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Przedmowa
Publikacja Sektor non-profit w 2016 r.: stowarzysz enia, fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe,
samorz d gospodarczy i zawodowy wpisuje si w cykl wydawnictw GUS prezentuj cych wyniki bada
potencja u spo eczno-ekonomicznego sektora non-profit. Opracowanie stanowi odpowied na wzrastaj ce
zainteresowanie problematyk spo ecze stwa obywatelskiego, a tak e dostarcza danych niezb dnych do
oceny realizacji polityk publicznych dotycz cych wspierania gospodarki spo ecznej (ekonomii spo ecznej)
oraz kapita u spo ecznego; ponadto s u y monitorowaniu sytuacji organizacji pozarz dowych obj tych
ustaw o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.
Opracowanie to kompleksowo opisuje wyniki badania Stowarzyszenia, fundacje, samorz d gospodarczy
i zawodowy oraz spo eczne jednostki wyznaniowe , w tym dane ze sprawozda GUS SOF-1 i SOF-4 za 2016
rok, z Instytutu Statystyki Ko cio a Katolickiego SAC im. ks. prof. Witolda Zdaniewicza na temat
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego, a tak e zawiera analiz dynamiki zasobów sektora nonprofit w latach 2010-2016.
Dzi kujemy przedstawicielom organizacji, którzy po wi cili czas na wype nienie sprawozda SOF, dzi ki
Pa stwa wysi kom mogli my opracowa szeroki i precyzyjny zakres danych. Sk adamy tak e serdeczne
podzi kowanie pracownikom Wydzia u Bada i Anali Gospodarki Spo ecznej Departamentu
Bada Spo ecznych oraz O rodka Badania Gospodarki Spo ecznej Urz du Statystycznego w Krakowie za
ich zaanga owanie w przygotowanie tej publikacji.
Planuj c dalszy rozwój bada statystycznych w tym obszarze b dziemy wdzi czni za Pa stwa sugestie
dotycz ce zawarto ci opracowania oraz zakresu prowadzonych przez nas bada statystycznych. Mamy
nadziej , e niniejsza publikacja b dzie s u y jako cenne ród o wiedzy o dzia alno ci organizacji non-profit
w Polsce.

Dyrektor
Urz du Statystycznego
w Krakowie

Dyrektor Departamentu
Bada Spo ecznych
GUS

Agnieszka Szlubowska

dr Piotr yso

Warszawa-Kraków, listopad 2018 r.

Preface
Publication entitled Non-profit sector in 2016: associ ations, foundations, faith-based charities, business and
professional organizations corresponds to the series of Statistics Poland publications presenting survey
results concerning social and economic potential of the non-profit sector. The st udy constitutes a response
to the growing interest in civil society issues, as well as provides the data necessary for assessment of
implementation of public policies concerning support for social economy and social capital; it serves for
monitoring of the situation in non-governmental organizations covered by the Act on public benefit activity
and volunteerism.
The study provides a comprehensive description of results of the survey entitled Associations, foundations,
business and professional organizations and faith-based charities , incl uding the data from Statistics Poland
research forms SOF-1 and SOF-4 for 2016, from Institute for Catholic Church Statistics SAC, on catholic parishbased organizations, as well as the analysis of resource dynamics of the non-profit sector in the period of
2010-2016.
We are grateful to the representatives of organization who took time to complete the SOF forms, thanks to
your efforts we were able to develop a broad and precise scope of the data. Sincere thanks to the Statistics
Poland employees of the Statistics Poland Social Economy Surveys and Analyses Division of Social Surveys
Department and Research Centre for Social Economy of Statistical Office in Krakow for their involvement in
development of this publication.
Planning further development of statistical surveys in this scope, we will be grateful for your suggestions,
concerning the content of the study and the scope of the statistical surveys conducted by us. We hope that
this publication will be a valuable source of knowledge on activities of non-profit organizations in Poland.

Director
of Statistical Office
In Krakow

Agnieszka Szlubowska

Warsaw-Krakow, November 2018

Director of
Social Surveys Department
Statistics Poland

Piotr yso , PhD
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Obja nienia znaków umownych
Symbols
Symbol
Symbol

Opis
Description

Kreska (-)

zjawisko nie wyst pi o.
magnitude zero.

Zero (0,0)

zjawisko istnia o w wielko ci mniejszej od 0,05.
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit.

w tym
of which

oznacza, e nie podaje si wszystkich sk adników sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

Wa niejsze skróty
Main abbreviations
Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

p. proc.

punkty procentowe
percent point

tj.

to jest
it is

z
zl

z oty/PLN
zloty/PLN

tys.
thous.

tysi c
thousand

mln
mln

milion
million

mld
bn.

miliard
billion

OPP

podmioty posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego
public benefit organization

GUS

G ówny Urz d Statystyczny
Statistics Poland

MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej
The Ministry of Family, Labour and Social Policy

PES

Podmiot Ekonomii Spo ecznej
Social Economy Organization

EFS
ESF

Europejski Fundusz Spo eczny
European Social Fund

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych
United Nations
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Wa niejsze skróty c.d.
Main abbreviations cont.
OSP

Ochotnicza Stra Po arna
Volunteer Fire Brigade

BJS

Baza Jednostek Statystycznych
Database of Statistical Units

REGON

Krajowy Rejestr Urz dowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
National Register of Entities of National Economy

PS

Portal Sprawozdawczy
Reporting Portal

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Personal Income Tax

CIT

Podatek od dochodów spó ek
Corporate Income Tax

WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Water Volunteer Search and Rescue

GOPR

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Mountain Volunteer Search and Rescue

PKD
NACE

Polska Klasyfikacja Dzia alno ci
Nomenclature of Economic Activities

PO KL

Program Operacyjny Kapita Ludzki
Human Capital Operational Programme

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Operational Program Knowledge Education Development

SL 2014

Centralny System Teleinformatyczny SL 2014
Central Teleinformation System SL2014

RPO

Regionalny Program Operacyjny
Regional Operational Program

KRS

Krajowy Rejestr S dowy
National Court Register

14

Synteza
Liczba i rodzaje organizacji
W 2016 r. aktywn dzia alno prowadzi o 91,8 tys. rejestrowych organizacji non-profit. W ród nich
najwi cej by o stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych - 73,4 tys., a nast pnie fundacji
- 13,6 tys. (odpowiednio 79,9% i 14,8%). Liczba organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego
prowadz cych aktywn dzia alno w 2016 r. wynios a 2,9 tys. (3,2%), a spo ecznych podmiotów
wyznaniowych - 1,9 tys. (2,1%).
Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. nast pi wzrost liczby rejestrowych organizacji non-prof it o 14,7% (z 80,1 tys.
w 2010 r. do 91,8 tys. w 2016 r.). Najwi ksze tempo wzrostu liczby organizacji dotyczy o fundacji wzrost
z 7,1 tys. w 2010 r. do 13,6 tys. w 2016 r. (o 91,7%). W latach 2010-2016 przyby o równie 5,5 tys.
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (o 8,1%). Ni sz dynamik wzrostu liczby podmiotów
w tym czasie odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (o 4,7%), za liczba organizacji
samorz du gospodarczego i zawodowego zmniejszy a si o 10,8%.
Oprócz rejestrowych organizacji non-profit posiadaj cych osobowo prawn , dzia alno spo eczn
prowadzi o tak e 66,8 tys. organizacji nierejestrowych. Wed ug danych ze starostw powiatowych w 2016
r. aktywnych by o 7,6 tys. stowarzysze zwyk ych, natomiast badanie Instytutu Statystyki Ko cio a
Katolickiego potwierdzi o funkcjonowanie 61,1 tys. przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego1.

Dziedziny dzia alno ci
W 2016 r. najwi ksza cz
podmiotów jako g ówn dziedzin dzia alno ci wskaza a sport, turystyk ,
rekreacj , hobby (29,1%), z czego 71,8% stanowi y stowarzyszenia sportowe. Drug , co do wielko ci grup
tworzy y jednostki prowadz ce dzia alno zwi zan z ratownictwem (16,5%), g ównie ochotnicze stra e
po arne. Relatywnie cz sto jako g ówny obszar prowadzonej dzia alno ci rejestrowe organizacje nonprofit wskazywa y kultur i sztuk (11,9%), a tak e takie dziedziny jak: edukacja i wychowanie, badania
naukowe (10,0%) oraz pomoc spo eczna i humanitarna (7,4%). Wyra nie mniej organizacji zajmowa o si
sprawami zawodowymi, pracowniczymi i bran owymi (4,3%), rozwojem lokalnym (4,2%) i ochron zdrowia
(4,0%).
Merytoryczny zakres dzia ania organizacji w latach 2010-2016 by relatywnie stabilny. Najsilniej mi dzy
2010 r. a 2016 r. spad udzia organizacji zajmuj cych si ratownictwem (z 18,7% do 16,5%). W drugiej
kolejno ci zmniejszy si udzia organizacji dzia aj cych w obszarze spraw zawodowych, pracowniczych i
bran owych (z 5,3% w 2010 r. do 4,3% w 2016 r.), a nast pnie - sportu, turystyki, rekreacji, hobby (z 30,0%
do 29,1%).
W analizowanym okresie wzrós natomiast w najwi kszym stopniu odsetek organizacji prowadz cych
dzia alno w obszarze edukacji i bada naukowych (z 8,4% w 2010 r. do 10,0% w 2016 r.), a nast pnie
dzia aj cych na rzecz ochrony rodowiska (z 1,7% do 2,6%) i zajmuj cych si prawem i jego ochron ,
prawami cz owieka (z 1,3% do 1,9%).
W 2016 r. w ród przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego naturalnie dominuj c dziedzin
dzia alno ci by a religia wskaza o j ponad 2/3 organizacji. Ponadto istotne znaczenie mia y takie
dziedziny jak: pomoc spo eczna i humanitarna, ratownictwo (12,1%), kultura i sztuka (7,9%) oraz edukacja
i wychowanie (7,8%).

1

Dane Instytutu Statystyki Ko cio a Katolickiego za 2013 r.
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EXECUTIVE SUMMARY

Rodzaj dzia alno ci
W 2016 r. 7 na 10 rejestrowych organizacji non-profit prowadzi o wy cznie nieodp atn dzia alno
statutow . Blisko 1/3 podmiotów oferowa a dodatkowo p atne dobra i us ugi, w tym 21,1% wy cznie w
ramach odp atnej dzia alno ci statutowej, a 5,8% wy cznie w ramach dzia alno ci gospodarczej. Jedynie
niewielka grupa organizacji prowadzi a równocze nie odp atn dzia alno statutow i dzia alno
gospodarcz (3,2%).
Mi dzy 2010 r. a 2016 r. nie zmieni a si w sposób znacz cy struktura organizacji non-profit wed ug
rodzaju prowadzonej dzia alno ci. We wszystkich analizowanych latach dominowa y podmioty, które
prowadzi y wy cznie nieodp atn dzia alno statutow , jednak pomi dzy 2010 r. a 2016 r. o 2,2 p. proc.
zwi kszy si udzia organizacji prowadz cych odp atn dzia alno
statutow lub dzia alno
gospodarcz (z 27,9% w 2010 r. do 30,1% w 2016 r.).

Baza cz onkowska
Wed ug stanu na koniec 2016 r. rejestrowe organiza cje non-profit zrzesza y ponad 9,2 mln cz onków,
z czego 98,4% dotyczy o cz onkostw osób fizycznych . Natomiast zgodnie z danymi z badania spisowego
parafii za 2013 r. przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego skupia y ponad 2,6 mln osób. W latach
2010-2016 nast powa systematyczny spadek liczby cz onków aktywnych organizacji rejestrowych.
czna liczba cz onkostw (osób fizycznych2 oraz prawnych) rejestrowych organizacji non-profit
zmniejszy a si o 10,5% - z 10,3 mln w 2010 r. do 9,2 mln w 2016 r.
Wraz ze spadkiem liczby cz onkostw zmniejsza a si równie rednia liczba cz onkostw oraz ich mediana.
W 2010 r. wynosi y one odpowiednio 130 oraz 29 osób, a w 2016 r. 99 osób i 23 osoby. Natomiast
stosunek redniej liczby cz onkostw do mediany utrzymywa si w analizowanym okresie na zbli onym
poziomie przeci tna liczba cz onkostw by a 4-krotnie wy sza od mediany.

Zasoby pracy
Korzystanie z pracy p atnej
Z pracy p atnej w ogóle nie korzysta o 59,6%, za w ród pozosta ych popularniejsze by o zatrudnianie
wy cznie w ramach umów cywilnoprawnych (24,6%) ni zatrudnianie personelu etatowego (15,8%).
Mi dzy 2010 r. a 2016 r. zmniejszy si o 2,0 p. proc. udzia organizacji niekorzystaj cych z pracy p atnej
na rzecz takich, które zatrudnia y wy cznie w ramach umów cywilnoprawnych.

Zatrudnienie etatowe
cznie we wszystkich rejestrowych organizacjach non-profit na koniec 2016 r. w ramach stosunku pracy
zatrudnionych by o 162,4 tys. osób (o 23,1% wi cej ni w 2010 r.), w tym dla 139,5 tys. osób organizacje
te stanowi y g ówne miejsce pracy. Ze wzgl du na powszechno zatrudnienia w niepe nym wymiarze
czasu pracy, przeci tna liczba zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit w ca ym 2016 r.
by a ni sza od liczby osób pracuj cych na koniec roku i wynios a 138,4 tys. etatów. W stosunku do
przeci tnej liczby osób pracuj cych w gospodarce narodowej zatrudnienie w rejestrowych organizacjach
non-profit na dzie 31 grudnia 2016 r. stanowi o 0,9%, a w stosunku do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 1,2%. Oba wska niki wzros y od 2010 r. o 0,1 p. proc.

2

Dla fundacji i innych organizacji niezrzeszaj cych osób fizycznych uwzgl dniono liczb cz onków organów kolegialnych
organizacji (zarz d, rada itp.).
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rednio w jednej organizacji zatrudniaj cej na podstawie stosunku pracy liczba pracuj cych w 2016 r.
wynios a 11 osób, za mediana 3 osoby. Statystyki te by y do stabilne w latach 2010-2016. Przez ca y
analizowany okres mediana pozosta a na tym samym poziomie, natomiast rednia wzros a
o 1 pracownika.
W 2016 r. rednia pensja przypadaj ca na jednego pe noetatowego pracownika by a istotnie ni sza ni
rednia pensja krajowa i wynios a 3,3 tys. z , przy 4,0 tys. z w ca ej gospodarce narodowej 3.
W latach 2010-2016 organizacje non-profit charakteryzowa y si wy szym ni w gospodarce narodowej
udzia em kobiet, osób z niepe nosprawno ciami i w wieku emerytalnym w ród pracowników. Ponadto
w analizowanym okresie udzia y te wzrasta y. W 2016 r. udzia kobiet w ród pracowników organizacji
kszta towa si na poziomie 73,9% (wy szy o 25,2 p. proc. ni w gospodarce narodowej i o 3,1 p. proc. ni
w 2010 r.). Pracownicy z niepe nosprawno ciami stanowili 6,4% osób pracuj cych w omawianych
organizacjach (wi cej o 2,8 p. proc. ni w gospodarce narodowej i o 0,9 p. proc. ni w 2010 r.). Natomiast
odsetek osób w wieku emerytalnym wyniós 6,7% (wi cej o 4,1 p. proc. ni w gospodarce narodowej
i o 1,9 p. proc. ni w 2010 r.).

Praca pozaetatowa
W 2016 r. 36,5% organizacji korzysta o z pracy pozaetatowej (o 3,0 p. proc. wi cej ni w 2010 r.). Prac
w formie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlece , umów o dzie o i pokrewnych wiadczy o 410,1 tys. osób,
które równocze nie nie pozostawa y z tymi organizacjami w stosunku pracy (o 5,5% wi cej ni w 2010 r.).
Dla 8,3% (34,1 tys.) spo ród tych osób praca ta by a g ównym ród em utrzymania.
Po przeliczeni ca ej pracy wiadczonej w ramach umów cywilnoprawnych na etaty w oparciu o koszty
wynagrodze z tego tytu u, odpowiada ona 52,9 tys. etatom przeliczeniowym 4, a wi c powi ksza ona
zasoby pracy etatowej o 28%.

Praca spo eczna
W 2016 r. 90,2% rejestrowych organizacji non-profit deklarowa o korzystanie z pracy spo ecznej (o 5,5 p.
proc. wi cej ni w 2010 r.). Organizacje te wykaza y oko o 3,2 mln wolontariuszy, którzy pracowali
spo ecznie na ich rzecz. Natomiast przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego deklarowa y, e
korzysta y z pracy spo ecznej 1,5 mln osób.
W rejestrowych organizacjach, które wykaza y prac spo eczn rednia liczba osób, które przynajmniej
raz w 2016 r. pracowa y w ten sposób wynosi a 39, natomiast w po owie z nich by o to nie wi cej ni 10
osób.

Przychody z dzia alno ci
W 2016 r. 89,7% rejestrowych organizacji non-profit wykaza o uzyskiwanie przychodów, a czna warto
zgromadzonych przez nie rodków finansowych wynios a 26,7 mld z . W latach 2010-2016 nast powa
systematyczny wzrost warto ci rocznych przychodów. czna kwota przychodów wzros a nominalnie
5
o 7,8%.
o 15,9%, za realnie

3

Informacja o przeci tnym miesi cznym wynagrodzeniu brutto w 2016 r. w gospodarce narodowej za: Zatrudnienie
i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016, GUS, Warszawa 2017, s. 27.
4
Praca pozaetatowa w etatach przeliczeniowych zosta a oszacowana poprzez podzielenie sumy rocznych wynagrodze
z tytu u umów cywilnoprawnych przez 12 miesi cy i rednie miesi czne wynagrodzenie z tytu u umów o prac przypadaj ce
na jeden etat w badanych rejestrowych organizacjach non-profit w 2016 r. 3,2 tys. z .
5
W przeliczeniu na ceny sta e, tzn. po uwzgl dnieniu wp ywu inflacji, jaka mia a miejsce mi dzy poszczególnymi latami.
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Przeci tne roczne przychody rejestrowej organizacji non-profit w 2016 r. kszta towa y si na poziomie
290,7 tys. z , za mediana wynios a 19,9 tys. z . Wskazuj ca na du e rozwarstwienie zbiorowo ci, blisko 15krotnie wy sza warto redniej ni mediany utrzyma a si w latach 2010-2016.
W 2016 r. ponad po owa z ca kowitej sumy przychodów organizacji non-profit pochodzi a ze róde
o charakterze nierynkowym (51,5%). W tej kategorii najwi kszy udzia mia y rodki przekazane przez
organy administracji rz dowej i samorz dowej (30,4%). Wk ad przychodów uzyskanych ze róde
rynkowych stanowi 39,4% zgromadzonych rodków finansowych. W ród nich wyró nia y si rodki
pochodz ce z odp atnej dzia alno ci statutowej (18,3%) i z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej
(16,9%). Mi dzy 2010 r a 2016 r. wzros y udzia y rodków niepublicznych pochodz cych od administracji
samorz dowej (z 14,8% do 18,3%) oraz administracji rz dowej (z 9,1% do 12,1%). W tym samym okresie
obni y si natomiast udzia rodków pochodz cych z UE i publicznych róde zagranicznych (z 11,3% do
6,3%) oraz pozyskiwanych w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej (z 19,0% do 16,9%).

Bariery dzia ania
W ród rejestrowych organizacji non-profit 70,2% zadeklarowa o w 2016 r., e napotka o przynajmniej
jedn barier w prowadzeniu dzia alno ci (o 7,2 p. proc. mniej ni w 2010 r.), a w ród nierejestrowych
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego - 57,6%.
Rejestrowe organizacje non-profit wskazywa y najcz ciej na problemy z pozyskiwaniem rodków
finansowych na dzia alno (43,2%), niewystarczaj c liczb ch tnych do pracy spo ecznej (28,6%) oraz
problemy wynikaj ce z przepisów i procedur prawnych (24,5%). Z kolei przyparafialne organizacje
Ko cio a katolickiego najcz ciej wskazywa y jako problem w dzia alno ci brak cz onków organizacji
(34,8%).
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Number and type of organizations
In 2016, 91.8 thous. register non-profit organizations conducted active operations. Among them the
majority were associations and similar social organizations - 73.4 thous, then foundations - 13.6 thous.
(79.9% and 14.8%, respectively). In 2016, the number of business and professional organizations
conducting activities amounted to 2.9 thous. (3.2%), while faith-based charities - 1.9 thous. (2.1%).
In the period between 2010 and 2016, there was an increase in the number of the register non-profit
organizations of 14.7% (from 80.1 thous. in 2010 to 91.8 thous. in 2016). The fastest increase in the
number of organizations concerned foundations an increase from 7.1 thous. in 2010 to 13.6 thous.
in 2016 (of 91.7%). In the period of 2010-2016, were incorporated additional 5.5 thous. of associations and
similar social organizations (increase of 8.1%). Lower rate in the number of entities at that time was
observed among faith-based charities (of 4.7%), while the number of business and professional
organizations decreased by 10.8%.
Apart from the register non-profit organizations having legal identity, social activities were also
conducted by 66.8 thous. non-register organizations. According to the data from poviat boards, in 2016
activities were conducted by 7.6 thous. ordinary associations, in turn survey of the Institute for Catholic
Church Statistics confirmed operations of 61.1 thous. catholic parish-based organizations 6.

Fields of activity
In 2016, the largest share of entities stated the following as their main field of activity: sports, tourism,
recreation, hobbies (29.1%), of which 71.8% were sport clubs. The second largest group was comprised of
entities providing rescue services (16.5%), mainly voluntary fire brigades. Relatively often, as a main field
of activities, the register non-profit organizations stated culture and arts (11.9%), as well as fields such as:
education and research (10.0%) and social services (7.4%). Significantly less organizations conducted
activities related with business and professionals associations (4.3%), local development (4.2%) and health
(4.0%).
Substantial scope of activities of the organizations in the period of 2010-2016 was relatively stable.
Between 2010 and 2016, the largest drop was observed in the share of organizations providing rescue
services (from 18.7% to 16.5%). Second largest decrease was noted in the share of organizations
conducting activities related with business and professionals associations (from 5.3% in 2010 to 4.3% in
2016), then sports, tourism, recreation, hobbies (from 30.0% to 29.1%).
However, in the surveyed period, a significant increase was observed in the percentage of organizations
conducting activities related with education and research (from 8.4% in 2010 to 10.0% in 2016), then in
those dealing with environment protection (from 1.7% to 2.6%), and those concerned with law, advocacy,
civil rights, politics (from 1.3% to 1.9%).
In 2016, among the catholic parish-based organizations, the naturally dominant field of activity was
religion - stated by 2/3 of organizations. Additionally, significant importance was placed with the
following fields of activity: social services, rescue services (12.1%), culture and arts ( 7.9%) and education
(7.8%).

6

Data of the Institute for Catholic Church Statistics for 2013.
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Type of activity
In 2016, 7 out of 10 register non-profit organizations conducted only unpaid mission-related activity.
Almost 1/3 of the entities offered additionally, paid goods and services, of which 21.1% only under paid
mission-related activity, and 5.8% only under economic activity. Only small group of organizations
conducted simultaneously paid mission-related activity and economic activity (3.2%).
In the period of 2010-2016, there was no significant change in the structure of non-profit organizations
by types of activity. In all of the surveyed years the majority were the entities, which conducted only
unpaid mission-related activity, however, in the period of 2010-2016 there was an increase of 2.2
percentage points in the share of organizations conducting paid mission-related activity or economic
activity (from 27.9% in 2010 to 30.1% in 2016).

Membership base
As at the end of 2016, register non-profit organizations had over 9.2 mln members, of which 98.4%
concerned memberships of natural persons. On the other hand, in accordance with the 2013 parish
census, catholic parish-based organizations had over 2.6 mln persons. In the period of 2010-2016, there
was observed gradual decrease in the number of members of active register organizations. The total
number of memberships (natural7 and legal persons) of the register non-profit organizations decreased
by 10.5% - from 10.3 mln in 2010 to 9.2 mln w 2016.
The decrease in membership was followed by the average number of memberships and their median. In
2010, they were respectively 130 and 29 persons, and in 2016 99 persons and 23 persons. In turn, in the
surveyed period, the relation of the average number of memberships to the median remained at a similar
level - the average number of memberships was 4-times higher than the median.

Labour resources
Use of paid labour
Paid labour was not used at all by 59.6%, while one of the most popular included civil law contracts
(24.6%) rather than employing on the basis of employment contract(15.8%). In the period of 2010-2016,
there was observed a decrease of 2.0 percentage points in the share of organizations not using paid
labour in relation to those which employed only on the basis of civil law contracts.

Employment on the basis of employment contract
As at the end of 2016, in the total of all register non-profit organizations, employment contracts were held
by 162.4 thous. persons (by 23.1% more than in 2010), of which for 139.5 thous. persons the organizations
were the main source of income. Due to pervasiveness of part-time employment, the average number of
employees in the register non-profit organizations in 2016 was lower than the number of persons working
at the end of the year, and amounted to 138.4 thous. full-times. As compared to the average number of
employees in the national economy, employment in the register non-profit organizations as at 31
December 2016: amounted to 0.9%, as compared to employment under employment contract - 1.2%.
Both indicators increased since 2010 by 0.1 percentage point.

7

For foundations and other organizations not consociating natural persons, the number of member of collective bodies of
the organizations was included (management, board, council, etc.).
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On average, in one organization employing under employment contract, the number of employees in
2016 amounted to 11 persons, while the median was 3 persons. Those statistics were quite stable in the
period of 2010-2016. Throughout the period, median remained the same level, while average increased
by 1 employee.
In 2016, the average salary for one full-time employee was significantly lower than the average national
salary and amounted to PLN 3.3 thous. at PLN 4.0 thous. in the total national economy 8.
In the period 2010-2016, non-profit organizations were characterised by a higher share of women, the
disabled persons, and persons at the retirement age in employment than the national economy.
Moreover, the shares were increasing in the surveyed period. In 2016, the share of women among
employees of the organizations was at the level of 73.9% (higher by 25.2 percentage point than in the
national economy and by 3.1 percentage point than in 2010). Employees with disabilities amounted to
6.4% of the persons working in the discussed organizations (more by 2.8 percentage points than in the
national economy and by 0.9 percentage point than in 2010). On the other hand, the share of person at
retirement age amounted to 6.7% (more by 4.1 percentage point than in the national economy and by
1.9 percentage point than in 2010).

Employment on the basis of civil law contracts
In 2016, 36.5% of the organizations used employees hired on the basis of civil law contracts (by 3.0
percentage points more than in 2010). Employment in the form of civil law contracts, i.e. contracts of
mandate, contracts to perform a specified task and related contract, was provided by 410.1 thous.
persons, who were not employed in that organiza tions at the same time (by 5.5% more than in 2010).
For 8.3% (34.1 thous.) of them this job was the only source of income.
When the whole work provided under civil law contracts was calculated into full-times on the basis of the
salary costs, then it seems to be the equivalent of 52.9 thous. of conversion full-times 9, so it increases the
resources of full-time employment by 28%.

Volunteer work
In 2016, 90.2% of the register non-profit organizations declared using volunteer work (by 5.5 percentage
points more than in 2010). The organizations stated approximately 3.2 mln volunteers, who performed
volunteer work for them. On the other hand, catholic parish-based organizations declared than they used
volunteer work of 1.5 mln persons.
In the register organizations, which stated the volunteer work, the average number of persons who at
least once worked in such a manner in 2016 amounted to 39, while in half of them it was not more than
10 persons.

Revenues on the activity
In 2016, 89.7% register non-profit organizations stat ed obtaining revenues and the total value of the
funds accumulated by then amounted to PLN 26.7 bn. In the period of 2010-2016, there was a gradual

8

Information on the average monthly gross salary in 2016 in national economy sourced from: Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2016, GUS, Warszawa 2017, p. 27
9
The under civil law contracts employment in conversion full-times was estimated by division of the total of annual salaries
under civil law contracts by 12 months and the average monthly salary under an employment contract counting as one fulltime in the register non-profit organizations in 2016 PLN 3.2 thous.
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increase in the value of annual revenues. The total amount of revenues increased nominally by 15.9%,
and really10 by 7.8%.
Average annual revenues of a register non-profit organization in 2016 were at the level of PLN 290.7
thous., while the median amounted to PLN 19.9 thous. Almost 15-times higher average than median,
indicating significant stratification of the collectivity, was observed in the period of 2010-2016.
In 2016, more than half of the total of revenues of the non-profit organizations originated from the nonmarket sources (51.5%). In this category the largest share belong to funds provided by the central and
local government administrative bodies (30.4%). The share of revenues obtained from market sources
amounted to 39.4% of the accumulated funds. Among them there were funds originating from paid
mission-related activity (18.3%) and economic activity (16.9%). In the period of 2010-2016, there was an
increase in the non-public funds originating from local government bodies (from 14.8% to 18.3%) and the
central government bodies (from 9.1% to 12.1%). In the same period there was, however, a decrease in
the share of funds originating from the EU and public foreign funds (from 11.3% to 6.3%), and those
obtained under the economic activity (from 19.0% to 16.9%).

Activity barriers
In 2016, among the register non-profit organizations 70.2% declared encountering at least one barrier to
conducting activities (by 7.2 percentage points less than in 2010), and among the non-register catholic
parish-based organizations - 57.6%.
Usually, the register non-profit organizations indicated problems with obtaining funds for activities
(43.2%, insufficient number of persons willing to perform social work (28.6%) and problems resulting from
legal provisions and procedures (24.5%). On the other hand, catholic parish-based organizations most
often indicated lack of organizations members as a problem in activities (34.8%).

10

In conversion to fixed prices, i.e. including the inflation which occurred in this particular period.
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Rozdzia 1
Chapter 1
Charakterystyka i potencja organizacji non-profit
Characteristics and potential of non-profit organizations
W niniejszej publikacji sektor non-profit rozumiany jest jako zbiorowo odr bna od sektora
publicznego i komercyjnego11. W opracowaniu analizie poddano organizacje takie, jak: typowe
stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, stowarzyszenia sportowe, ochotnicze stra e
po arne, ko a owieckie, fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorz du
gospodarczego i zawodowego, w tym kó ka rolnicze. Ponadto w publikacji omówiono organizacje
o charakterze nierejestrowym
stowarzyszenia zwyk e oraz przyparafialne organizacje Ko cio a
katolickiego. Nie uwzgl dniono organizacji pracodawców, zwi zków zawodowych i partii
politycznych.

1.1. Liczba i rodzaje organizacji
1.1. Number and type of organizations
W 2016 r. aktywn dzia alno prowadzi o 91,8 tys. rejestrowych organizacji non-profit omawianych w tej
publikacji. W ród nich do sektora ekonomii spo ecznej nale a o 90,9 tys. podmiotów, co stanowi o 99,0%
rejestrowych organizacji non-profit. Liczba organizacji posiadaj cych status organizacji po ytku
publicznego wynios a 9,1 tys. (9,9% ogó u).
Najliczniejsz grup rejestrowych organizacji non-profit by y stowarzyszenia i podobne organizacje
spo eczne 73,4 tys. podmiotów (79,9%), a nast pnie fundacje 13,6 tys. (14,8%). Liczba organizacji
samorz du gospodarczego i zawodowego prowadz cych aktywn dzia alno w 2016 r. wynios a 2,9 tys.
(3,2%), a spo ecznych podmiotów wyznaniowych - 1,9 tys. (2,1%).
W ród stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych dominuj c grup tworzy y typowe
stowarzyszenia i organizacje spo eczne (36,1 tys. 39,3%). Natomiast najmniej liczn grup w tej
zbiorowo ci by y ko a owieckie 2,4 tys., co stanowi o 2,6% rejestrowych organizacji non-profit.
W ród organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego (takich jak kó ka rolnicze, izby i zrzeszenia
bran owe, cechy rzemie lnicze, organizacje samorz du zawodowego prawników, lekarzy itp.), w 2016 r.
aktywn dzia alno prowadzi o 1,2 tys. kó ek rolniczych, 0,9 tys. pozosta ych organizacji samorz du
zawodowego i 0,8 tys. pozosta ych organizacji samorz du gospodarczego. Udzia tych podmiotów
w liczbie organizacji rejestrowych ogó em wyniós odpowiednio 1,3%, i po 0,9%.
Poza rejestrowymi organizacjami non-profit posiadaj cymi osobowo prawn , dzia alno spo eczn
prowadzi o tak e 66,8 tys. organizacji nierejestrowych. Wed ug danych ze starostw powiatowych
aktywnych w 2016 r. by o 7,6 tys. stowarzysze zwyk ych, natomiast badanie Instytutu Statystyki Ko cio a
Katolickiego za 2013 r. potwierdzi o funkcjonowanie 61,1 tys. przyparafialnych organizacji Ko cio a
katolickiego. Po uwzgl dnieniu jednostek nierejestrowych grupa omawianych organizacji non-profit
liczy a 160,6 tys. organizacji.

11

Wi cej: Uwagi metodologiczne.
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Wykres 1.1.
Chart 1.1.

Liczba organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
Number of non-profit organizations by type in 2016
2013

2016
100 tys.

0 tys.
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

91,8

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

90,9

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

9,1

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and si milar organizations

73,4

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations

36,1

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

19,9

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

14,9
2,4

ko a owieckie
hunting clubs
Fundacje
Foundations

13,6
1,9

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

2,9

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

1,2

w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations
OGÓ EM ORGANIZACJE NIEREJESTROWE
TOTAL NON-REGISTER ORGANIZATIONS

68,8
7,6
61,1

Stowarzyszenia zwyk e
Ordinary associations
Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
Catholic parish-based organizations

1.2. Dziedziny dzia alno ci statutowej
1.2. Fileds of activity
W badaniu pos u ono si list pól dzia alno ci statutowej. Badane organizacje non-profit wskazywa y
spo ród nich te pola dzia alno ci, w obr bie których prowadzi y dzia ania statutowe w 2016 r.
Organizacje mog y wskaza wi cej ni jedno pole dzia alno ci oraz okre li kolejno trzy
najwa niejsze pola prowadzonej dzia alno ci. Poszczególne pola dzia alno ci statutowej
sklasyfikowano w ramach kilkunastu dziedzin dzia alno ci.
Dane przedstawione w opracowaniu opieraj si na wskazanej przez organizacje non-profit g ównej
dziedzinie dzia alno ci statutowej.
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Dokonana klasyfikacja dziedzin dzia alno ci jest cz ciowo spójna z Mi dzynarodow Klasyfikacj
Dzia alno ci Organizacji Non-Profit (The International Classification of Nonprofit and Third Sector
Organizations ICNP/TSO).12
Charakterystyczne dla rejestrowych organizacji non-profit jest ich istotne zró nicowanie pod wzgl dem
dziedzin, w ramach których prowadzi y one swoj dzia alno statutow . W 2016 r. najwi ksza cz
podmiotów, jako g ówn dziedzin dzia alno ci wskaza a sport, turystyk , rekreacj , hobby (26,7 tys.
podmiotów; 29,1%), z czego 71,8% stanowi y stowarzyszenia sportowe. Drug , co do wielko ci grup
tworzy y jednostki prowadz ce dzia alno zwi zan z ratownictwem (15,2 tys. organizacji; 16,5%) ochotnicze stra e po arne oraz inne ochotnicze jednostki ratownicze (WOPR, GOPR).
Wykres 1.2.
Chart 1.2.

Liczba rejestrowych organizacji non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci w 2016 r.
Number of register non-profit organizations by main field of activity in 2016
0 tys.

30 tys.
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Social services
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Kultura i sztuka
Culture and arts

10,9

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
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Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
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2,5

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
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1,2

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

3,9

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

1,7

Wsparcie trzeciego sektora
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1,7

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious

2,0

12
Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work , Departament Spraw Ekonomicznych
i Spo ecznych ONZ, Nowy Jork 2018.
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Stosunkowo cz sto jako g ówny obszar prowadzonej dzia alno ci rejestrowe organizacje non-profit
wskazywa y kultur i sztuk (11,9%), a tak e takie dziedziny jak, edukacja i wychowanie, badania naukowe
(10,0%) oraz pomoc spo eczna i humanitarna (7,4%). Wyra nie mniej organizacji zajmowa o si sprawami
zawodowymi, pracowniczymi i bran owymi (4,3%), rozwojem lokalnym (4,2%) i ochron zdrowia (4,0%).
Najmniej podmiotów sektora non-profit prowadzi o dzia alno w obszarach takich jak: rynek pracy
i aktywizacja zawodowa (1,3% ogó u organizacji rejestrowych), wsparcie trzeciego sektora oraz prawo, jego
ochrona i prawa cz owieka (po 1,9%). Dziedzin , któr zajmowa o si najwi cej organizacji po ytku
publicznego by a pomoc spo eczna i humanitarna 26,1% ogó u organizacji OPP.
W ramach poszczególnych dziedzin mo na wskaza najpopularniejsze pola dzia alno ci statutowej, które
równie zosta y okre lone na podstawie pierwszego wskazania.
W sporcie, turystyce, rekreacji i hobby, najcz ciej wskazywanym polem dzia alno ci by o prowadzenie zaj
w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów i prowadzenie obiektów sportowych (22,5% ze
wszystkich organizacji), a drugim w kolejno ci, wielokrotnie rzadszym - organizowanie imprez
turystycznych i rekreacyjnych oraz prowadzenie obiektów s u cych turystyce (4,5%).
W ramach kultury i sztuki, g ównym polem aktywno ci by a ochrona zabytków i miejsc pami ci narodowej,
podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych (4,5%). Nast pnie wskazywano w 2016 r.
dzia alno sceniczn , teatraln , muzyczn i kinematografi (3,5%).
Wykres 1.3.
Chart 1.3.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug liczby wskazanych dziedzin dzia alno ci
w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations by number of fields of activity in 2016
0%

100%

58,4

jedna dziedzina
one activity

26,4

dwie dziedziny
two activity

15,1

trzy dziedziny i wi cej
three and more activity

W ród pól w ramach dziedziny pomoc spo eczna i humanitarna najcz ciej wskazano pomoc osobom
niepe nosprawnym, chorym i starszym (3,6%), a w ramach edukacji, wychowania i bada naukowych by o
to kszta cenie ustawiczne, edukacja doros ych, szkolenia uzupe niaj ce i kursy (2,5%).
Ponad po owa rejestrowych organizacji non-profit w 2016 r. prowadzi a dzia alno statutow wy cznie
w ramach jednej dziedziny (58,4%). Aktywno w ramach dwóch dziedzin zadeklarowa o 26,4%
zbiorowo ci. Natomiast najmniej liczn grup podmiotów (15,1%) by y te, które prowadzi y dzia alno
w ramach trzech lub wi cej dziedzin.
W ród przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego tworz cych grup nierejestrowych organizacji
non-profit naturalnie dominuj c dziedzin dzia alno ci by a religia wskaza o j ponad 2/3 organizacji.
Aktywno organizacji ko cielnych nie ogranicza a jednak tylko do dzia alno ci religijnej. Istotne
znaczenie mia y takie dziedziny jak pomoc spo eczna i humanitarna, ratownictwo (12,1%), kultura i sztuka
(7,9%) oraz edukacja i wychowanie (7,8%).
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Wykres 1.4.
Chart 1.4.

Odsetek przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego wed ug g ównej dziedziny
dzia alno ci w 2016 r. a
Catholic parish-based organizations by main field of activity in 2016 a
0%

100%

Religia
Religion

67,3

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

12,3

Kultura i sztuka
Culture and arts

8,0

Edukacja i wychowanie
Education

7,9

a Dane nie sumuj si do 100% ze wzgl du na prezentacj kilku wybranych dziedzin dzia alno ci.
a Percentages in lines do not add up to exactly 100% due to presenting chosen fields of activity

1.3. Za o yciele i wiek organizacji
1.3. Founders and age of organizations
W publikacji zaklasyfikowano za o ycieli organizacji non-profit do czterech typów: osoby fizyczne,
jednostki sektora publicznego (administracja rz dowa, samorz dowa i podleg e im podmioty),
jednostki non-profit (w tym podmioty ko cielne i wyznaniowe) i jednostki sektora komercyjnego
(podmioty gospodarcze nastawione na zysk). Organizacje mog y wskaza wi cej ni jeden rodzaj
za o yciela.

Za o yciele organizacji
Founders of organizations
Przewa aj ca wi kszo rejestrowych organizacji sektora non-profit prowadz cych dzia alno w 2016 r.,
zosta a za o ona przez osoby fizyczne (86,5%). Zdecydowanie mniej podmiotów zosta o utworzonych
przez jednostki sektora publicznego (8,9%) i istniej ce ju podmioty non-profit (5,1%). Najrzadziej
za o ycielem organizacji rejestrowych by y jednostki sektora komercyjnego
1,9% zbiorowo ci.
Podmioty ekonomii spo ecznej oraz organizacje po ytku publicznego cechowa y si podobn struktur
pod wzgl dem rodzaju za o yciela. Zbli ona struktura charakteryzowa a ponadto stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne oraz fundacje, a tak e kó ka rolnicze.
W przypadku spo ecznych podmiotów wyznaniowych, prawie wszystkie z nich powsta y z inicjatywy ju
istniej cych jednostek non-profit struktur ko cielnych (97,7%). Z kolei pozosta e organizacje samorz dów
gospodarczych w 67,6% powo ane zosta y do ycia przez jednostki sektora komercyjnego. W obu tych
przypadkach wynika to ze specyfiki tych podmiotów.
Osoby fizyczne najrzadziej by y za o ycielami spo ecznych podmiotów wyznaniowych (1,8%),
a najcz ciej ochotniczych stra y po arnych (91,7%) oraz typowych stowarzysze i organizacji
spo ecznych (91,5%). Natomiast typem organizacji najcz ciej powo ywanym do ycia przez podmioty
sektora publicznego by y stowarzyszenia sportowe (9,7%). Istniej ce ju jednostki non-profit tworzy y
najmniej ochotniczych stra y po arnych (4,0%). Z kolei jednostki sektora komercyjnego nie uczestniczy y
w powstaniu adnego ko a owieckiego.
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Tablica 1.1.
Table 1.1.

a

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit wed ug rodzaju za o yciela w 2016 r.
Register non-profit organizations by founders in 2016 a
Rodzaj za o yciela
Founder
Rodzaj organizacji
Type of organization

osoba
fizyczna
natural
persons

jednostka sektora
non-profit
non-profit sector
organizations

jednostka sektora
publicznego
public government

jednostka sektora
komercyjnego
commercial sector

% w wierszu
% in row
OGÓ EM ORGANIZACJE
REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym: podmioty ekonomii
spo ecznej
of which social economy
organizations
w tym: organizacje po ytku
publicznego
of which public benefit
organizations
Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar
organizations
typowe stowarzyszenia i
organizacje spo eczne
typical associations and
organizations
stowarzyszenia sportowe
sports clubs

86,5

5,1

8,9

1,9

87,0

5,1

8,7

1,8

87,6

3,0

9,9

1,8

89,8

5,7

6,7

0,6

91,5

3,7

7,2

0,9

86,1

9,7

7,0

0,0

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

91,7

6,0

4,0

0,5

ko a owieckie
hunting clubs

84,8

-

13,8

0,0

88,0

2,6

6,4

4,4

1,8

-

97,7

-

51,9

3,8

17,4

24,7

90,4

-

8,6

1,3

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty
wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i
zawodowy
Business and professional
associations
w tym: kó ka rolnicze
of which farmers
organizations

a Dane nie sumuj si do stu procent ze wzgl du na mo liwo wskazania wi cej ni jeden rodzaj za o yciela.
a Percentages in lines do not add up to exactly 100% due to possibility of choosing more than one founder.
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Tablica 1.2.
Table 1.2.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit w poszczególnych dziedzinach dzia alno ci wed ug
rodzaju za o yciela w 2016 r.a
a
Register non-profit organizations in field of activity by founders in 2016

Dziedziny dzia alno ci
Fields of activity

osoba
fizyczna
natural
persons

Rodzaj za o yciela
Founder
jednostka
jednostka
sektora
sektora
non-profit
publicznego
non-profit
public
sector
government
organizations

jednostka
sektora
komercyjnegoc
commercial
sector

% w wierszu
% in row
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreations, hobbies

87,4

8,0

7,1

0,4

Ratownictwo
Rescue services

91,4

5,9

4,3

0,5

Pomoc spo eczna I humanitarna
Social services

84,2

2,6

14,0

1,3

Kultura i sztuka
Culture and arts

92,6

2,3

6,0

1,4

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

80,2

4,0

15,6

1,4

Ochrona zdrowia
Health

86,3

3,0

9,9

2,4

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

60,0

3,0

15,7

19,9

Ochrona rodowiska
Environment

93,0

3,0

3,9

1,7

owiectwo
Hunting

85,1

2,0

13,6

0,0

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

90,9

2,8

6,3

2,0

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

93,7

5,8

6,2

4,0

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

93,5

2,0

5,3

0,5

80,5

7,4

15,5

6,3

72,0

4,8

24,3

0,8

Wsparcie trzeciego sektora
Philantropic intermediaries and voluntarism
promotion
Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i
religijna
Other activities, including international and
religious

a Dane w wierszu nie sumuj si do stu procent ze wzgl du na mo liwo wskazania wi cej ni jeden rodzaj za o yciela.
a Percentages in lines do not add up to exactly 100% due to possibility of choosing more than one founder.

Niezale nie od dziedziny dzia alno ci organizacji non-profit w 2016 r., zdecydowanie najcz ciej
wskazywanym rodzajem za o yciela by y osoby fizyczne. W przypadku sze ciu dziedzin dzia alno ci udzia
osób fizycznych w tworzeniu organizacji przekroczy 90%. Osoby fizyczne jako za o yciela, najrzadziej
wskazywa y podmioty zajmuj ce si sprawami zawodowymi, pracowniczymi i bran owymi 60,0%.
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Natomiast za o yciela z sektora publicznego najcz ciej wskaza y organizacje aktywne w dziedzinie
sportu, turystyki, rekreacji i hobby (8,0%), a najrzadziej w zakresie owiectwa oraz prawa, jego ochrony i praw
cz owieka (po 2,0%). Istniej ce ju jednostki non-profit najcz ciej by y wskazywane jako za o yciel, przez
organizacje aktywne w zakresie dzia alno ci mi dzynarodowej, religii i pozosta ej dzia alno ci (24,3%),
a najrzadziej w obszarze ochrony rodowiska (3,9%).
Jednostki sektora komercyjnego, jako za o yciela, najcz ciej wskazywa y instytucje prowadz ce
dzia alno w zakresie spraw zawodowych, pracowniczych i bran owych (19,9%). Sektor komercyjny nie
za o y adnego podmiotu w obszarze owiectwa.

Wiek organizacji
Age of organizations
W 2016 r. struktura organizacji non-profit wed ug klas wieku, okre lonego na podstawie sta u
prowadzenia dzia alno ci przez podmioty, by a umiarkowanie zró nicowana. W ród rejestrowych
jednostek najliczniejsz grup (35,8%) stanowi y podmioty prowadz ce dzia alno od 2 do 10 lat.
Najmniejszy udzia (11,7%) cechowa podmioty ze sta em dzia alno ci poni ej 2 lat, a wi c powsta e po
2014 r. Organizacje prowadz ce dzia alno od 11 do 20 lat stanowi y 30,3% badanej zbiorowo ci.
Wykres 1.5.
Chart 1.5.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug klas wieku organizacji w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations by age class in 2016
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33,6
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44,0
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26,7

7,7

12,7

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

ko a owieckie
hunting clubs

71,9

26,2

12,7
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25,6

18,1
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ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

54,1
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11,2

58,7

25,8
3,2

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

23,3
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Udzia podmiotów powsta ych przed 1996 r. wyniós 22,2%. Bardzo zbli ona struktura w 2016 r.
cechowa a podmioty ekonomii spo ecznej. W przypadku organizacji po ytku publicznego
44,7% zbiorowo ci stanowi y organizacje powsta e w latach 1996-2005.
W 2016 r. zdecydowanie najm odszymi organizacjami by y fundacje. W ród nich 25,8% podmiotów
prowadzi o dzia alno krócej ni 2 lata, a ponad po owa (54,1%) nie d u ej ni 10 lat. Natomiast najstarsze
s ko a owieckie
71,9% z nich by o aktywnych ponad dwie dekady. Przewa aj cym udzia em
podmiotów z ponad 20-letnim sta em dzia alno ci, a wi c powsta ych przed 1996 r., wyró niaj si
równie ochotnicze stra e po arne (58,7%), a nast pnie samorz dy gospodarcze i zawodowe (57,2%).
Wykres 1.6.
Chart 1.6.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit w poszczególnych dziedzinach dzia alno ci wed ug
klas wieku organizacji w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations in fields of activity by age class in 2016
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Sports, tourism, recreation, hobbies
Ratownictwo
Rescue services

100%

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

13,9

Kultura i sztuka
Culture and arts

13,3

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research
Ochrona zdrowia
Health
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations
Ochrona rodowiska
Environment

owiectwo
2,3
Hunting
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

15,4
22,0

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

19,6

Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion

17,2

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
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powy ej 20 lat
more than 20 years

W 2016 r. najwi kszy udzia organizacji o najd u szym sta u dzia ania zaobserwowano w dziedzinach:
owiectwo (70,5%), ratownictwo (58,1%) oraz w sprawy zawodowe, pracownicze i bran owe (48,5%).
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Podmioty non-profit powsta e po 2014 r. najwi kszy udzia mia y w ramach rozwoju lokalnego (22,0%),
prawa, jego ochrony i prawa cz owieka (19,6%) oraz edukacji, wychowania i bada naukowych (17,6%).

1.4. Terytorialny zasi g dzia alno ci
1.4. Territorial scope of activity
Organizacje non-profit prowadzi y dzia alno na terenie: najbli szego s siedztwa, gminy, powiatu,
województwa, ca ego kraj lub obszaru wykraczaj cego poza jego granice. Poni sza analiza obejmuje
maksymalny zasi g prowadzonej przez poszczególne organizacje dzia alno ci.
Wykres 1.7.
Chart 1.7.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug maksymalnego zasi gu ich dzia ania
w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations by maximum territorial scope of activity in 2016
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Analiza maksymalnego zasi gu dzia alno ci podmiotów rejestrowych wskazuje, e najwi ksza cz
jednostek dzia a a w 2016 r. w skali lokalnej, tj. nie przekraczaj cej gminy (36,2%). Na obszarze powiatu
lub w skali kraju dzia a y zbli one odsetki organizacji (odpowiednio 20,4% i 21,0%). Maksymalnie
województwo jako obszar dzia a wskaza o 16,9% jednostek, natomiast w skali wykraczaj cej poza Polsk
- 5,6%. Najw szy zasi g dzia ania mia y kó ka rolnicze, z których 84,9% dzia a o lokalnie, tj. na terenie
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najbli szego s siedztwa lub gminy. Z kolei fundacje charakteryzowa y si najwy szym odsetkiem
jednostek dzia aj cych w skali ca ego kraju, blisko dwukrotnie wi kszym ni dla ogó u organizacji (40,2%).
Równie w ród fundacji, najwi ksza cz
jednostek prowadzi a dzia ania poza granicami Polski (10,7%).
Organizacje po ytku publicznego znacznie cz ciej ni organizacje nie posiadaj ce statusu OPP
prowadzi y dzia ania w skali ca ego kraju (30,9% wobec 19,9%), a znacznie rzadziej koncentrowa y swoje
dzia ania w najbli szym s siedztwie (odpowiednio 4,4% wobec 9,7%).
Wykres 1.8.
Chart 1.8.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit w poszczególnych dziedzinach dzia alno ci wed ug
maksymalnego zasi gu ich dzia ania w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations in fields of activity by maximum territorial scope of activity
in 2016
0%

100%

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies
Ratownictwo
Rescue services

28,8

Kultura i sztuka
Culture and arts

27,5

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research
Ochrona zdrowia
Health
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations
Ochrona rodowiska
Environment

14,5

34,9

owiectwo
Hunting

22,0

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

22,8

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development
Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics
Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion

19,8

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious

22,1

lokalne (najbli sze s siedztwo lub gmina)
local (nearest neighbourhood or gmina)

powiat
powiat

12,1
10,7

województwo
voivodship

13,1

18,7
42,7

12,6 2,8
13,7
11,7

34,8

21,5
11,9

7,8

30,3

29,6

16,9

15,6

5,1

27,8

52,7
11,0

5,2

38,2

45,1
9,6

7,2

21,9

21,6

19,8

13,3

23,50

3,5

33,1

23,0

21,8

6,2

26,4

14,3

16,3

36,8

10,6

28,9

17,9

15,1

3,9

26,4

20,7

20,2

18,7

5,0 2,9

32,7

59,1

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

5,1

20,9

20,4

18,4

35,2

28,4

ca y kraj
Poland in total

26,9

poza granicami kraju
abroad

Dzia ania lokalne to domena organizacji dzia aj cych w dziedzinie ratownictwa, spo ród których
najbli sze s siedztwo lub co najwy ej gmin wskaza o 59,1% jednostek, a kolejne 32,7% nie wykracza o
poza powiat. Równie ponad po owa organizacji w dziedzinie rozwój lokalny dzia a a lokalnie (52,7%),
a co najwy ej w powiecie - kolejne 18,7%. Natomiast najrzadziej na spo eczno ci lokalne nastawione by y
organizacje, których g ówn dziedzin dzia alno ci by o prawo i jego ochrona (11,0%).
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Blisko po owa organizacji owieckich dzia a a maksymalnie w powiecie (45,1%), podczas gdy blisko
pi ciokrotnie rzadziej dzia a y w tej skali organizacje z dziedziny rynku pracy (9,6%). Organizacje te
najcz ciej prowadzi y aktywno maksymalnie w skali wojewódzkiej (rynek pracy - 29,6% i owiectwo 27,8%). Najcz ciej w skali kraju dzia a y organizacje, zajmuj ce si prawem i jego ochron , prawami
cz owieka (42,7%), ochron rodowiska (38,2%), wsparciem trzeciego sektora (34,8%) lub ochron zdrowia
(33,1%). Wysokim udzia em operuj cych poza granicami kraju charakteryzowa y si organizacje
dzia aj ce w dziedzinie spraw mi dzynarodowych, religii i pozosta ych (26,9%), prawo i jego ochrona (13,7%)
wsparcie trzeciego sektora (11,7%) i kultura i sztuka (10,9%).
Organizacje przyparafialne Ko cio a katolickiego koncentrowa y swoje dzia ania g ównie w skali lokalnej.
Na obszarze obejmuj cym ca parafi , b d c podstawow jednostk organizacyjn Ko cio a
katolickiego dzia a o w 2016 r. 69,7% jednostek, kolejne 14,9% - jedynie w cz ci parafii. Prowadzenie
dzia alno ci w skali wi kszej ni jedna parafia zadeklarowa o 15,4% przyparafialnych wspólnot.
Tablica 1.3.
Table 1.3.

Struktura przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego w wybranych dziedzinach
dzia alno ci wed ug maksymalnego zasi gu ich dzia ania w 2016 r.
Structure of Catholic parish-based organizations in fields of activity by the maximum territorial scope of
activity in 2016

Wybrane g ówne dziedziny dzia alno ci
organizacji przyparafialnych
Ko cio a katolickiego
The main fields of activity Catholic
parish-based organizations

Maksymalny zasi g dzia alno ci
The maximum territorial scope
Cz
parafii
The part of parish

Ca a parafia
The whole parish

Wi cej ni jedna
parafia
More than parish

% w wierszu
% in row

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

21,6

66,1

12,3

Pomoc spo eczna i humanitarna, ratownictwo
Social and rescue services

14,7

71,2

14,2

6,2

68,7

25,1

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

16,5

61,9

21,6

Religia
Religion

15,6

71,,5

12,9

Kultura i sztuka
Culture and arts

Analiza skali dzia ania organizacji przyparafialnych zaanga owanych w pi ciu najwa niejszych
dziedzinach dzia alno ci wskazuje, e w skali mniejszej ni parafia dzia a y najcz ciej organizacje
zajmuj ce si sportem, turystyk , rekreacj , hobby (21,6%), a najrzadziej kultury i sztuki (6,2%). Dzia ania
skoncentrowane w jednej parafii prowadzi y najcz ciej jednostki, których g ówn dziedzin aktywno ci
by a religia (71,5%) oraz pomoc spo eczna (71,2%). Dzia ania wykraczaj ce poza jedn parafi to domena
jednostek dzia aj cych g ównie w dziedzinie kultury i sztuki (25,1%) oraz edukacji (21,6%).
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1.5. Rodzaje i formy dzia alno ci
1.5. Types and forms of activity
Rodzaje dzia alno ci
Types of activity
Podstawowym rodzajem dzia alno ci organizacji non-profit jest dzia alno
statutowa
nienastawiona na zysk i zgodna ze statutem organizacji, w którym wymienione s cele dzia alno ci
oraz wskazane sposoby ich realizacji. Mo e by
prowadzona w dwojakiej formie
jako dzia alno nieodp atna b d jako dzia alno odp atna. W zakresie odp atnej dzia alno ci
statutowej dopuszcza si wprowadzenie op at za us ugi wiadczone w ramach prowadzonej
dzia alno ci statutowej, jednak pobierane op aty nie mog by wy sze ni koszty prowadzenia tej
dzia alno ci. Dodatkowo organizacje sektora non-profit mog prowadzi dzia alno gospodarcz
ukierunkowan na generowanie zysku finansowego, przy czym ewentualna nadwy ka powinna by
przeznaczona wy cznie na finansowanie dzia alno ci jednostki i realizacj jej celów statutowych.
W 2016 r. 7 na 10 rejestrowych organizacji non-profit prowadzi o wy cznie nieodp atn dzia alno
statutow . Nieca a 1/3 podmiotów oferowa a dodatkowo p atne dobra i us ugi, w tym 21,1% wy cznie
w ramach odp atnej dzia alno ci statutowej, a 5,8% wy cznie w ramach dzia alno ci gospodarczej. Jedynie
niewielka grupa organizacji prowadzi a równocze nie odp atn dzia alno statutow oraz dzia alno
gospodarcz (3,2%, tj. 2,9 tys.).
Najwy szy odsetek podmiotów prowadz cych wy cznie nieodp atn dzia alno statutow odnotowano
w ród ochotniczych stra y po arnych (90,4%), a w dalszej kolejno ci w stowarzyszeniach sportowych
(73,8%).
cznie blisko ¾ stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych zadeklarowa o brak
odp atno ci za oferowane dobra b d us ugi. Na tle stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych
wyró nia y si ko a owieckie, w ród których wyst pi najni szy w ród ogó u stowarzysze i podobnych
organizacji spo ecznych oraz ca ej zbiorowo ci rejestrowych organizacji non-profit odsetek organizacji
prowadz cych wy cznie nieodp atn dzia alno statutow (13,9%) oraz najwy szy udzia jednostek
pozyskuj cych rodki w ramach odp atnej dzia alno ci statutowej (67,5%). Ponadto ko a owieckie
stosunkowo cz sto anga owa y si w dzia alno gospodarcz (18,6%).
Du e rozpowszechnienie odp atnych form dzia alno ci zaobserwowano w ród organizacji samorz du
gospodarczego i zawodowego. Jedynie 4 na 10 podmiotów realizowa o cele statutowe prowadz c
wy cznie nieodp atn dzia alno . Prowadzenie odp atnej dzia alno ci statutowej, bez dzia alno ci
gospodarczej zadeklarowa o 22,7% z nich, a dzia alno ci gospodarczej bez odp atnej statutowej 23,4%.
Jednocze nie 10,0% organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego prowadzi o zarówno odp atn
dzia alno statutow , jak i dzia alno gospodarcz
by to najwy szy odsetek w ca ej badanej
zbiorowo ci.
Pod wzgl dem rozpowszechnienia odp atnych form dzia alno ci wyró nia y si równie spo eczne
podmioty wyznaniowe. Spo ród tych jednostek nieznacznie ponad po owa prowadzi a wy cznie
dzia alno nieodp atn , natomiast 38,6% wiadczy o dodatkowo odp atn dzia alno statutow .
Dzia alno
gospodarcz b d odp atn dzia alno
statutow cz ciej podejmowa y podmioty
posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego (39,3% w stosunku do 29,0% w ród organizacji
nieb d cych OPP).
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Tablica 1.4.
Table 1.4.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug rodzaju dzia alno ci prowadzonej w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations by type of activity conducted in 2016
Rodzaj dzia alno ci
Type of activity

Rodzaj organizacji
Type of organization

wy cznie
nieodp atna
dzia alno
statutowa
unpaid
mission-related
activity only

odp atna
dzia alno
statutowa i brak
gospodarczej
paid missionrelated activity,
no economic
activity

dzia alno
gospodarcza
i brak odp atnej
dzia alno ci
statutowej
economic activity,
no paid missionrelated activity

odp atna
dzia alno
statutowa
oraz dzia alno
gospodarcza
paid missionrelated activity and
economic activity

% w wierszu
% in row
OGÓ EM ORGANIZACJE
REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

69,9

21,1

5,8

3,2

w tym podmioty ekonomii
spo ecznej
of which social economy
organizations

70,2

21,1

5,6

3,1

w tym organizacje po ytku
publicznego
of which public benefit
organizations

60,7

27,7

6,1

5,5

Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar
organizations

74,2

20,0

3,6

2,2

typowe stowarzyszenia
i organizacje spo eczne
typical associations and
organizations

71,8

21,6

3,9

2,7

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

73,8

21,6

2,1

2,5

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

90,4

6,4

3,0

0,2

ko a owieckie
hunting clubs

13,9

67,5

13,8

4,8

Fundacje
Foundations

55,0

24,3

13,6

7,2

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

51,7

38,6

7,4

2,2

Samorz d gospodarczy
i zawodowy
Business and professional
associations

43,9

22,7

23,4

10,0

kó ka rolnicze
farmers organizations

59,5

15,3

23,6

1,6
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Dziedziny odp atnej dzia alno ci statutowej oraz dzia alno ci gospodarczej
Fields of paid mission-related activity and economic activity
Dla zapewnienia porównywalno ci danych o dziedzinach odp atnej dzia alno ci statutowej
i dzia alno ci gospodarczej s one prezentowane w formie dzia ów Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci
(PKD 2007). W przypadku gdy dana organizacja prowadzi a dzia alno gospodarcz lub odp atn
dzia alno statutow wi cej ni w jednej dziedzinie wówczas wskazywa a przewa aj cy rodzaj
dzia alno ci.
W 2016 r. 27,6 tys. tj. 30,1% rejestrowych organiza cji non-profit prowadzi o odp atn dzia alno
statutow lub dzia alno gospodarcz . Podobnie jak w przypadku dzia alno ci statutowej ogó em
równie dziedziny, w ramach których podejmowano odp atn dzia alno statutow i dzia alno
gospodarcz , by y zró nicowane.
W ród 22,3 tys. organizacji pozyskuj cych rodki w ramach odp atnej dzia alno ci statutowej a
1/3 prowadzi a dzia alno zwi zan z kultur , ro zrywk i rekreacj a blisko 1/5 oferowa a us ugi
edukacyjne. Stosunkowo du grup stanowi y równie podmioty prowadz ce dzia ania w zakresie us ug
administrowania i dzia alno ci wspieraj cej (11,9%), w szczególno ci zwi zane z organizowaniem imprez
turystycznych i rekreacyjnych, prowadzeniem obiektów turystycznych i rekreacyjnych, a ponadto
podmioty zajmuj ce si opiek zdrowotn i pomoc spo eczn (10,8%).
W zakresie dzia alno ci gospodarczej, któr w 2016 r. podejmowa o 8,2 tys. organizacji non-profit,
zaobserwowano du koncentracj jednostek wokó kilku dzia ów PKD. Najcz ciej prowadzono
dzia alno zwi zan z obs ug rynku nieruchomo ci (17,9%), polegaj c przede wszystkim na
wynajmowaniu i zarz dzaniu nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi. Podobnie jak
w przypadku odp atnej dzia alno ci statutowej, stosunkowo du a cz
organizacji pozyskiwa a rodki
wiadcz c us ugi edukacyjne (16,0%), przede wszystkich w ramach pozaszkolnych form kszta cenia.
Podobny odsetek organizacji non-profit prowadzi dzia alno profesjonaln , naukow , techniczn
(15,6%), m.in. w bran ach zwi zanych z reklam , badaniami rynku i opinii. Co dziesi ta organizacja
prowadz ca dzia alno gospodarcz zajmowa a si handlem hurtowym i detalicznym, a dzia alno
zwi zan z kultur , rozrywk i rekreacj , najcz ciej podejmowan w ramach odp atnej dzia alno ci
statutowej, prowadzi o 7,9% organizacji.
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Wykres 1.9.
Chart 1.9.

Najcz ciej wskazywane dziedziny odp atnej dzia alno ci statutowej i dzia alno ci gospodarczej a
prowadzonej przez rejestrowe organizacje non-profit w 2016 r. wed ug dzia ów PKD
The most frequently indicated fields of paid mission-related activity and economic activityaconducted by
register non-profit organizations in 2016 by NACE division
40%

0%

40%

33,0

Dzia alno zwi zana z kultur , rozrywk i rekreacj
Arts, entertainment and recreation

7,9

16,0

18,5

17,9

0,6

1,9

11,9

15,6

5,2

7,1

7,4

10,8

3,1

2,7

6,9

0,1

9,0

0,0

0,2

13,0

4,0

1,6

Edukacja
Education
Dzia alno zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci
Real estate activities
Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities
Dzia alno w zakresie us ug administrowania i dzia alno
wspieraj ca
Administrative and support service activities
Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing
Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna
Human health and social work activities
Informacja i komunikacja
Information and communication
Handel hurtowy i detaliczny
Wholesale and retail trade
Dzia alno zwi zana z zakwaterowaniem i us ugami
gastronomicznymi
Accommodation and food service activities
Przetwórstwo przemys owe
Manufacturing

0,1 1,4

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

0,0 1,1

Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

1,0

odp atna dzia alno statutowa
paid mission-related activity

Pozosta a dzia alno us ugowa
Other service activities

dzia alno gospodarcza
economic activity

a Podstaw procentowania s rejestrowe organizacje non-profit prowadz ce odpowiednio - odp atn dzia alno statutow
i dzia alno gospodarcz .
a The basis for the percentages are register non-profit organizations that conduct paid mission-related activity and business activity.
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Formy dzia alno ci statutowej
Forms of mission-related activity
Dla zdecydowanej wi kszo ci rejestrowych organizacji non-profit podstawow form prowadzenia
dzia alno ci w 2016 r. by o wiadczenie us ug (92,3%). Najcz ciej oferowano us ugi nieodp atnie (86,2%),
jednak cz
podmiotów wiadczy a równie us ugi, za które pobiera o op aty nie wi ksze ni poniesione
koszty (24,3%). Najwy szy udzia podmiotów oferuj cych swoje us ugi bezp atnie odnotowano w ród
ochotniczych stra y po arnych (97,4%), najni szy natomiast w ko ach owieckich (59,6%), co mo e wi za
si z charakterem us ug wiadczonych przez te jednostki.
W ród bezp atnych us ug istotnymi formami dzia ania by o animowanie wspó pracy mi dzy
organizacjami (20,3%), mobilizowanie i edukowanie opinii publicznej (12,0%), a w dalszej kolejno ci
reprezentowanie i obrona praw cz onków jednostki, innych grup ludzi, spo ecze stwa, organizacji, firm
itp. (8,3%). Animowaniem wspó pracy mi dzy organizacjami i instytucjami zajmowa y si szczególnie
cz sto organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego (34,5%), podobnie jak reprezentowaniem
i obron praw cz onków i innych grup (59,0%). Z kolei stosunkowo wysoki odsetek organizacji dzia aj cych
na rzecz mobilizowania i edukowania opinii publicznej odnotowano w typowych stowarzyszeniach
i organizacjach spo ecznych (17,9%).
wiadczenie p atnych us ug by o g ównie domen kó owieckich, gdzie a 72,4% podmiotów pobiera o
op aty za oferowane us ugi. Stosunkowo wysoki udzia takich organizacji zaobserwowano ponadto
w spo ecznych podmiotach wyznaniowych (40,8%), a tak e wspomnianych ju organizacjach samorz du
gospodarczego i zawodowego (32,7%).
Dzia alno inna ni us ugowa polega a cz ciej na wsparciu materialnym (finansowym i rzeczowym)
2,6%. Wsparcie
kierowanym do osób fizycznych b d instytucji (17,2%) ni produkcji towarów
materialne oferowa a blisko 1/3 fundacji, ponad 1/5 typowych stowarzysze i organizacji spo ecznych
oraz 1/5 spo ecznych podmiotów wyznaniowych. Dzia alno produkcyjna by a marginalnym zjawiskiem
w ród wszystkich grup organizacji.
Na tle ogó u rejestrowych organizacji non-profit wyró nia y si podmioty posiadaj ce status OPP.
Zaobserwowano w ród nich nieco mniejszy udzia organizacji prowadz cych dzia alno us ugow
(85,1%). Jednocze nie odsetek podmiotów wiadcz cych p atne us ugi by w ród nich o ponad 10 p. proc.
wy szy ni w ród podmiotów nie posiadaj cych omawianego statusu (odpowiednio 33,2% i 23,0%).
Organizacje po ytku publicznego cz ciej ni pozosta e podmioty oferowa y pomoc materialn dla osób
i instytucji dzia alno ci tego typu zajmowa a si a 41,6% OPP, podczas gdy w ród podmiotów nie
posiadaj cych statusu OPP odsetek wyniós 14,4%.
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Tablica 1.5.
Table 1.5.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit wed ug form w jakich by a prowadzona dzia alno
Percentage of register non-profit organizations by forms of conducting mission-related activity in 2016

statutowa w 2016 r.

wiadczenie us ug Services
wiadczenie us ug bezp atnych Unpaid services
w tym
Rodzaje organizacji
Type of organization

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii
spo ecznej
of which social economy
organizations
w tym organizacje po ytku
publicznego
of which PBO s
Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
typowe stowarzyszenia
i organizacje spo eczne
typical associations and
organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
kó ka rolnicze
farmers organizations
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Razem
Grand
total

Razem
Total

animowanie
wspó pracy
mi dzy
organizacjami
developing
cooperation
between
organizations

mobilizowanie,
edukowanie
opinii publicznej
mobilizing,
educating public
opinion

of which
reprezentowanie i obrona praw
cz onków jednostki, innych grup
ludzi, spo ecze stwa, organizacji,
firm itp.
representing and protecting the
rights of the entity s members, other
groups of people, society,
organizations, enterprises, etc.

wiadczenie
us ug
p atnych
Paid
services

Wsparcie
materialne
Material
assistance

Produkcja,
wytwarzanie
towarów
Production,
manufacturing
goods

92,3

86,2

20,3

12,0

8,3

24,3

17,2

2,6

92,2

86,1

20,2

11,9

7,7

24,2

17,2

2,6

85,1

78,8

20,2

16,1

8,4

33,2

41,6

4,0

93,3

88,2

19,3

10,2

6,6

22,2

14,5

2,7

90,0

84,4

30,2

17,9

10,2

24,3

21,3

5,2

95,6

91,6

8,8

2,1

0,9

24,1

10,4

0,5

98,1

97,4

8,5

3,2

3,1

6,6

4,4

(0,0)

92,8

59,6

9,2

5,7

21,2

72,4

9,8

0,2

85,9

77,1

24,5

22,0

6,7

31,4

32,9

2,6

90,9

64,1

7,0

6,1

5,0

40,8

20,0

2,7

97,6

92,2

34,5

14,4

59,0

32,7

8,9

1,3

96,5

90,0

27,8

4,6

40,6

16,9

8,8

1,4
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1.6. Odbiorcy dzia alno ci statutowej
1.6. Recipients of mission-related activity
Dzia alno rejestrowych organizacji non-profit na rzecz beneficjentów indywidualnych
i instytucjonalnych
Activities of register non-profit organizations for individual and institutional recipients
W 2016 r. zdecydowana wi kszo rejestrowych organiza cji non-profit (90,9%) kierowa a swoje dzia ania
bezpo rednio do osób fizycznych b d do odbiorców instytucjonalnych, tj. innych organizacji, instytucji
publicznych b d firm prywatnych. Cz ciej jednak badane jednostki podejmowa y dzia ania na rzecz
osób fizycznych (88,2%) ni na rzecz innych podmiotów (24,6%).
Ponad 2 3 organizacji non-profit stanowi y podmioty, których bezpo rednia dzia alno kierowana by a
wy cznie do osób fizycznych (66,3%). Jednostki dzia aj ce tylko na rzecz odbiorców instytucjonalnych
tworzy y natomiast jedynie 2,7% zbiorowo ci. Organizacje, które prowadzi y bezpo redni dzia alno na
rzecz obu wymienionych grup odbiorców jednocze nie stanowi y ponad 1 5 omawianej grupy.
Warto zauwa y , e organizacje non-profit ró ni y si istotnie pod wzgl dem odbiorców ich dzia alno ci.
Wysoki odsetek organizacji kieruj cych swoje dzia ania wy czanie do odbiorców indywidualnych
odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych oraz ochotniczych stra y po arnych
(odpowiednio 85,5% i 85,0%). W kó kach rolniczych i stowarzyszeniach sportowych omawiany odsetek
wyniós odpowiednio 77,2% i 76,8%. Z kolei w ród kó owieckich by wyra nie ni szy - dzia ania
wy cznie na rzecz osób fizycznych prowadzi o jedynie 20,8% podmiotów.
Wy cznie na rzecz odbiorców instytucjonalnych najcz ciej dzia a y organizacje samorz du
gospodarczego i zawodowego (22,1%), a tak e wspomniane ju ko a owieckie (9,0%). Jednocze nie
organizacje te stosunkowo cz sto deklarowa y, e nie prowadzi y dzia alno ci na rzecz adnej
z wymienionych grup beneficjentów w ród kó owieckich odsetek takich podmiotów wyniós a 58,0%,
natomiast w organizacjach samorz du gospodarczego i zawodowego 12,8%.
Stosunkowo szerokim zakresem dzia alno ci cechowa y si fundacje. Chocia ponad po owa z nich
koncentrowa a si na dzia alno ci skierowanej do osób fizycznych, to a 31,7% dzia a o zarówno na rzecz
odbiorców indywidualnych, jak i innych organizacji, instytucji lub firm, i by to najwy szy odsetek w ca ej
zbiorowo ci. Stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi rodzajami organizacji by równie odsetek
podmiotów, których dzia alno nie by a kierowana bezpo rednio do odbiorców (12,6%).
Pozyskiwane w ramach badania na formularzu SOF-1 dane dotycz ce odbiorców dzia alno ci
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, fundacji i spo ecznych podmiotów wyznaniowych
charakteryzuj si pewn specyfik , która znacznie utrudnia ustalenie dok adnej liczby beneficjentów.
z tego wzgl du miar , która pos u y a do okre lenia typowej liczby odbiorców korzystaj cych
z dzia alno ci przeci tnej organizacji jest mediana.13

13
Wspomniane problemy wynikaj z kilku przyczyn. Po pierwsze, wiele organizacji nie prowadzi w ogóle ewidencji swoich
beneficjentów, w zwi zku z czym w opisywanym badaniu pozyskiwane s informacje wy cznie o odbiorcach obj tych
systematycznymi dzia aniami, zatem najcz ciej ujmowanych w rejestrach. Ponadto, znaczna cz
beneficjentów korzysta
w jednym roku z dzia alno ci wi cej ni jednej organizacji, co powoduje, e ujmowani s w rejestrach kilku podmiotów
a w badaniu wykazywani kilkukrotnie. Oznacza to, e czna suma beneficjentów mo e by zawy ona. Co wi cej,
zaobserwowano istotne zró nicowanie organizacji pod wzgl dem liczby odbiorców ich dzia a . W badanej zbiorowo ci
wyst powa a niewielka grupa organizacji obejmuj ca swoj dzia alno ci bardzo liczn grup beneficjentów, w wyniku
czego rednia arytmetyczna nie jest dobr miar pozwalaj c ustali typow liczb beneficjentów przeci tnej organizacji.
Na uzyskanie bardziej adekwatnych wyników pozwala mediana, poniewa miara ta odporna jest na warto ci skrajne (przede
wszystkim niweluje wp yw niewielkiej grupy organizacji posiadaj cych bardzo du liczb beneficjentów). Wszystkie
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Wykres 1.10.
Chart 1.10.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug rodzaju dzia a na rzecz odbiorców
w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations by types of activity for recipients in 2016
0%

100%
66,3

2,7

21,9

9,1

66,6

2,5

21,9

9,0

2,5

62,0

23,9

0,1

76,8

20,8

9,0

11,6

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations

22,5

0,7

12,6

31,7

4,4

51,2

1,0 9,5 4,0

85,5

22,1

48,5

77,2

stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs

58,0

12,2

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

0,2 11,7 3,1

85,0

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

8,4

20,6

1,6

69,3

4,6

31,4

2,4

61,6

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

16,6

3,8 7,3

12,8

11,7

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations

bezpo rednia dzia alno tylko na rzecz osób fizycznych
direct activity for individual recipients only
bezpo rednia dzia alno tylko na rzecz odbiorców instytucjonalnych
direct activity for institutional recipients only
bezpo rednia dzia alno zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i odbiorców instytucjonalnych
direct activity for individual recipients and institutional recipients
brak bezpo redniej dzia alno ci na rzecz osób fizycznych oraz odbiorców instytucjonalnych
lack of activity for individual and institutional recipients

Najwy sz warto mediany liczby odbiorców indywidualnych obj tych systematycznymi dzia aniami
odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych po owa z nich w 2016 r. posiada a nie

zaprezentowane mediany dotycz ce osób fizycznych zosta y obliczone na podstawie organizacji posiadaj cych
beneficjentów, którzy z dzia alno ci danej organizacji korzystali systematycznie (tzn. przynajmniej dwukrotnie w ci gu roku).
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wi cej ni 60 beneficjentów prowadzonych dzia a . W stowarzyszeniach i podobnych organizacjach
spo ecznych mediana liczby odbiorców wynios a 49 osób, natomiast w fundacjach - 45 osób.
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne charakteryzowa y si znacznym zró nicowaniem
poszczególnych rodzajów stowarzysze pod wzgl dem liczby indywidualnych odbiorców dzia a .
Po owa typowych stowarzysze i organizacji spo ecznych dzia a a bezpo rednio na rzecz nie wi cej ni
50 osób. W stowarzyszeniach sportowych mediana równie wynios a 50, natomiast w ko ach owieckich
35. Najni sz warto omawianej miary odnotowano natomiast w ród ochotniczych stra y po arnych
(15), co nie zaskakuje ze wzgl du na specyfik dzia alno ci tych organizacji i fakt, e analizowana miara
obejmowa a wy cznie bezpo rednich beneficjentów obj tych systematycznym dzia aniami. Wyra nie
wy sz typow liczb odbiorców wyró nia y si organizacje posiadaj ce status OPP (80 osób).
W ród organizacji non-profit dzia aj cych na rzecz beneficjentów instytucjonalnych po owa podmiotów
posiada a nie wi cej ni 3 odbiorców. Warto median y by a taka sama w stowarzyszeniach i podobnych
organizacjach spo ecznych oraz fundacjach (po 3 odbiorców) i nieco wy sza w ród spo ecznych
podmiotów wyznaniowych (5).

Rodzaje indywidualnych odbiorców dzia alno ci organizacji non-profit
Types of individual recipients of the activity of the non-profit organizations
W 2016 r. bezpo rednie dzia ania na rzecz osób fizycznych polegaj ce na dostarczaniu dóbr b d
wiadczeniu us ug prowadzi o 81,0 tys. rejestrowych organizacji non-profit oraz 48,3 tys. przyparafialnych
organizacji Ko cio a katolickiego.
W ród rejestrowych podmiotów sektora non-profit najbardziej zró nicowane grono odbiorców posiada y
stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, fundacje oraz spo eczne podmioty wyznaniowe.
Najcz ciej deklarowan w ród nich grup odbiorców indywidualnych obj tych bezpo rednimi
dzia aniami by y dzieci i m odzie wskaza o je 56,6% badanych organizacji. Stosunkowo cz sto jako
adresatów prowadzonej dzia alno ci wskazywano osoby w wieku emerytalnym (20,8%),
niepe nosprawnych (17,3%), a tak e dzieci i m odzie ze rodowisk zagro onych wykluczeniem
spo ecznym (12,4%). Spo eczne podmioty wyznaniowe cz ciej ni stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne oraz fundacje obejmowa y swoimi dzia aniami dzieci i m odzie (65,9%) oraz
oferowa y wsparciem osobom ubogim (11,8%). Z kolei w ród fundacji zaobserwowano wy szy ni w ród
pozosta ych podmiotów udzia
organizacji obejmuj cych swoimi dzia aniami osoby
z niepe nosprawno ciami (24,9%), a tak e osoby samotnie wychowuj ce dzieci (10,7%).
W organizacjach samorz du gospodarczego i zawodowego udzia podmiotów dzia aj cych na rzecz osób
fizycznych by jednym z ni szych w ród organizacji non-profit (65,1%). Jednocze nie w ród odbiorców
prowadzonych dzia a znajdowa y si g ównie osoby zwi zane z dan jednostk . A 81,8% organizacji
samorz du gospodarczego i zawodowego zadeklarowa o, e ich dzia alno adresowana by a przede
wszystkim do cz onków jednostki, a ponad 1/4 kierowa a swoje dzia ania do osób nie b d cych cz onkami
organizacji, jednak nale cych do rodowiska zawodowego, w którego obszarze dzia a a jednostka
(28,9%).
Podobnie jak dzia alno stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, fundacji i spo ecznych
podmiotów wyznaniowych, równie dzia ania przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego
posiada y szerokie grono odbiorców. G ównymi adresatami dzia a nierejestrowych organizacji nonprofit by y dzieci i m odzie (47,7%). Stosunkowo cz sto oferowane us ugi trafia y do osób starszych
(30,1%) oraz ubogich (22,1%).
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Wykres 1.11.
Chart 1.11.

Odsetek organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego dzia aj cych bezpo rednio na
rzecz osób fizycznych wed ug rodzaju odbiorcy w 2016 r.
Percentage of business and professional associations conducting direct activities for natural persons by
groups of individual recipients in 2016
0,0 %

100,0 %

cz onkowie organizacji
members of organizations

osoby fizyczne nie b d cz onkami organizacji, ale
nale ce do rodowiska zawodowego, w którego
obszarze dzia a a jednostka
natural persons as not members of organizations
but belong to professional society

osoby fizyczne nale ce do spo eczno ci lokalnej
natural persons belong to local society
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81,8

28,4

42,3

Tablica 1.6.
Table 1.6.

Odsetek organizacji non-profit dzia aj cych na rzecz poszczególnych grup odbiorców w ród podmiotów prowadz cych
bezpo rednie i systematyczne dzia ania na rzecz osób fizycznych w 2016 r.
Percentage of non-profit organizations acting for individual groups of recipients among organizations conducting direct activities for natural
persons in 2016

Grupy odbiorców indywidualnych
Groups of recipients

Liczba organizacji dzia aj cych na rzecz osób fizycznych ( w tys.)
Number of organizations operating for individuals (in thous.)
Liczba organizacji prowadz cych systematyczne dzia ania na rzecz osób fizycznych (
w tys.)
Number of organizations operating for individuals systematically (in thous.)

ORGANIZACJE REJESTROWEa
REGISTER ORGANIZATIONS a
Stowarzyszenia
i podobne
w tym OPP
organizacje
Fundacje
spo eczne
of which
Foundations
PBO s
Associations and
similar
organizations

OGÓ EM
TOTAL

Spo eczne
podmioty
wyznaniowe
Faith-based
charities

ORGANIZACJE
NIEREJESTROWE
NON-REGISTER
ORGANIZATIONS
Przyparafialne
organizacje Ko cio a
katolickiego
Catholic parish-based
organization

79,1

8,4

66,0

11,3

1,8

48,3

57,8

7,2

48,2

8,0

1,6

.

% w kolumnie % in column
Dzieci i m odzie
Children and youth
Osoby w wieku emerytalnym
Persons of retirement age
Niepe nosprawni oraz osoby przewlekle chore
Disabled persons, dependent, chronically or terminally ill
niepe nosprawni
disabled persons
osoby niesamodzielne, przewlekle lub nieuleczalnie chore
dependent, chronically or terminally ill
Ubodzy, bezrobotni, bezdomni, dzieci i m odzie zagro one wykluczeniem
Poors, unemployes, homeless, children and youth at risk of social exclusion
ubodzy
poors
bezrobotni
unemployed
bezdomni
homeless
dzieci i m odzie ze rodowisk zagro onych wykluczeniem spo ecznym
children and youth at risk of social exclusion
Wychodz cy z uzale nienia, cz onkowie ich rodzin
Persons recovering from addiction, members of their families
Ofiary przemocy
Victims of violence
Osoby samotnie wychowuj ce dzieci
Single parents

56,6

58,2

56,9

53,2

65,9

47,7

20,8

26,1

20,6

22,8

16,9

30,1

18,9

44,5

16,3

32,3

28,9

23,5

17,3

40,7

15,1

28,9

24,3

18,8

5,6

16,6

4,3

12,1

13,3

14,8

19,5

28,2

17,9

28,8

22,9

25,9

6,3

12,6

5,2

12,0

11,8

22,1

5,9

8,1

5,4

8,8

6,0

9,5

1,9

4,9

1,4

4,4

5,5

8,1

12,4

16,9

11,6

17,1

13,2

7,7

3,8

6,3

3,2

6,6

6,1

10,6

2,2

5,1

1,7

5,0

3,7

5,4

6,9

11,3

5,9

13,0

7,9

13,2

a Z wy czeniem organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego.
a Excluding professional and business associations.
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Formy dzia a kierowanych do beneficjentów indywidualnych
Forms of activity addressed to individual recipients
Analiza w zakresie form dzia a kierowanych do beneficjentów indywidualnych oraz organizowania
imprez masowych przez rejestrowe organizacje non-profit obejmuje wy cznie podmioty obj te
badaniem na formularzu SOF-1: stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, fundacje
i spo eczne podmioty wyznaniowe. Zgodnie z przy j t definicj wszystkie wymienione typy
organizacji s podmiotami ekonomii spo ecznej, st d zbiorowo rejestrowych organizacji nonprofit (z wy czaniem organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego) jest w tym przypadku
to sama ze zbiorowo ci PES.
Zarówno rejestrowe organizacje non-profit obj te badaniem na formularzu SOF-1, jak i nierejestrowe
organizacje ko cielne podejmowa y szereg ró norodnych dzia a skierowanych do odbiorców
indywidualnych. Blisko 1/4 stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, fundacji oraz spo ecznych
podmiotów wyznaniowych w 2016 r. oferowa a swoim beneficjentom wi cej ni jeden rodzaj us ug
W ród omawianych organizacji rejestrowych a 68,4% zajmowa o si organizowaniem czasu wolnego
i wypoczynku poprzez prowadzenie zaj , spotka i imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych itp.
W ród ogó u stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych by a to dominuj ca forma dzia alno ci udzia takich podmiotów wyniós 71,2%, podczas gdy w spo ecznych podmiotach wyznaniowych by
blisko dwa razy ni szy (37,0%). Szczególnie wysoki odsetek organizacji wiadcz cych us ugi
w omawianym zakresie zaobserwowano w ród stowarzysze sportowych (98,6%) oraz kó owieckich
(81,5%).
We wskazywanych formach dzia a stosunkowo cz sto pojawia o si równie ratownictwo (17,6%),
g ównie za spraw stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (21,0%), w ród których znaczn
reprezentacj posiada y ochotnicze stra e po arne. W OSP odsetek podmiotów deklaruj cych t form
dzia alno ci by bardzo wysoki (92,6%), natomiast w ród fundacji oraz spo ecznych podmiotów
wyznaniowych znikomy (odpowiednio 0,5% i 0,3%). Stosunkowo cz sto rejestrowe organizacje nonprofit (z wy czeniem organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego) oferowa y us ugi
edukacyjne (16,5%), w szczególno ci kursy i szkolenia (11,3%), a tak e doradztwo i poradnictwo
specjalistyczne (10,1%). Najcz ciej prowadzeniem placówek edukacyjnych (przedszkoli, szkó ) zajmowa y
si spo eczne podmioty wyznaniowe (40,2%), natomiast doradztwem i poradnictwem specjalistycznym
(psychologicznym, prawnym itp.) oraz organizowaniem kursów i szkole
fundacje (odpowiednio 24,0%
i 22,9%).

46

CHARAKTERYSTYKA I POTENCJA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Tabela 1.7.
Table 1.7.

Odsetek organizacji non-profit podejmuj cych poszczególne rodzaje dzia a na rzecz osób
fizycznych w 2016 r.a
Percentage
of non-profit organizations acting particular forms of activity adressed to individual recipients
a
in 2016
ORGANIZACJE REJESTROWE b
REGISTER ORGANIZATIONS b

Rodzaje dzia alno ci
Forms of activity

Liczba organizacji dzia aj cych na
rzecz osób fizycznych ( w tys.)
Number of organizations operating
for individuals (in thous.)

OGÓ EM
TOTAL

79,1

w tym
OPP
of which
PBO s

8,4

Stowarzyszenia
Spo eczne
Fundacje
i podobne
podmioty
organizacje Foundations
wyznaniowe
spo eczne
Faith-based
Associations
charities
and similar
organizations

66,0
% w kolumnie

Organizowanie czasu wolnego
oraz wypoczynku
Recreational services
Prowadzenie placówek
edukacyjnych oraz organizowanie
szkole i kursów
Education, trainings, courses
nauczanie (prowadzenie
placówek edukacyjnych)
education
szkolenia i kursy
trainings, courses
Doradztwo, poradnictwo
specjalistyczne oraz interwencja
kryzysowa
Consultancy and specialist
counselling services, crisis
intervention
doradztwo i poradnictwo
specjalistyczne
(psychologiczne, prawne itp.)
consultancy and specialist
counselling services
(psychological, law)
interwencja kryzysowa (np.
telefon zaufania, interwencja
rodowiskowa)
crisis intervention
Pomoc materialna
Material assistance
pomoc rzeczowa
aid in kind
pomoc finansowa
financial assistance
pomoc ywieniowa
food aid

ORGANIZACJE
NIEREJESTROWE
NON-REGISTER
ORGANIZATIONS

11,3

Przyparafialne
organizacje
Ko cio a
katolickiego
Catholic parishbased
organization

1,8

48,3

% in column

68,4

68,1

71,2

57,1

37,0

31,3

16,5

21,0

13,7

28,3

44,6

18,4

6,0

7,5

4,8

7,6

40,2

14,4

11,3

14,9

9,4

22,9

5,5

6,5

11,1

23,2

8,7

24,7

12,3

4,8

10,1

22,1

7,7

24,0

11,7

1,6

2,0

4,7

1,7

3,0

2,6

3,6

10,4

30,5

7,8

22,8

25,3

28,2

5,0

16,9

3,6

12,4

12,7

20,2

4,7

16,1

3,3

12,7

7,4

12,4

3,9

11,4

3,1

6,3

18,8

15,1
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Tabela 1.7.
Table 1.7.

Odsetek organizacji non-profit podejmuj cych poszczególne rodzaje dzia a na rzecz osób
fizycznych w 2016r. a (dok.)
Percentage
of non-profit organizations acting particular forms of activity adressed to individual recipients
a
in 2016 (cont.)
ORGANIZACJE REJESTROWEb
REGISTER ORGANIZATIONS b

Rodzaje dzia alno ci
Forms of activity

Leczenie, rehabilitacja oraz praca
terapeutyczna
Medical treatment, rehabilitation
and therapeutic assistance
leczenie, rehabilitacja
medical treatment, rehabilitation
praca terapeutyczna ( wietlice
terapeutyczne, warsztaty terapii
zaj ciowej)
therapeutic assistance
(therapeutic day care centers,
occupational therapy
workshops)
Us ugi opieku cze oraz
zakwaterowanie
Care services, accommodation
us ugi opieku cze,
piel gnacyjne
care services, rehabilitation
zapewnianie schronienia,
noclegu, pobytu
temporary shelter,
accommodation
Ratownictwo
Rescue services
Wsparcie duchowe, modlitwa
Spiritual support, prayer
Inne formy dzia alno ci
Other activities

OGÓ EM
TOTAL

w tym
OPP
of which
PBO s

Stowarzyszenia
Spo eczne
Fundacje
i podobne
podmioty
organizacje Foundations
wyznaniowe
spo eczne
Faith-based
Associations
charities
and similar
organizations

ORGANIZACJE
NIEREJESTROWE
NON-REGISTER
ORGANIZATIONS
Przyparafialne
organizacje
Ko cio a
katolickiego
Catholic parishbased
organization

8,1

30,1

6,1

17,1

24,3

3,7

4,2

19,3

3,1

9,3

13,4

2,0

5,3

17,7

4,1

10,2

18,0

1,9

3,4

10,1

2,4

5,6

27,2

10,4

2,2

7,3

1,4

4,1

20,9

4,1

1,6

3,8

1,2

2,0

14,3

6,6

17,6

3,5

21,0

0,5

0,3

0,6

3,5

6,9

2,0

5,8

44,8

78,5

1,4

1,6

1,3

2,0

0,7

10,4

a Procenty dotycz liczby organizacji prowadz cych dzia ania na rzecz osób fizycznych. Odsetki w kolumnach nie sumuj si do 100,
poniewa wiele organizacji prowadzi o wi cej ni jeden rodzaj dzia alno ci
a The percentages concern the number of organizations conducting activities for individual recipients Percentages in columns do not add
up to 100, because many organizations have run more than one type of activity.
b Z wy czeniem organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego.
b Excluding professional and business associations.

wiadczeniem pomocy materialnej, w tym rzeczowej, finansowej i ywieniowej zajmowa a si co dziesi ta
spo ród omawianych rejestrowych organizacji non-profit. W spo ecznych podmiotach wyznaniowych
oraz fundacjach udzia takich podmiotów wyniós odpowiednio 25,3% i 22,8% i by wyra nie wy szy ni
w ród stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (7,8%). Wi ksz aktywno organizacji
rejestrowych obj tych badaniem SOF-1 zaobserwowano równie w zakresie leczenia, rehabilitacji i pracy
terapeutycznej. Us ugi z tego zakresu wiadczy o 24,3% spo ecznych podmiotów wyznaniowych, 17,1%
fundacji i jedynie 6,1% spo ród stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych.
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W ród przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego naturalnie dominuj c form dzia alno ci by o
wsparcie duchowe i modlitwa, w tym dzia alno rekolekcyjna (78,5%). Podobnie jak w ród rejestrowych
organizacji non-profit istotn form dzia alno ci by o równie organizowanie czasu wolnego i wypoczynku
(31,3%). Ponadto jednostki te, cz ciej ni pozosta e organizacje sektora non-profit oferowa y swoim
odbiorcom wsparcie materialne (28,2%), w szczególno ci pomoc rzeczow (20,2%). Blisko 1/5 organizacji
przyparafialnych prowadzi a dzia alno edukacyjn , a co dziesi ta wiadczy a us ugi opieku cze,
piel gnacyjne oraz inne zwi zane z zapewnieniem schronienia, pobytu.

Organizowanie imprez masowych
Organization of mass events
W odniesieniu do stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, fundacji i spo ecznych
podmiotów wyznaniowych za imprezy masowe uznano wydarzenia skierowane do szerokiej grupy
odbiorców, w których udzia wzi o co najmniej 100 osób, takie jak koncerty, przedstawienia
artystyczne, zawody sportowe, pikniki, festyny, parady oraz manifestacje itp. Analiza w tym
podrozdziale nie uwzgl dnia organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego ze wzgl du na
brak danych na temat wydarze organizowanych przez te podmioty.
Poza dostarczaniem dóbr lub wiadczeniem us ug na rzecz konkretnych beneficjentów organizacje nonprofit zajmowa y si dzia aniami skierowanymi do szerszych grup odbiorców, m.in. organizuj c imprezy.
Tego typu aktywno podejmowa a przynajmniej raz w 2016 r. ponad 1/3 stowarzysze i podobnych
organizacji spo ecznych, fundacji oraz spo ecznych podmiotów wyznaniowych.
Zarówno odsetek podmiotów organizuj cych imprezy, jak i liczba uczestników tych wydarze znacznie
ró ni y si w zale no ci od rodzaju organizacji. Najwy szy udzia organizacji, które przynajmniej raz
w 2016 r. podj y si organizacji imprezy zaobserwowano w ród stowarzysze sportowych (42,5%),
najni szy natomiast w ród kó owieckich (6,9%).
Warto zauwa y , e wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne,
fundacje i spo eczne podmioty wyznaniowe najcz ciej nie by y du e i gromadzi y stosunkowo niewielk
liczb uczestników. W po owie omawianych podm iotów liczba uczestników wszystkich imprez
zorganizowanych w ci gu roku nie przekroczy a 300 osób. W stowarzyszeniach i podobnych
organizacjach spo ecznych oraz spo ecznych podmiotach wyznaniowych mediana liczby uczestników
imprez by a taka sama jak dla ogó u badanej zbiorowo ci (300). W ród fundacji, mimo e odsetek
podmiotów organizuj cych imprezy masowe by ni szy ni w stowarzyszeniach, to zaobserwowano
najwy sz warto analizowanej miary (400 uczestników).
Nieco inny charakter mia a dzia alno
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego, które
w zdecydowanej wi kszo ci skupia y swoje dzia ania wokó jednej parafii (84,2%). Mimo e ponad 1/3
nierejestrowych organizacji ko cielnych organizowa a akcje kierowane do szerszego ni dana wspólnota
grona odbiorców (36,6%), to wydarzenia te mia y bardzo kameralny charakter - w po owie omawianych
jednostek wzi o w nich udzia nie wi cej ni 50 osób.
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Wykres 1.12.
Chart 1.12.

Organizacja imprez masowych przez stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, fundacje
i spo eczne podmioty wyznaniowe w 2016 r. (w %)
Organization of mass events by associations and similar social organizations, foundations and faith-based
charities in 2016 (in %)

odsetek jednostek organizuj cych imprezy masowe
percentage of organizations organizing mass events
50%

0%
300
350

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

33,6

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

45,8
300
300
300

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

34,6

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations

38,1

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

42,5
200

150
400

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

20,0

Fundacje
Foundations

29,8
300

ko a owieckie
hunting clubs

6,9

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

25,3

ORGANIZACJE NIEREJESTROWE
NON-REGISTER ORGANIZATIONS
36,6
500 osób
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Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
Catholic parish-based organization

0 osób
mediana uczestników imprez w ci gu roku a
median of participants of the events during the year a

a Mediana obliczona dla podmiotów organizuj cych imprezy masowe.
a Median calculated for entities organizing mass events.

Istotne zró nicowanie organizacji non-profit pod wzgl dem organizacji imprez masowych
zaobserwowano bior c pod uwag dziedziny dzia alno ci statutowej badanych podmiotów. W 2016 r.
najwi kszy udzia jednostek organizuj cych wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców
odnotowano w ród organizacji zajmuj cych si kultur i sztuk (53,4%). Jednocze nie wydarzenia
kulturalne i artystyczne skupia y najwi ksze grono odbiorców - w po owie organizacji dzia aj cych
w obszarze kultury i sztuki mediana liczby uczestników wszystkich imprez zorganizowanych w ci gu roku
wynios a 500 osób. Stosunkowo wysoki odsetek podmiotów organizuj cych imprezy wyst pi równie
w ród jednostek prowadz cych dzia alno w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, hobby (41,9%).
Mediana liczby uczestników wydarze organizowanych przez te podmioty wynios a 300 osób. Imprezy
organizowa a ponadto 1/3 jednostek dzia aj cych na rzecz rozwoju lokalnego (34,0%), a tak e 31,7%
organizacji, których g ówn dziedzin dzia alno ci by a pomoc spo eczna i humanitarna.
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Wykres 1.13.
Chart 1.13.

Organizacja imprez masowych przez stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, fundacje
i spo eczne podmioty wyznaniowe wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci statutowej w 2016 r. (w %)
Organization of mass events by associations and similar social organizations, foundations and faith-based
charities by main field of activity of register organizations in 2016 (in %)
odsetek jednostek organizuj cych imprezy masowe
percentage of organizations organizing mass events
60%

0%
300

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

41,9

Ratownictwo
Rescue services

20,3

200

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

31,7

250

Kultura i sztuka
Culture and arts

53,4

500

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

28,2

250

Ochrona zdrowia
Health

24,4

200

160

5,8

Ochrona rodowiska
Environment

23,9

300

150

owiectwo
Hunting

7,4

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

250 27,2

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

200 34,0

300

24,9

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

300

26,0

Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion

300
500 osób

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious

32,2

0 osób
a

mediana uczestników imprez w ci gu roku
median of participants of the events during the year a

a Mediana obliczona dla podmiotów organizuj cych imprezy masowe.
a Median calculated for entities organizing mass events.
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Wydarzenia te gromadzi y jednak mniejsze grono odbiorców - mediana liczby uczestników tych
wydarze wynios a odpowiednio 200 i 250 osób.

1.7. Baza cz onkowska
1.7. The membership base
Podmioty sektora non-profit to g ównie organizacje cz onkowskie, najcz ciej stowarzyszenia, które
wed ug ram ustawowych opieraj swoj dzia alno
przede wszystkim na pracy spo ecznej
zrzeszonych w nich osób i przychodach ze sk adek cz onkowskich. Cz onkami omawianych podmiotów
mog by zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (np. inne organizacje, podmioty gospodarcze lub
instytucje). W ród organizacji non-profit niecz onkowski charakter maj fundacje i 2/3 spo ecznych
podmiotów wyznaniowych, natomiast do organizacji samorz du gospodarczego czy zwi zków
stowarzysze przynale g ównie osoby prawne.
Wed ug stanu na koniec 2016 r. rejestrowe organiza cje non-profit zrzesza y ponad 9,2 mln cz onków,
z czego 98,4% dotyczy o cz onkostw osób fizycznych. Natomiast zgodnie z danymi z badania spisowego
jednostek przyparafialnych za 2013 r. organizacje ko cielne skupia y ponad 2,6 mln osób.

Cz onkostwa osób fizycznych
Memberships of natural persons
Zdecydowana wi kszo rejestrowych organizacji non-profit zrzesza a w 2016 r. osoby fizyczne (81,4%).
W przypadku pozosta ych podmiotów sektora jako ich baz cz onkowsk uwzgl dniono osoby nale ce
do organów kolegialnych jednostki, takich jak: rada, zarz d, komisja itp. cznie obj te badaniem
organizacje wykaza y oko o 9,1 mln tak liczonych cz onkostw osób fizycznych14. Najwi ksz cz
cz onków skupia y stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne (84,2%), które stanowi y zarazem
najliczniejsz grup w ród analizowanych podmiotów i tworzy y blisko 80,0% rejestrowych organizacji
non-profit. Ponad 60,0% cz onków zrzesza y typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne, przy czym
stanowi y one 39,3% zbiorowo ci.
Drugie pod wzgl dem liczby cz onków, jak i liczebno ci organizacji by y stowarzyszenia sportowe.
Stanowi y one ponad 1/5 podmiotów i skupia y 16,0% cz onkostw. Ponadto znaczn cz
cz onków
zrzesza y organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego (14,2%), mimo e tworzy y one zaledwie
3,2% zbiorowo ci rejestrowych organizacji. Nale y jednak pami ta , e w ród podmiotów tego rodzaju
znajduj si samorz dy zawodowe zawodów zaufania publicznego, w których cz onkostwo jest
obowi zkowe, np. dla osób wykonuj cych zawody medyczne i prawnicze. Istotn pod wzgl dem
cz onkostwa grup organizacji s równie ochotnicze stra e po arne. Ich udzia w zasobach
cz onkowskich wyniós ponad 6,0%, a jednostki te stanowi y 16,3% organizacji. Podmioty posiadaj ce
status organizacji po ytku publicznego, tworz ce blisko 1/10 zbiorowo ci skupia y 16,1% cz onkostw.

14
Termin cz onkostwo odnosi si do cznej liczby pozycji na listach cz onków w poszczególnych organizacjach. Oznacza
to, e poszczególna osoba mog a by uwzgl dniana wielokrotnie, je li nale a a do wi cej ni jednej organizacji.
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Wykres 1.14.
Chart 1.14.

a

Struktura liczby cz onkostw osób fizycznych i liczby rejestrowych organizacji non-profit
w 2016 r.
a
Structure of the number of memberships of natural persons and the number of register non-profit
organizations in 2016
100%

0%

100%

100,0

100,0

99,1

86,8
9,9

79,9

84,2
60,9

21,7

16,0

16,3
2,7

6,2

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

16,1

39,3

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs

1,2

14,8

0,8

Fundacje
Foundations

2,1

0,8

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

3,2

14,2

1,3 0,3

organizacje
organizations

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
kó ka rolnicze
farmers organizations

cz onkostwa osób fizycznych
memberships of natural persons

a Dla fundacji i innych organizacji niezrzeszaj cych osób fizycznych uwzgl dniono liczb cz onków organów kolegialnych organizacji
(zarz d, rada itp.).
a For foundations and other organizations whose members are not natural persons include members of their collective bodies (in the
Management Board, the Council, etc.).

W 2016 r. rejestrowe organizacje non-profit zrze sza y rednio 99 osób, jednak po owa z nich
zadeklarowa a nie wi cej ni 23 cz onków. Wy sz przeci tn liczb cz onków charakteryzowa y si
podmioty posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego (161). Na tle ogó u zbiorowo ci wyró niaj
si organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego, gdzie odnotowano najwy sz redni liczb
cz onkostw (443). W ród nich znalaz y si kó ka rolnicze, w których potencja cz onkowski by najni szy
(25). Organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego by y ponadto jednostkami, w ród których
zaobserwowano najwi ksze zró nicowanie organizacji pod wzgl dem posiadanej bazy cz onkowskiej,
o czym wiadczy blisko 16-krotna ró nica pomi dzy redni a median liczby cz onkostw. Du e ró nice
odnotowano równie w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych, które zrzesza y przeci tnie 37
cz onków, jednak po owa z nich zadeklarowa a nie wi cej ni 1 cz onkostwo.
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Oko o 41,6% wszystkich cz onkostw w organizacjach rejestrowych to kobiety. Wysoki stopie feminizacji
charakteryzowa spo eczne podmioty wyznaniowe (61,0%). Kobiety stanowi y równie ponad po ow
cz onków organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego (54,2%). Istotne zró nicowania pod
wzgl dem udzia u kobiet zaobserwowano w zbiorowo ci stowarzysze i podobnych organizacji
spo ecznych. W ród typowych stowarzysze i organizacji spo ecznych kobiety stanowi y 47,1% cz onków,
podczas gdy w ród organizacji zrzeszaj cych owczych dominowali m czy ni (98,1%). Równie w ród
ochotniczych stra y po arnych udzia kobiet nie by wysoki (12,1%).
Tabela 1.8.
Table 1.8.

a

Cz onkostwa osób fizycznycha w organizacjach non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
a
Memberships of natural persons in the non-profit organizations by types of organizations in 2016
Rodzaje organizacji
Types of organizations
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWEANI
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS NIZACJE
REJESTROWE
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar social organizations
typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d zawodowy i gospodarczy
Professional and business associations
kó ka rolnicze
farmers organizations

Cz onkostwa
Memberships
kobiety (w %)
rednia
women (in %)
average

Ogó em (w mln)
Total (in mln)

mediana
median

9,1

41,6

99

23

7,9

39,4

87

23

1,5

48,5

161

24

7,7

39,3

104

28

5,5

47,1

153

25

1,5

22,6

73

27

0,6

12,1

38

32

0,1

1,9

44

40

0,1

42,9

5

4

0,1

61,0

37

1

1,3

54,2

443

28

#

52,5

25

20

a Dla fundacji i innych organizacji niezrzeszaj cych osób fizycznych uwzgl dniono liczb cz onków organów kolegialnych organizacji
(zarz d, rada itp.).
a For foundations and other organizations whose members are not natural persons include the number of members of their collective bodies
(in the Management Board, the Council, etc.).
# Warto ni sza ni 0,05 mln.
# A value lower than 0.05 mln.

Analizuj c poszczególne dziedziny dzia alno organizacji oraz struktur cz onkostw mo na zauwa y , e
najwi ksz cz
cz onków zrzesza y podmioty, których g ówn dziedzin dzia alno ci by sport, turystyka,
rekreacja, hobby (33,5%), zatem dziedzina skupiaj ca najwi ksz cz
rejestrowych organizacji non-profit
(29,1%). Z kolei jednostki zajmuj ce si sprawami zawodowymi, pracowniczymi i bran owymi, chocia
stanowi y tylko 4,3% ogó u organizacji, to generowa y 15,8% cz onkostw. Du baz cz onkowsk
posiada y ponadto podmioty prowadz ce dzia alno w dziedzinach, takich jak: prawo i jego ochrona,
prawa cz owieka (8,0%), kultura i sztuka (7,6%) oraz edukacja i wychowanie, badania naukowe i ratownictwo
(po 7,1%).
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Wykres 1.15.
Chart 1.15.

Struktura liczby cz onkostw osób fizycznych oraz mediana liczby cz onkostw wed ug g ównej
dziedziny dzia alno ci a rejestrowych organizacji non-profit w 2016 r.
Strukture of the membership of natural persons and median number of memberships by main field of activity
of register non-profit organizations in 2016
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Law, advocacy, civil rights, politics

8,0

1,8

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious
Innea a
Others

3,5
0

a W kategorii Inne uwzgl dniono najrzadziej wskazywane dziedziny dzia alno ci ( wsparcie trzeciego sektora, owiectwo, rynek pracy
i aktywizacja zawodowa).
a The "other" category includes the least often reported fields of activity (philantrophic intermediaries and voluntarism promotion, hunting,
employment assistance).

Najwy sz przeci tn liczb cz onkostw charakteryzowa y si organizacje dzia aj ce w obszarze prawa
i jego ochrony, praw cz owieka, jednocze nie by y to podmioty najbardziej zró nicowane pod wzgl dem
bazy cz onkowskiej. wiadczy o tym du a ró nica pomi dzy redni a median liczby cz onkostw
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(odpowiednio 414 oraz 15). Wysok redni liczb cz onków wyró nia y si ponadto organizacje, których
g ówn dziedzin dzia alno ci by y sprawy zawodowe, pracownicze i bran owe (364), przy czym po owa
z nich posiada a nie wi cej ni 33 cz onków. Du e zró nicowanie bazy cz onkowskiej zaobserwowano
równie w organizacjach zajmuj cych si ochron rodowiska, w ród których rednia liczba cz onkostw
by a stosunkowo wysoka i wynios a 207 osób, podczas gdy mediana by a ponad 13-krotnie ni sza (15
cz onków). W organizacjach sportowych skupiaj cych najwi ksz cz
cz onków rejestrowych
organizacji non-profit rednia liczba cz onków wynios a 11 osób, za mediana 25.

Sk adki cz onkowskie
Membership dues
W ród rejestrowych organizacji non-profit zrzeszaj cych osoby fizyczne 72,6% zadeklarowa o,
e posiada o wp ywy ze sk adek cz onkowskich za 2016 r. Op at wnios o ponad 3/4 cz onków zrzeszonych
w omawianych podmiotach. W ród organizacji posiadaj cych status po ytku publicznego odsetek
deklaruj cych wp ywy ze sk adek by nieco wy szy (80,5%), jednak odsetek cz onków op acaj cych sk adki
- ni szy (70,4%).
Najwi kszy udzia podmiotów pozyskuj cych rodki ze sk adek cz onkowskich zaobserwowano w ród
organizacji zrzeszaj cych owczych (98,3%), gdzie a 95,0% cz onków op aci o sk adk cz onkowsk za 2016 r.
Wysoki odsetek organizacji deklaruj cych wp ywy ze sk adek odnotowano równie w ród ochotniczych
stra y po arnych (81,3%), jednak udzia cz onków op acaj cych sk adki w ród ogó u zrzeczonych by
w tych podmiotach zdecydowanie ni szy ni w ród kó owieckich (67,4%). Znacznym udzia em cz onków
op acaj cych sk adki wyró nia y si natomiast organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego
(80,5%).
Wyra nie ni szym odsetkiem podmiotów deklaruj cych wp ywy ze sk adek cz onkowskich oraz
odsetkiem cz onków, którzy je op acili charakteryzowa y si spo eczne podmioty wyznaniowe
(odpowiednio 13,1% i 50,1%). W ród nierejestrowych organizacji non-profit omawiane warto ci równie
by y jeszcze ni sze, co mo e wynika z mniej sformalizowanego charakteru tych jednostek - jedynie 15,7%
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego zadeklarowa o, e w 2016 r. ich cz onkowie byli
zobowi zani do uiszczenia sk adki cz onkowskiej, a udzia cz onków op acaj cych sk adk wyniós 13,1%.
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Wykres 1.16.
Chart 1.16.

Organizacje non-profit zrzeszaj ce osoby fizyczne, w których op acano sk adki cz onkowskie
i cz onkowie op acaj cy sk adki w 2016 r.
Non-profit organizations associating natural persons in which membership dues were paid and dues-paying
members in 2016
100%

0%
72,6
76,3

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

72,5
75,5

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

80,5
70,4

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

73,2
75,8

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

76,8
76,3

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations
57,1

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

75,8
81,3

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

67,4
98,3
95,0

ko a owieckie
hunting clubs
13,1
50,1
70,2
80,5

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

52,8
52,0

w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations
ORGANIZACJE NIEREJESTROWE
NON-REGISTER ORGANIZATIONS
15,7
13,1

Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
Catholic parish-based organization

odsetek organizacji z wp ywami ze sk adek cz onkowskich
percentage of organizations with revenues from dues
odsetek cz onków p ac cych sk adki w organizacjach zrzeszaj cych osoby fizyczne
percentage of members paying dues in organizations of natural persons

Cz onkowie osoby prawne
Members of being legal persons
Poza cz onkostwem osób fizycznych rejestrowe organizacje non-profit deklarowa y w ród cz onków
osoby prawne (np. stowarzyszenia, przedsi biorstwa, gminy). W 2016 r. dzia a o ponad 6,0 tys. organizacji,
do których nale a a co najmniej jedna osoba prawna, a ich udzia w badanej zbiorowo ci wyniós 6,5%.
Podmioty te zrzesza y cznie 172,2 tys. cz onków osób prawnych, co stanowi o 1,9% wszystkich
cz onkostw w rejestrowych organizacjach non-profit.
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Najcz ciej przynale no
do organizacji osób prawnych deklarowa y organizacje samorz du
gospodarczego i zawodowego (24,2%), a nast pnie stowarzyszenia sportowe (9,7%) oraz typowe
stowarzyszenia i organizacje spo eczne (7,9%). Cz onkostwo osób prawnych by o natomiast
marginalnym zjawiskiem w ród kó ek rolniczych oraz kó owieckich, za w ród fundacji ze wzgl du na
brak formalnego cz onkostwa by o niemo liwe.
Dzia alno rejestrowych organizacji non-profit zrzeszaj cych osoby prawne skupia a si wokó takich
dziedzin, jak: sport, turystyka, rekreacja, hobby (39,7%), sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe (15,1%),
rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny (7,9%).
Wykres 1.17.
Chart 1.17.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit zrzeszaj ce osoby prawne wed ug rodzaju
organizacji w 2016 r.
Percentage of register non-profit organizations associating legal persons by types of organization in 2016

30%

0%
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

6,5

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

6,3

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

4,9

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

6,8

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and organizations

7,9

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

9,7

1,5

0,3

ko a owieckie
hunting clubs
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

4,8

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

24,2
0,0
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w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations
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1.8. Zasoby pracy
1.8. Labour resources
W rozdziale zaprezentowane zosta y dane dotycz ce pracy p atnej, pracy spo ecznej oraz innych
rodzajów pracy wykonywanej w organizacjach sektora non-profit, zgodnie z formami pracy
okre lonymi przez Mi dzynarodow Organizacj Pracy15. Dodatkowo prac p atn przedstawiono
w podziale na zatrudnienie etatowe, czyli prac wykonywan na podstawie stosunku pracy (umowa
o prac , powo anie, mianowanie, wybór lub stosunek s u bowy) oraz prac pozaetatow wiadczon
w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenia lub umowy o dzie o).
Prac spo eczn , zwan tak e wolontariatem definiuj dwie podstawowe cechy
a osoba j wiadcz ca nie jest za t aktywno wynagradzana.

jest dobrowolna,

W ród innych rodzajów prac uj to mniej powszechne formy:
1.
2.

prac do której wykonuj cy zosta zobligowany (np. praktyki studenckie lub prace spo ecznie
u yteczne nakazane przez s d) i nie by a ona przez nikogo op acana;
prac z oddelegowania op acon przez inne podmioty (np. sta finansowany z urz du pracy).

Praca p atna nie jest niezb dnym zasobem do prowadzenia dzia alno ci rejestrowych organizacji nonprofit. Blisko 2/3 spo ród badanych organizacji w ogóle nie korzysta o z takiej pracy (59,6%), przy czym
brak personelu p atnego deklarowa y ochotnicze stra e po arne (96,3%) oraz kó ka rolnicze (82,6%).
W ród organizacji korzystaj cych z pracy p atnego personelu pozosta ych organizacji popularniejsze by o
korzystanie wy cznie z pracy wiadczonej w ramach umów cywilnoprawnych (24,6%) ni zatrudnianie
personelu etatowego (15,8%). Wi kszym ni przeci tny udzia em organizacji deklaruj cych personel
zatrudniany w ramach umów cywilnoprawnych charakteryzowa y si stowarzyszenia sportowe (38,0%)
i ko a owieckie (35,1%). W ród podmiotów zatrudniaj cych przewa a y takie, które deklarowa y
maksymalnie 5 pracowników etatowych. Jedynie, co 50-t organizacj mo na okre li jako relatywnie
du z punktu widzenia potencja u zatrudnieniowego 2,1% podmiotów zatrudnia o w ramach umów
o prac co najmniej 20 osób.
Brak pracowników etatowych najcz ciej deklarowa y organizacje zajmuj ce si ratownictwem (95,7%).
Relatywnie cz sto bez wsparcia pracowników zatrudnionych na umow o prac dzia alno prowadzi y
organizacje zajmuj ce si rozwojem lokalnym, spo ecznym i ekonomicznym (66,3%), a tak e prawem i jego
ochron , prawami cz owieka (65,5%). Cz ciej ni w przeci tnej organizacji w ramach wy cznie umów
cywilnoprawnych zatrudnia y organizacje prowadz ce dzia alno w zakresie owiectwa (35,3%), sportu,
turystyki, rekreacji, hobby (33,8%) oraz kultury i sztuki (33,7%). Pracownicy etatowi znacznie cz ciej ni
w przeci tnej organizacji zatrudniani byli przez organizacje zajmuj ce si edukacj , wychowaniem
i badaniami naukowymi (42,1%) a tak e sprawami zawodowymi, pracowniczymi, bran owymi (39,0%).

15

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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Wykres 1.18.
Chart 1.18.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug klas zatrudnienia w 2016 r.
Structure of register organizations by employment classes in 2016
0%

100%

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

59,6

24,6

10,0 5,8

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organization

59,9

24,7

9,7 5,7

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

32,2

35,5

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and si milar organizations

64,2

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

8,7

15,1

60,7

10,1

47,2

kó ka rolnicze
farmers organizations

62,8

10,0

27,4

9,3

32,0

10,7

10,7 5,9 0,8

82,6

14,5

6,8

16,7

32,7

19,4

4,8

1,5

9,0 0,1

35,1

43,8

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

60

7,4

9,8

3,1 0,6

55,8

Fundacje
Foundations

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

7,6 4,1

96,3

ko a owieckie
hunting clubs

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

24,2

38,0

51,8

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

15,2

24,5

58,3

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

17,2

40,1

12,6

23,2

brak p atnego personelu
without paid employees

tylko umowy cywilnoprawne
personnel employed only on the basis of civil law contracts

1-5 zatrudnionych
1-5 employees

6 i wiecej zatrudnionych
6 employees and more
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Wykres 1.19.
Chart 1.19.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci i klas
zatrudnienia w 2016 r.
Structure of register organizations by main field of activity and employment classes in 2016
0%

100%

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

56,8

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

45,7

25,1

Ratownictwo
Rescue services

8,1

13,9

0,9
0,1
3,4

56,6

31,6

47,6

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

46,7

Ochrona rodowiska
Environment
owiectwo
Hunting
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

33,7

26,2

Ochrona zdrowia
Health

7,91,7

16,2

25,9

29,5

14,3

10,7

12,2

30,1

64,0

8,9

20,0

55,7

48,5

1,3

15,3

95,7

Kultura i sztuka
Culture and arts
Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

33,8

12,6

35,3

21,2

3,5

8,9 0,1

19,8

10,4

Rozwój lokalny, spo eczny i ekonomiczny
Local development

66,3

19,8

10,7

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

65,5

21,8

10,3 2,5

Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism
promotion
Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i
religijna
Other activities, including international and religious

49,2

24,6

60,6

20,8

20,6

3,2

5,5

12,8 6,1

brak p atnego personelu
without paid employees
tylko umowy cywilnoprawne
personnel employed only on the basis of civil law contracts
1-5 zatrudnionych
1-5 employees
6 i wiecej zatrudnionych
6 employees and more
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Pracownicy etatowi 16
Personnel employed on the basis of employment contract
cznie we wszystkich rejestrowych organizacjach non-profit na koniec 2016 r. w ramach stosunku pracy
zatrudnionych by o 162,4 tys. osób, w tym dla 139,5 tys. osób organizacje te stanowi y g ówne miejsce
pracy. Ze wzgl du na powszechno zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy, przeci tna liczba
zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit w ca ym 2016 r. by a ni sza od liczby osób
pracuj cych na koniec roku i wynios a 138,4 tys. etatów.
W stosunku do przeci tnej liczby osób pracuj cych w gospodarce narodowej zatrudnienie
w rejestrowych organizacjach non-profit na dzie 31 grudnia 2016 r. stanowi o 0,9%, a w stosunku do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 1,2%17. Gdyby potraktowa badane organizacje, jako
jednego pracodawc , to wyprzedzi by on wszystkich najwi kszych pracodawców w polskiej gospodarce
narodowej. Zatrudnienie w jego ramach znalaz o o 64,9 tys. osób wi cej (o 46,5%) ni u najwi kszego
pracodawcy w Polsce.
Rozpatruj c przeci tn liczb zatrudnionych osób przypadaj c na jedn organizacj zatrudniaj c
pracowników, mo na stwierdzi , e by a ona bardzo zró nicowana w zale no ci od rodzaju organizacji.
rednio w jednej organizacji liczba pracuj cych w ramach stosunku pracy wynios a 11 osób. Spo ród
wszystkich organizacji zatrudniaj cych wyró nia y si spo eczne podmioty wyznaniowe, gdzie rednia
by a najwy sza wynios a a 26 osób. Relatywnie wysok przeci tn w tym zakresie charakteryzowa y si
równie organizacje po ytku publicznego 18 osób.
W po owie organizacji zatrudniaj cych personel etatowy pracowa o z regu y kilkakrotnie mniej osób ni
wynosi a rednia liczba pracuj cych. W ca ej zbiorowo ci mediana by a prawie 4-krotnie ni sza od redniej
i wynios a 3 pracowników. Natomiast we wszystki ch rodzajach organizacji, z wyj tkiem spo ecznych
podmiotów wyznaniowych dominowa o zatrudnienie 1 pracownika. Przedstawione dane wiadcz
o du ym rozwarstwieniu organizacji pod wzgl dem liczby pracuj cych. Rejestrowe organizacje non-profit
charakteryzuj si ma o liczn grup podmiotów bardzo du ych pod wzgl dem liczby pracuj cych
o du ym udzia em jednostek o niskiej liczbie zatrudnionych.
O wysokim zró nicowaniu rejestrowych organizacji non-profit pod wzgl dem zatrudnienia wiadczy
tak e stopie rozpowszechnienia tej formy pracy w sektorze. Najwy szy udzia jednostek korzystaj cych
z zatrudnienia odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (80,1%), a nast pnie
w pozosta ych organizacjach samorz du gospodarczego (75,4%).
W strukturze pracowników etatowych w rejestrowych organizacjach non-profit relatywnie cz sto
zatrudniano w niepe nym wymiarze czasu pracy. W 2016 r. na cz
etatu pracowa o 27,5% osób
zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit, podczas gdy w gospodarce narodowej ogó em
tylko 7,2%18.

16

W tej cz ci publikacji analizowane s dane wy cznie dla rejestrowych organizacji non-profit.
Pracuj cy w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o prac , powo anie, wybór
lub stosunek s u bowy), pracodawcy i pracuj cy na w asny rachunek. Natomiast w ród zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy nie uwzgl dnia si pracodawców i pracuj cych na w asny rachunek. Wi cej o definicjach stosowanych w statystyce
rynku pracy: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne/zasady-metodyczne-statystyki-rynkupracy-i-wynagrodzen,1,1.html.
18
Informacja o osobach pracuj cych w gospodarce narodowej w pe nym i niepe nym wymiarze czasu pracy za: Rocznik
Statystyczny RP 2017, Warszawa 2017, s. 237.
17

62

CHARAKTERYSTYKA I POTENCJA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Tablica 1.9.
Table 1.9.

Osoby zatrudnione w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug rodzaju organizacji
w 2016 r.
Persons employed in register non-profit organizations by the type of organization in 2016

Rodzaje organizacji rejestrowych
Types of register organizations

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

Odsetek
Osoby zatrudnione w ramach umów o prac wed ug
organizacji,
stanu w dniu 31.12.2016 r.
korzystaj cych Persons employed on the basis of employment contract as
z pracy etatowej
of 31.12.2016
Percentage of
organizations
benefiting from
Ogó em
Kobiety
work of persons
(w tys.)
(w %)
redniaa
Medianaa
employed on the
a
Total
Women
Average
Mediana
basis of
(in thous.)
(in %)
employment
contract
15,8

162,4

73,9

11

3

15,4

157,0

74,2

11

3

32,3

54,1

71,1

18

3

11,6

85,4

72,1

10

3

17,1

76,8

74,8

12

4

10,2

7,9

38,2

4

2

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

0,6

0,2

69,8

2

1

ko a owieckie
hunting clubs

9,1

0,6

32,3

3

1

Fundacje
Foundations

23,5

28,3

75,1

9

3

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

80,2

40,4

80,4

26

14

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

42,6

8,3

67,3

7

3

6,7

0,2

28,9

3

1

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

75,4

2,7

70,9

4

2

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

63,3

5,4

67,2

10

4

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations
Stowarzyszenia i podobne organizacje
spo eczne
Associations and similar organizations
typowe stowarzyszenia i organizacje
spo eczne
typical associations and similar
organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs

kó ka rolnicze
farmers organizations

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji, korzystaj cych z pracy etatowej w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from work of persons employed on the basis of employment contract in 2016

W 2016 r. rednia pensja przypadaj ca na jednego pe noetatowego pracownika by a istotnie
ni sza ni rednia pensja krajowa i wynios a 3,3 tys. z , przy 4,0 tys. z w ca ej gospodarce narodowej19.
Najwy sze przeci tne wynagrodzenia odnotowano w ród organizacji samorz du gospodarczego

19

Informacja o przeci tnym miesi cznym wynagrodzeniu brutto w 2016 r. w gospodarce narodowej za: Zatrudnienie
i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016, GUS, Warszawa 2017, s. 27
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i zawodowego (4,4 tys. z ) oraz w ród fundacji (3,6 tys. z ). Najni szy poziom wynagrodze (2,4 tys. z )
charakteryzowa natomiast ko a owieckie.
Wykres 1.20
Chart 1.20.

Struktura osób zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit w wymiarze czasu pracy
wed ug p ci w 2016 r.
Structure of employed persons in register non-profit organizations on a full-time basis by sex in 2016
0%
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100%
72,5
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Dla polskiego rynku pracy sta ym zjawiskiem jest utrzymywanie si ni szego wska nika zatrudnienia
w ród kobiet ni w ród m czyzn, jednak w ród pracodawców non-profit tendencja jest odwrotna. Na
koniec 2016 r. kobiety stanowi y 73,9% zatrudnionych w tym sektorze, podczas gdy ich udzia w ród
zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosi 48,7% ró nica mi dzy rejestrowymi organizacjami
non-profit a ca ym polskim rynkiem pracy w tym zakresie wynios a wi c a 25,2 p. proc. Szczególnie
wysok nadreprezentacj kobiet w ród pracowników odnotowano w spo ecznych podmiotach
wyznaniowych
stanowi y one a 80,4% personelu etatowego. Wi za si to mo e z rodzajem
dzia alno ci tych jednostek, które generowa y g ównie miejsca pracy o charakterze opieku czym, gdzie
tradycyjnie zatrudniane s kobiety. Najni szy odsetek kobiet w ród zatrudnionych odnotowano w ko ach
owieckich (32,3%) oraz w kó kach rolniczych (28,9%).
Wysoki wska nik kobiet w ród zatrudnionych sytuuje rejestrowe organizacje non-profit bli ej sektora
publicznego, gdzie kobiety s równie nadreprezentowane (60,7%), ale nie w a tak wyra ny sposób 20.
Porównanie zatrudnienia w organizacjach non-profit i w sektorze publicznym, mimo na ogó du ej
ró nicy w zakresie warunków i organizacji pracy, jest zasadne, bior c pod uwag obszary dzia alno ci
jednostek posiadaj cych p atny personel. Dziedziny dzia alno ci tych organizacji w wi kszo ci mieszcz
si w sferze zada publicznych 21, a te, w których wska nik zatrudnienia kobiet jest bardzo wysoki, wi
si ze wiadczeniem typowych us ug spo ecznych, przypisanych tradycyjnie sektorowi publicznemu 22.
Szczególnie wysoki udzia kobiet wyst pi w ród pracowników rejestrowych organizacji non-profit, które
prowadzi y dzia alno w zakresie ochrony zdrowia (81,3%), edukacji i wychowania, bada naukowych
(78,9%) oraz pomocy spo ecznej i humanitarnej (78,4%).

20

Na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2017, GUS, Warszawa 2017, s.238.
Okre lonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, art. 4.
22
Wska nik udzia u kobiet w ród zatrudnionych w Polsce w takich bran ach jak edukacja, ochrona zdrowia i pomoc spo eczna
wynosi oko o 80% (zob. publikacje GUS z serii Kobiety i m czy ni na rynku pracy).
21
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Wykres 1.21.
Chart 1.21.

Odsetek kobiet w ród osób zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit na podstawie
stosunku pracy w dniu 31.12.2016 r.
Percentage of women among employed persons in register non-profit organizations on the basis of
employment contract as of 31.12.2016
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a Na podstawie danych o osobach zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gospodarce narodowej w 2016 r. z: Rocznik Statystyczny
RP 2017, Warszawa 2017, s. 43.
a On the basis of data about employed persons in entities if the national economy from: Statistical Yearbook of The Republic of Poland 2017,
Warsaw 2017, p. 43.

Pracownicy z orzeczeniem o niepe nosprawno ci
W ród 14,5 tys. organizacji non-profit b d cych pracodawcami 18,5% zatrudnia o przynajmniej jedn
osob z orzeczon niepe nosprawno ci . Pracownicy z niepe nosprawno ciami stanowili 6,4% osób
pracuj cych w omawianych organizacjach, co jest wy szym udzia em ni analogiczny odsetek
w gospodarce narodowej (3,6%).
Szczególnie wysoki udzia pracowników z orzeczon niepe nosprawno ci odnotowano w organizacjach
po ytku publicznego (10,4%), a nast pnie w fundacjach (8,0%). Ni szy ni przeci tny na polskim rynku
pracy odsetek osób z orzeczon niepe nosprawno ci w ród zatrudnionych wyst pi w organizacjach
samorz du gospodarczego i zawodowego (3,1%).
Najwi ksza cz
wszystkich pracowników z niepe nosprawno ciami zatrudnionych w rejestrowych
organizacjach non-profit pracowa a w podmiotach zajmuj cych si pomoc spo eczn i humanitarn
(37,3%), nast pnie edukacj i wychowaniem, badaniami naukowymi (16,1%), ochron zdrowia (12,6%)
a tak e rynkiem pracy, aktywizacj zawodow (10,5%). Natomiast je li patrze na struktur organizacji
wed ug dziedzin dzia alno ci to podmioty aktywne w obszarze pomocy spo ecznej i humanitarnej oraz
ochrony zdrowia by y tymi, w ród których odnotowano najwi kszy udzia organizacji zatrudniaj cych
przynajmniej jedn osob z niepe nosprawno ci (odpowiednio 34,8% i 33,9%).
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Wykres 1.22.
Chart 1.22.

Odsetek osób z orzeczon niepe nosprawno ci w ród osób zatrudnionych w rejestrowych
organizacjach non-profit w dniu 31.12.2016 r.
Percentage of persons with legal confirmation of disability among employed persons in register non-profit
organizations as of 31.12.2016
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Business and professional associations

a Na podstawie danych o osobach pracuj cych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych wy szej ni 9 osób z:
Rocznik Statystyczny RP 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 246.
a On the basis of data about employed persons in entities of the national economy with more than 9 employees from: Statistical Yearbook
of The Republic of Poland 2017, Warsaw 2017, p. 246.

Pracownicy w wieku emerytalnym
Prawie 1/3 pracodawców rejestrowych organizacji non-profit zatrudnia a osoby w wieku emerytalnym23.
Udzia organizacji korzystaj cych z pracy osób starszych szczególnie wysoki by w ród spo ecznych
podmiotów wyznaniowych (52,5%) oraz organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego (49,6%).
Podobnie jak w zakresie dwóch wcze niej omówionych grup (kobiety, osoby z niepe nosprawno ciami)
równie osoby w wieku emerytalnym stanowi y wi ksz cz
pracowników rejestrowych organizacji
non-profit ni w ród zatrudnionych w gospodarce narodowej (6,7% wobec 2,6%). Odsetek osób w wieku
emerytalnym we wszystkich rodzajach organizacji by wy szy ni typowy na polskim rynku pracy, a na
szczególn uwag zas uguj organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego (15,3%).
Najwi ksza cz
wszystkich pracowników w wieku emerytalnym zatrudnionych w rejestrowych
organizacjach non-profit pracowa a w podmiotach zajmuj cych si edukacj i wychowaniem, badaniami
naukowymi (31,8%), a nast pnie pomoc spo eczn i humanitarn (21,8%).
Organizacjami, w których znaczn cz
pracowników stanowi y osoby w wieku emerytalnym by y takie,
które dzia a y w obszarze spraw pracowniczych i bran owych (46,5% osób zatrudnionych), a tak e pomocy
spo ecznej i humanitarnej (42,1%) oraz owiectwa (41,7%).

23
W 2016 r. wiek emerytalny osi ga y kobiety urodzone od kwietnia 1955 r. do grudnia 1955 r. oraz m czy ni, którzy urodzili
si w okresie od kwietnia 1950 r. do grudnia 1950 r.
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Wykres 1.23.
Chart 1.23.

Odsetek osób w wieku emerytalnym w ród osób zatrudnionych w rejestrowych organizacjach
non-profit w dniu 31.12.2016 r.
Percentage of persons in retirement age among employed persons in register non-profit organizations as of
31.12.2016
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a Na podstawie danych o osobach pracuj cych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych wy szej ni 9 osób z:
Rocznik Statystyczny RP 2017, GUS, Warszawa 2017, s.245.
a On the basis of data about employed persons in entities of th e national economy with more than 9 employees from: Statistical
Yearbook of The Republic of Poland 2017, Warsaw 2017, p. 246.

Przeci tne zatrudnienie
Average paid employment
Przeci tna liczba zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit w ca ym 2016 r. wynios a
138,4 tys. etatów. Ze wzgl du na powszechno zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy, by a ona
ni sza od liczby osób pracuj cych na koniec roku, która wynios a 162,4 tys. osób. Zarówno
rozpowszechnienie zatrudnienia etatowego w poszczególnych rodzajach organizacji, jak i rozk ad
potencja u zatrudnieniowego w tej zbiorowo ci by y nierównomierne.
Najwy szy udzia w przeci tnym zatrudnieniu etatowym stanowi a praca wiadczona na rzecz
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (69,4%), nast pnie - spo ecznych podmiotów
wyznaniowych (25,3%). Najni szy udzia w wolumenie pracy etatowej mia y natomiast kó ka rolnicze
0,1%. Z kolei o nierównomiernym rozk adzie zatrudnienia wiadczy du a ró nica pomi dzy redni
a median liczby zatrudnionych. W ród organizacji, które zadeklarowa y posiadanie pracowników
zatrudnionych w ramach stosunku pracy przeci tna liczba etatów w 2016 r. wynios a 9, podczas gdy
po owa z tych organizacji dysponowa a oko o 2 etatami.
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Tablica 1.10.
Table 1.10.

Przeci tne zatrudnienie w rejestrowych organizacjach non-profit w 2016 r.
Average paid employment in register non-profit organizations in 2016
Wolumen pracy wiadczonej w ramach stosunku pracy
Employed on the basis of employment contract
Rodzaje organizacji rejestrowych
Types of register organizations

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

Suma:
Total:
w tys. etatów
full-time
equivalent - in
thous.

%w
kolumnie
% in column

redniaa
Averagea

Medianaa
Mediana

138,4

100

9

2

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

133,4

96,4

9

2

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

45,9

33,2

16

4

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

96,0

69,4

8

2

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

63,8

46,1

10

3

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

7,2

5,2

3

2

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

0,3

0,2

1

1

ko a owieckie
hunting clubs

0,6

0,4

2

1

Fundacje
Foundations

24,2

17,5

7

2

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

35,0

25,3

23

11

7,4

5,3

6

2

kó ka rolnicze
farmers organizations

0,2

0,1

2

1

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

2,2

1,6

4

2

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

5,0

3,6

9

4

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji korzystaj cych z pracy etatowej w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from full-time employment work in 2016

Najwi ksza cz
pracy w organizacjach non-profit wyra onej w pe nych etatach przeliczeniowych,
zosta a wygenerowana w podmiotach zajmuj cych si edukacj i wychowaniem, badaniami naukowymi
(39,4%), a nast pnie pomoc spo eczn i humanitarn (22,4%). Nieco mniejsza cz
pracy p atnej
wykonywana by a w organizacjach prowadz cych dzia alno z zakresu ochrony zdrowia (10,9%), sportu,
turystyki, rekreacji, hobby (6,6%) oraz spraw zawodowych pracowniczych, bran owych (6,1%).
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Wykres 1.24.
Chart 1.24.

Struktura przeci tnego zatrudnienia (w etatach przeliczeniowych) w rejestrowych organizacjach
non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci w 2016 r.
Structure of average paid employment (in full-time equivalent) in register non-profit organizations by main
field of activity in 2016
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6,1
1,7
0,7
2,0
0,4
2,1

Praca pozaetatowa
Employment on the basis of civil law contracts
Opisuj c korzystanie z pracy p atnej w rejestrowych organizacjach non-profit, trzeba uwzgl dni
nietypowo du w porównaniu z innymi podmiotami gospodarki narodowej rol pracy pozaetatowej.
Prac w formie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlece , umów o dzie o i pokrewnych wiadczy o 410,1tys.
osób, które równocze nie nie pozostawa y z tymi organizacjami w stosunku pracy. Dla 8,3% (34,1 tys.)
spo ród tych osób praca ta by a g ównym ród em utrzymania. W stosunku do liczby osób pracuj cych
na podstawie umów cywilnoprawnych w gospodarce narodowej praca pozaetatowa w rejestrowych
organizacjach non-profit na dzie 31 grudnia 2016 r. stanowi a oko o 3,3%. 24

24
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybranezagadnienia-rynku-pracy-liczba-osob-z-minimalnym-wynagrodzeniem-samozatrudnieni-umowy-zlecenia-o-dzielo-daneza-2016-rok,9,5.html
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Tablica 1.11.
Table 1.11.

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug
rodzaju organizacji w 2016 r.
Persons employed on the basis of civil law contracts in register non-profit organizations by the types of
organization in 2016

Rodzaje organizacji rejestrowych
Types of register organizations

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

Odsetek
organizacji,
korzystaj cych
z pracy
pozaetatowej Ogó em
w 2016 r.
(w tys.)
Percentage of
Total
organizations
(in
benefiting from
thous.)
employment
on the basis of
civil law
contract in
2016

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne
w 2016 r.
Persons employed on the basis of civil law
contracts in 2016
w tym osoby
dla których
by o to
g ówne
ród o
utrzymania
(w %)
of which
personnel for
whom it was
the main
source of
income
(in %)

w tym
kobiety
(w %)
of which
women
(in %)

redniaa
Average a

Medianaa
Mediana

36,5

410,1

8,3

50,6

12

3

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

36,3

392,0

8,6

50,1

12

3

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

59,9

102,1

15,2

59,5

19

5

Stowarzyszenia i podobne organizacje
spo eczne
Associations and similar organizations

33,3

271,4

7,7

7

2

1

typowe stowarzyszenia i organizacje
spo eczne
typical associations and similar
organizations

38,4

174,5

9,4

57,6

13

4

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

45,4

90,7

4,8

28,3

10

3

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

3,5

1,3

3,2

29,0

2

1

40,6

4,9

4,2

19,7

5

1

Fundacje
Foundations

51,3

106,9

10,7

56,8

15

5

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

54,7

10,1

12,6

65,8

10

3

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

35,8

21,6

1,8

57,4

21

3

kó ka rolnicze
farmers organizations

13,7

0,4

6,4

33,7

2

2

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

51,1

3,2

3,8

47,2

8

2

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

53,1

18,0

1,4

59,7

39

5

ko a owieckie
hunting clubs

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji korzystaj cych z pracy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from work of persons employed on the basis of civil law contracts in 2016
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W rejestrowych organizacjach non-profit rozpowszechnienie stosowania pracy na podstawie umów
cywilnoprawnych by o 2-krotnie cz stsze ni korzystanie z pracy etatowej. Co najmniej jedn umow
zlecenie lub o dzie o w 2016 r. podpisano w 1/3 rejestrowych organizacji non-profit. Cz ciej ni
przeci tnie z pracy pozaetatowej korzysta y organizacje posiadaj ce status po ytku publicznego (59,5%).
Wysokim udzia em podmiotów korzystaj cych z pracy osób, z którymi podpisano umowy cywilnoprawne
charakteryzowa y si spo eczne podmioty wyznaniowe (54,7%), a nast pnie pozosta e organizacje
samorz du zawodowego (53,1%) oraz fundacje (51,3%). Natomiast najrzadziej prac tego typu, podobnie
jak prac etatow , wykazywa y ochotnicze stra e po arne (3,5%).
W wi kszo ci rodzajów organizacji wyst powa y wyra nie wy sze odsetki organizacji korzystaj cych
z pracy pozaetatowej ni etatowej. Nietypow dla tego sektora sytuacj obserwuje si w ramach
zbiorowo ci spo ecznych podmiotów wyznaniowych w ród nich o 25 p. proc. wi cej jednostek mia o
pracowników etatowych ni korzysta o z pracy pozaetatowej.
Najwi ksza cz
wszystkich pracowników zatrudnionych w rejestrowych organizacjach non-profit
pracowa a w podmiotach zajmuj cych si sportem, turystyk , rekreacj , hobby (26,5%) oraz pomocy
spo ecznej i humanitarnej (20,3%). Nieco mniejsza cz
pracowników etatowych zatrudnionych by a w
podmiotach dzia aj cych w zakresie kultury i sztuki (16,5%) oraz edukacji i wychowania, bada naukowych
(16,4%).
Rozpatruj c przeci tn liczb zatrudnionych osób przypadaj c na jedn organizacj zatrudniaj c
pracowników, mo na stwierdzi , e by a ona bardzo zró nicowana w zale no ci od dziedziny
prowadzonej dzia alno ci. Wysok przeci tn liczb pracuj cych w ramach umów cywilnoprawnych
charakteryzowa y si organizacje zajmuj ce si rynkiem pracy, aktywizacj zawodow
22 osoby a tak e
sprawami zawodowymi, pracowniczymi i bran owymi 16 osób, podczas gdy rednio w jednej organizacji
liczba pracuj cych w ramach umów cywilnoprawnych wynios a 12 osób.
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Tablica 1.12.
Table 1.12.

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug
g ównej dziedziny dzia alno ci statutowej w 2016 r.
Persons employed on the basis of civil law contracts in register non-profit organizations by main field of
activity in 2016

G ówna dziedzina dzia alno ci
Fields of activity

Struktura osób zatrudnionych
w organizacjach rejestrowych
na umowy cywilnoprawne w
2016 r.
Structure of persons employed
on the basis of civil law contract
in register non-profit
organizations in 2016

redniaa
Averagea

Medianaa
Mediana

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

26,5

10

3

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

20,3

13

4

Ratownictwo
Rescue services

1,1

7

1

Kultura i sztuka
Culture and arts

16,5

15

5

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

10,4

15

5

Ochrona zdrowia
Health

6,1

13

5

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

5,5

16

3

Ochrona rodowiska
Environment

2,2

11

4

owiectwo
Hunting

1,2

5

1

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

2,8

22

5

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

1,9

6

3

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

1,4

10

3

Wsparcie trzeciego sektora
Philanthropic intermediaries and voluntarism promotion

2,5

13

5

Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i
religijna
Other activities, including international and religious

1,6

9

3

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji korzystaj cych z pracy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from work of persons employed on the basis of civil law contracts in 2016

Gdy ca prac wiadczon w ramach umów cywilnoprawnych przeliczono na etaty w oparciu o koszty
wynagrodze z tego tytu u, to okazuje si , e jej wolumen wynosi 52,9 tys. etatów przeliczeniowych 25,
a wi c powi ksza ona zasoby pracy etatowej o 27,7%.

25
Praca pozaetatowa w etatach przeliczeniowych zosta a oszacowana poprzez podzielenie sumy rocznych wynagrodze
z tytu u umów cywilnoprawnych przez 12 miesi cy i rednie miesi czne wynagrodzenie z tytu u umów o prac przypadaj ce
na jeden etat w badanych rejestrowych organizacjach non-profit w 2016 r. 3,2 tys. z .
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Tablica 1.13.
Table 1.13.

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug
rodzaju organizacji w 2016 r.
Persons employed on the basis of civil law contracts in register non-profit organizations by the type of
organization in 2016
Wolumen pracy wiadczonej w ramach umów cywilnoprawnych
w 2016 r.
Persons employed on the basis of civil law contracts in 2016
Rodzaje organizacji rejestrowych
Types of register organizations

Sumaa:
Total a:

redniab
Average b

Medianab
Medianb

100,0

1,3

0,3

50,0

94,3

1,3

0,3

12,8

24,2

2,1

0,5

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

34,1

64,5

1,2

0,3

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

19,4

36,6

1,2

0,3

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

14,2

26,8

1,3

0,3

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

0,2

0,3

0,3

0,1

ko a owieckie
hunting clubs

0,4

0,7

0,3

0,1

13,3

25,1

1,7

0,4

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

1,7

3,3

1,5

0,4

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

3,8

7,1

2,6

0,4

kó ka rolnicze
farmers organizations

0,1

0,1

0,2

0,1

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

0,7

1,4

1,3

0,3

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

3,0

5,7

4,9

1,0

w tys. etatów
full-time equivalent - in
thous.

%w
kolumnie
% in column

52,9

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organization
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

Fundacje
Foundations

a Dane nie zawsze sumuj si do wy szej kategorii ze wzgl du na zaokr glenia.
a Due to data rounding, the values do not always add up to a higher category.
b Statystyki zosta y obliczone dla organizacji korzystaj cych z pracy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2016 r.
b Statistics calculated for organizations benefiting from work of persons employed on the basis of civil law contracts in 2016

Najwi ksz cz
pracy wykonywanej w ramach umów cywilnoprawnych generowa y stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne (64,5%), a nast pnie fundacje (25,1%). Grupa organizacji posiadaj cych
status po ytku publicznego dysponowa a 24,2% pracy pozaetatowej.
Dla jednostek korzystaj cych z pracy pozaetatowej rednia liczba etatów przeliczeniowych
generowanych przez jedn organizacj stanowi a 1,3 etatu, ale po owa z tych podmiotów korzysta a z nie
wi cej ni 0,3 etatu.
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Struktura pracy p atnej
Structure of paid work
Ca o pracy p atnej generowanej w ramach rejestrowych organizacji non-profit w 2016 r. to 191,1 tys.
etatów przeliczeniowych, przy czym zatrudnienie w ramach stosunku pracy stanowi o wi ksz cz
wolumenu tej pracy (72,3%).
Wykres 1.25.
Chart 1.25.

Struktura pracy p atnej wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
Structure of paid work by the type of organization in 2016

200 tys.

0 tys.
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

138,2

52,9

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

133,2

50,0

34,1

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

71,7

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

63,7

19,4

14,2

7,2

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

0,2

0,1

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

0,4
13,3 24,2
1,7

35,0
3,8

zatrudnienie etatowe
full-time employment

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

45,9

12,8

0,6

ko a owieckie
hunting clubs

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
7,4 Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

0,1

0,2

kó ka rolnicze
farmers organizations

0,7

2,2

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

3,0

5,0

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

umowy cywilnoprawne w etatach przeliczeniowych
civil law contracts in full-time equivalent

Najwi ksza cz
pracy p atnej wiadczona by a w ramach zbiorowo ci stowarzysze i podobnych
organizacji spo ecznych (55,4%), a nast pnie w fundacjach (19,6%) i spo ecznych podmiotach
wyznaniowych (19,2%). Du a cz
pracy p atnej wiadczona by a w organizacjach posiadaj cych status
organizacji po ytku publicznego (30,7%). Udzia spo ecznych podmiotów wyznaniowych w pracy p atnej
by prawie 10-krotnie wy szy ni udzia tego typu podmiotów w zbiorowo ci aktywnych jednostek. Drug
zbiorowo ci wyra nie silniejsz pod wzgl dem zasobów pracy p atnej w stosunku do swojej
liczebno ci by y pozosta e organizacje samorz du zawodowego mia y one 4-krotnie wy szy udzia
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w wolumenie pracy p atnej ni w liczbie podmiotów. Marginalne znaczenie pod wzgl dem
wykorzystywania zasobów pracy p atnej mia y natomiast kó ka rolnicze, które generowa y niespe na 0,1%
pracy p atnej.

Praca spo eczna
Volunteer work
W dzia alno spo eczn mog anga owa si zarówno cz onkowie organizacji, jak i osoby nie zwi zane
z ni w taki sposób. Aby praca wykonywana w ramach organizacji mog a by uznana jako wolontariat
musi by wiadczona dobrowolnie, nieodp atnie i w czasie wolnym. 26
Dominuj ca cz
rejestrowych organizacji non-profit zadeklarowa a, e w 2016 r. korzysta a z pracy
spo ecznej (90,2%).
Najwy szym udzia em podmiotów korzystaj cych z pracy spo ecznej charakteryzowa y si ochotnicze
stra e po arne (96,0%). W pozosta ych podmiotach z grupy stowarzysze i podobnych organizacji
spo ecznych odsetek ten wyniós 92,5% - w przypadku stowarzysze sportowych oraz po 92,0% w ród
kó owieckich oraz typowych stowarzyszeniach i organizacjach spo ecznych. Równie cz sto z pomocy
wolontariuszy korzysta y kó ka rolnicze (89,9%). Wysoki odsetek podmiotów korzystaj cych z pracy
spo ecznej wyst pi te w ród organizacji po ytku publicznego (93,4%). Ni szy ni przeci tnie w sektorze
udzia organizacji korzystaj cych ze wsparcia wolontariuszy deklarowa y fundacje (84,9%) oraz
organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego (78,1%). Jednak szczególnie niski odsetek
odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (41,8%).
Organizacje rejestrowe, które korzysta y z pracy spo ecznej, wykaza y oko o 3,2 mln wolontariuszy. 27
Natomiast organizacje, które obj te by y badaniem SOF-K deklarowa y, e korzysta y z pracy spo ecznej
1,5 mln osób, zarówno cz onków, jak i osób spoza orga nizacji, co powi ksza baz wolontariuszy sektora
non-profit o oko o 1/3.
Rejestrowe organizacje non-profit by y do zró nicowane pod wzgl dem liczby osób pracuj cych
spo ecznie. Rozwarstwienie bazy wolontariackiej by o podobne do rozwarstwienia bazy cz onkowskiej
w badanych organizacjach, co wynika z faktu, e cz ciej w wolontariat anga owa y si osoby zrzeszone
w organizacji ni nieb d ce w ten sposób z ni zwi zane. Cz onkowie organizacji stanowili 71,7%
wszystkich osób pracuj cych spo ecznie w organizacjach rejestrowych.
Najwi cej, bo 83,0% wolontariuszy (2,7 mln z 3,2 mln) dzia a o w ramach stowarzysze i podobnych
organizacji spo ecznych, przy czym podmioty te stanowi y podobn cz
(79,9%) zbiorowo ci obj tej
badaniami na formularzach z serii SOF za 2016 r. obejmuj cymi organizacje posiadaj ce osobowo
prawn . Relatywnie du a cz
osób pracuj cych spo ecznie anga owa a si w dzia alno fundacji
(13,2%).

26

Na podstawie: Wolontariat w 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s.9,
Nale y jednak pami ta , e liczba ta oparta jest najcz ciej na szacunkach, jakich dokonuj badane organizacje w trakcie
wype niania formularza serii SOF. Dzieje si tak dlatego, e z regu y nie prowadz one szczegó owej ewidencji wszystkich
osób anga uj cych si w ich dzia alno .
27
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Wykres 1.26.
Chart 1.26.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit i osób pracuj cych spo ecznie w 2016 r.
Structure of register non-profit organizations and volunteers in 2016
100%

0%

100%

100,0

100,0

99,1

99,0
9,9
79,9

83,0
61,7
21,7

10,6
8,4

16,3
2,7

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and si milar organizations
typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs

14,8 13,2

Fundacje
Foundations

2,1

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

3,2
1,3
0,9
0,9
64,6

2,3

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

24,0

39,3

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

2,2

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

1,6
0,4
0,2
1,0
46,2

organizacje (w %)
organizations (in %)

kó ka rolnicze
farmers organizations
pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations
pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations
Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
Catholic parish-based organization
osoby pracuj ce spo ecznie (w %)
volunteers (in %)

We wszystkich aktywnych organizacjach, które wykaza y prac spo eczn rednia liczba osób, które
przynajmniej raz w 2016 r. pracowa y w ten sposób wynosi a 39. W ca ej zbiorowo ci organizacji
wyró nia y si spo eczne podmioty wyznaniowe - pracowa o w nich spo ecznie przeci tnie 90 osób,
jednak charakteryzowa y si tak e bardzo nisk median i dominant pracuj cych spo ecznie
(odpowiednio 9 i 1 osoba). Spo ród wszystkich organizacji wyró nia y si te takie, które posiada y status
organizacji po ytku publicznego, w których podobnie jak w poprzednio opisanej grupie, pracowa o
spo ecznie przeci tnie 91 osób, natomiast mediana by a ponad 5-krotnie ni sza (16 osób) , a dominanta
9-krotnie ni sza (10 osób).
Najbardziej jednorodne pod wzgl dem liczby wolontariuszy by y kó ka rolnicze, w ród których ró nice
mi dzy redni a median pracuj cych spo ecznie wynios y jedynie 3 osoby.
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Tablica 1.14.
Table 1.14.

Osoby pracuj ce spo ecznie w organizacjach non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
Volunteers in non-profit organizations by type of organization in 2016
Osoby pracuj ce spo ecznie w 2016 r.
Volunteers in 2016
Odsetek organizacji,
które korzysta y z
pracy spo ecznej w
2016 r.
Percentage of
organizations
benefiting from
volunteer work in
2016

Ogó ema
(w mln)
a
Total
(in mln)

90,2

3,2

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

90,4

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

Rodzaje organizacji
Types of organizations

Kobiety
(w %)
Women
(in %)

redniaa
Averagea

Medianaa
Mediana

36,7

39

10

3,2

36,5

39

10

93,4

0,8

59,6

91

16

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

92,9

2,7

32,2

39

11

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

92,0

2,0

36,8

60

11

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

92,5

0,3

26,2

19

9

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

96,0

0,3

13,7

19

15

ko a owieckie
hunting clubs

92,0

0,1

3,4

33

32

Fundacje
Foundations

84,9

0,4

58,2

37

6

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

41,8

0,1

67,4

90

9

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

78,1

0,1

54,7

23

10

kó ka rolnicze
farmers organizations

89,7

#

59,5

11

8

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations

67,1

#

22,0

14

10

pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

71,9

#

61,1

51

15

90,2

1,5

66,9

34

19

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
Catholic parish-based organization

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji, korzystaj cych z pracy spo ecznej w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from volunteer work in 2016
# Warto mniejsza ni 0,05 mln.
# A value lower than 0.05 mln.
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Tablica 1.15.
Table 1.15.

Osoby pracuj ce spo ecznie w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug g ównej dziedziny
dzia alno ci statutowej w 2016 r.
Volunteers in register non-profit organizations by fields of activity in 2016
Struktura wolontariuszy w
2016 r.
Percentage of volunteers in
2016

redniaa
Average a

Medianaa
Mediana

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies
Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

43,8

57

9

10,1

52

12

Ratownictwo
Rescue services

9,0

20

15

Kultura i sztuka
Culture and arts

7,4

24

10

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

6,1

27

10

Ochrona zdrowia
Health
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

7,9

80

8

2,1

22

10

Ochrona rodowiska
Environment

2,5

36

9

owiectwo
Hunting

2,3

32

31

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

0,4

12

7

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

1,6

15

10

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

1,4

26

7

Wsparcie trzeciego sektora
Philanthropic intermediaries and voluntarism promotion
Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i
religijna
Other activities, including international and religious

2,6

59

8

2,8

54

10

G ówna dziedzina dzia alno ci
Fields of activity

a Statystyki zosta y obliczone dla organizacji, korzystaj cych z pracy spo ecznej w 2016 r.
a Statistics calculated for organizations benefiting from volunteer work in 2016

Struktur osób pracuj cych spo ecznie mo na analizowa równie z uwzgl dnieniem g ównej dziedziny
dzia alno ci organizacji. Najwi ksza cz
wolontariuszy (43,8%) anga owa a si w dzia alno organizacji
zajmuj cych si sportem, turystyk , rekreacj , hobby. Mniejsza ich cz
(10,1%) pracowa a spo ecznie
w jednostkach, których najwa niejsz dziedzin dzia alno ci by a pomoc spo eczna i humanitarna,
a nast pnie ratownictwem (9,0%), ochron zdrowia (7,9%) oraz kultur i sztuk (7,4%).
W ca ej zbiorowo ci organizacji wyró nia y si organizacje zajmuj ce si ochron zdrowia - pracowa o
w nich spo ecznie przeci tnie 80 osób, jednak charakteryzowa y si tak e bardzo nisk median
pracuj cych spo ecznie - 8 osób. Spo ród wszystkich organizacji wyró nia y si te takie, które zajmowa y
si wsparciem trzeciego sektora, pracowa o w nich spo ecznie przeci tnie 59 osób.
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Cz onkowie pracuj cy spo ecznie i wolontariusze zewn trzni
Jak wspomniano na pocz tku rozdzia u, w prac spo eczn na rzecz podmiotów sektora non-profit
anga owa mog si zarówno ich cz onkowie, jak i wolontariusze zewn trzni. W 2016 r. z ogólnej liczby
3,2 mln osób wiadcz cych tego typu prac 2,3 mln stanowili cz onkowie organizacji.
Wykres 1.27.
Chart 1.27.

Odsetek cz onków pracuj cych spo ecznie w ogólnej liczbie pracuj cych spo ecznie oraz w ród
liczby cz onków rejestrowych organizacji non-profit w 2016 r.
Percentage of members volonteering among total volunteers and among number of members of register
non-profit organizations in 2016
100%

0%
71,7

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

25,3
71,4

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

28,8
31,5
16,7
72,4

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

29,0

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

29,4

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

82,1
72,0
16,9
91,5

stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

43,8
96,4

ko a owieckie
hunting clubs

66,4
11,5
69,3
21,5

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

22,3
95,0
3,8
90,8

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
kó ka rolnicze
farmers organizations

35,4
92,9
12,0
97,1
2,6

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations
pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations

udzia cz onków pracuj cych spo ecznie w ród wszystkich osób pracuj cych spo ecznie
members volunteering among all of volunteers
udzia cz onków pracuj cych spo ecznie w ród wszystkich cz onków organizacji
members volunteering among all of the members of organizations
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W ród pozosta ych organizacji samorz du zawodowego oraz kó owieckich praca spo eczna by a niemal
wy czn domen cz onków stanowili oni odpowiednio 97,1% i 96,4% wolontariuszy w tych rodzajach
organizacji. Niewiele mniejszym udzia em cz onków w ród pracuj cych spo ecznie charakteryzowa y si
pozosta e organizacje samorz du gospodarczego (92,9%) oraz ochotnicze stra e po arne (91,5%). Do tej
grupy podmiotów z baz wolontariuszy zdominowan przez cz onków organizacji mo na zaliczy
nierejestrowe przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego, które deklarowa y, e w ród osób
zaanga owanych w nieodp atn prac na ich rzecz 91,0% stanowili cz onkowie. Dominacj cz onków
w ród wolontariuszy wida równie w ród kó ek rolniczych (90,8%). Ze wsparcia wolontariuszy
zewn trznych w najwi kszym zakresie korzysta y fundacje (88,5% osób pracuj cych spo ecznie w ich
ramach nie by o cz onkami ich organów kolegialnych), a nast pnie spo eczne podmioty wyznaniowe
(78,5%), gdy w tej grupie du a cz
podmiotów mia a równie charakter niecz onkowski. Osoby
niezrzeszone w danej jednostce by y równie du ym wsparciem dla organizacji po ytku publicznego
stanowi y one 68,5% z wszystkich wolontariuszy.
Wa nym wska nikiem jest te odsetek cz onków, którzy w ci gu ostatniego roku przynajmniej raz
anga owali si w prac spo eczn na rzecz organizacji w ród wszystkich cz onków tych organizacji.
Na poziomie organizacji ogó em wyniós on 25,3%. Najwy sz aktywno ci swoich cz onków
charakteryzowa y si nierejestrowe organizacje przyparafialne (81,1%), ko a owieckie (66,4%), ochotnicze
stra e po arne (43,8%) oraz kó ka rolnicze (35,4%). Najmniejsza cz
cz onków dzia a a nieodp atnie na
rzecz organizacji samorz du zawodowego (2,6%).
Warto te zwróci uwag na fundacje, w których ze wzgl du na niecz onkowski charakter uwzgl dniono
zaanga owanie w prac spo eczn cz onków organów kolegialnych, stanowili oni 69,3% osób
pracuj cych spo ecznie.
Pracuj cy spo ecznie wed ug p ci
W ród osób pracuj cych spo ecznie wykazanych przez wszystkie organizacje non-profit w 2016 r. ponad
1/3 stanowi y wolontariuszki. Wi kszy ni przeci tny udzia kobiet w ród pracuj cych spo ecznie
odnotowano w spo ecznych podmiotach wyznaniowych (67,4%). Pod tym wzgl dem wyró nia y si te
organizacje posiadaj ce status po ytku publicznego (59,6%), a tak e fundacje (58,2%). Nierejestrowe
przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego charakteryzowa y si równie wy szym udzia em kobiet
w ród osób pracuj cych spo ecznie (66,9%).
Je eli wzi pod uwag dziedzin dzia alno ci, to kobiety wyra nie cz ciej ni m czy ni wiadczy y
prac spo eczn w organizacjach, które zajmowa y si pomoc spo eczn i humanitarn . Stanowi y one
oko o 2/3 wszystkich osób pracuj cych spo ecznie w podmiotach prowadz cych dzia alno tego
rodzaju.
Najmniejszym zaanga owaniem kobiet w prac spo eczn na rzecz rejestrowych organizacji non-profit
wyró nia y si natomiast organizacje zajmuj ce si sportem, turystyk , rekreacj , hobby (23,4%),
ratownictwem (13,7%), a tak e owiectwem (3,6%).
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Wykres 1.28.
Chart 1.28.

Odsetek kobiet i m czyzn w ród osób pracuj cych spo ecznie wed ug g ównej dziedziny
dzia alno ci statutowej rejestrowych organizacji non-profit w 2016 r.
Percentage of women and men among volunteers by main field of activity of register non-profit
organizations in 2016
0%

100%
23,4

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

76,6
64,5

13,7

35,5

Ratownictwo
Rescue services

86,3
50,6

49,4

56,4

43,6

33,1

49,0

59,4
3,6

40,6

59,5
52,7
57,8
52,3
kobiety
women

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations
Ochrona rodowiska
Environment
owiectwo
Hunting

96,4
48,2

Kultura i sztuka
Culture and arts

Ochrona zdrowia
Health

66,9
51,0

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

51,8
40,5
47,3
42,2
47,7

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance
Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development
Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics
Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion
Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious

m czy ni
men

Inne rodzaje pracy
Other types of work
Specyfik sektora non-profit jest nie tylko du e znaczenie, jakie dla jego dzia alno ci ma praca
spo eczna, ale tak e korzystanie z innych rodzajów pracy nieop acanej przez badane organizacje:
pracy obligatoryjnej nieop acanej
osoby, które wykonywa y j w ramach organizacji
nieodp atnie, by y do tej pracy zobowi zane przez instytucje zewn trzne, takie jak szko a lub
s d, czyli nie mia a ona charakteru dobrowolnego;
pracy op acanej przez inne podmioty osoby j wykonuj ce dostawa y za ni wynagrodzenie
od swojego pracodawcy b d innej instytucji, a nie od badanej organizacji non-profit.
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Wykres 1.29.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit, które korzysta y z pracy obligatoryjnej lub pracy
op acanej przez inne podmioty w 2016 r.

Chart 1.29.

Percentage of register non-profit organizations benefiting from mandatory work of work paid by other
entities in 2016
15%

0%
5,1
5,1
10,6

6,8

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

2,6
3,0

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

2,6
3,0

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

5,8
5,0

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

2,5
2,9

5,7

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

2,8
3,4
3,6
2,4
3,6
2,4

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

1,6

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

1,2
0,5
0,5

7,5
13,7

8,3

4,7

#

Fundacje
Foundations

3,6

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

7,4
3,3
2,6

0,9
0,2
#
0,2

6,7

2,0

5,3
4,4
3,5
Organizacje korzystaj ce z:
Organizations benefiting from:

ko a owieckie
hunting clubs

1,3

innych rodzajów pracy
other types of work

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
kó ka rolnicze
farmers organizations
pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations
pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations
pracy obligatoryjnej
mandatory work

pracy op acanej przez inny podmiot
work paid by other entity

Co 20 rejestrowa organizacja non-profit obj ta badaniami SOF korzysta a z innych ni praca p atna lub
spo eczna rodzajów pracy. Najwi ksz cz
podmiotów wykorzystuj cych inne ni praca p atna lub
spo eczna zasoby odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (13,7%), a tak e
organizacji po ytku publicznego (10,6%). Do wysokim odsetkiem korzystania z innych rodzajów pracy
charakteryzowa y si te fundacje (7,5%) oraz pozosta e organizacje samorz du gospodarczego (6,7%).
W najmniejszym stopniu z pracy obligatoryjnej b d op acanej przez inne podmioty korzysta y kó ka
rolnicze oraz ko a owieckie (po mniej ni 1%).
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Wykres 1.30.
Chart 1.30.

Struktura innych rodzajów pracy wiadczonej w rejestrowych organizacjach non-profit w 2016 r.
Structure of other types of contracts served in register non-profit organizations
100%

0%
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

52,1
47,9

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

52,2
47,8
56,7

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

43,3

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

47,5
52,5

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

49,6
50,4
58,6
61,6

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

41,4

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

38,4

93,9

6,1
66,8

76,6

Fundacje
Foundations

33,2
58,2

ko a owieckie
hunting clubs

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

41,8
23,4

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
kó ka rolnicze
farmers organizations

100,0
78,7
71,8

21,3
28,2

etaty pracy obligatoryjnej
mandatory work in full-time equivalent

pozosta y samorz d gospodarczy
other business associations
pozosta y samorz d zawodowy
other professional associations
etaty pracy op acanej przez inny podmiot
work paid by other entity in full-time equivalent

czny wolumen innych rodzajów pracy wykonywanej w 2016 r. we wszystkich rejestrowych
organizacjach non-profit wyniós nieca e 8,5 tys. etatów. Osoby zobowi zane do pracy w badanych
organizacjach przez inny podmiot np. studenci, którzy odbywali praktyki niezb dne do uko czenia
studiów b d osoby wiadcz ce prace spo ecznie u yteczne na mocy wyroku s du wygenerowa y
cznie prac odpowiadaj c oko o 4,4 tys. etatów, przy czym korzysta o z niej oko o 2,3 tys. podmiotów,
stanowi cych 2,6% ca ej populacji badanych organizacji non-profit. Osoby, które wiadczy y prac
w ramach organizacji i otrzymywa y za ni wynagrodzenie od pracodawcy lub odbywa y sta p atny
z urz du pracy wygenerowa y 4,0 tys. etatów pracy, z której skorzysta o 3,0% wszystkich zbadanych
organizacji.
Najwi ksza cz
pracy nieop acanej przez organizacje, innej ni wolontariat, by a wykonywana w grupie
podmiotów najliczniej reprezentowanych w zbadanej zbiorowo ci, czyli w typowych stowarzyszeniach
i podobnych organizacjach spo ecznych (43,1%, podczas gdy organizacje te stanowi y 39,3% jednostek
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w sektorze), w fundacjach (28,4% wobec 14,8%) a nast pnie w stowarzyszeniach sportowych (11,5% wolumenu
tej pracy wobec 21,7% udzia u jednostek).
Nieco wi kszy udzia pracy obligatoryjnej w ca o ci pracy nieop acanej przez organizacje, innej ni
wolontariat, odnotowano w ród kó owieckich, fundacji, a tak e w ród stowarzysze kultury fizycznej
i zwi zków sportowych. Natomiast wyra nie wi kszym udzia em pracy op acanej przez inne podmioty
charakteryzowa y si ochotnicze stra e po arne.

1.9. Przychody i koszty dzia alno ci28
1.9. Revenues and cost
Przychody i koszty stanowi wa ny element potencja u ekonomicznego, który obok potencja u
spo ecznego, charakteryzuje stopie rozwoju organizacji non-profit. W 2016 r. 89,7% podmiotów
obj tych badaniem wykaza o uzyskiwanie przychodów, a czna warto zgromadzonych przez nie
rodków finansowych wynios a 26,7 mld z . Suma kosztów poniesionych przez organizacje non-profit
w 2016 r. osi gn a wysoko 24,5 mld z i by a ni sza od sumy uzyskanych przychodów o oko o 2,2 mld z .

Potencja finansowy organizacji non-profit
Financial potential of the non-profit organization
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, stanowi ce najliczniejsz grup organizacji non-profit,
zgromadzi y ponad po ow
rodków finansowych osi gni tych w 2016 r. Odsetek przychodów
uzyskanych przez t grup podmiotów by jednak zdecydowanie ni szy od ich udzia u procentowego
w badanej zbiorowo ci (51,3% w stosunku do 79,9%). Drug , najliczniejsz grup organizacji stanowi y
fundacje (14,8%), których wk ad do sumy zgromadzonych rodków finansowych by nieproporcjonalnie
wy szy i wyniós 29,8%. Znacz cy udzia w sumie wszystkich przychodów odnotowa y tak e spo eczne
podmioty wyznaniowe (10,0%), pomimo e stanowi y one niewiele ponad 2,0% badanej zbiorowo ci.
Najmniejsza cz
rodków finansowych zosta a wypracowana przez samorz d gospodarczy i zawodowy
(8,9%), stanowi cy w 2016 r. 3,2% ogó u badanych organizacji.
W ród stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych najliczniejsz grup stanowi y typowe
stowarzyszenia i organizacje spo eczne. Ich udzia w ca kowitej sumie przychodów by niemal
proporcjonalny do udzia u w ogólnej liczbie podmiotów sektora non-profit (odpowiednio 35,8% i 39,3%).
Stowarzyszenia sportowe, stanowi ce ponad 1/5 ogó u organizacji, wypracowa y przychód na poziomie
12,8%. Najmniejszy wk ad do sumy zgromadzonych rodków finansowych wnios y ko a owieckie (1,4%)
i ochotnicze stra e po arne (1,3%), których udzia w ca ej zbiorowo ci wyniós odpowiednio 2,7% i 16,3%.
Z punktu widzenia g ównego obszaru dzia alno ci organizacji non-profit najwi kszy udzia w uzyskanych
przychodach mia y podmioty dzia aj ce w zakresie edukacji i wychowania oraz bada naukowych. Suma
zebranych przez nie rodków finansowych stanowi a 21,8% ogó u przychodów, cho ich udzia w ogólnej
liczbie organizacji non-profit by ponad 2-krotnie ni szy (10,0%). W 2016 r. najliczniejsz grup stanowi y
podmioty dzia aj ce g ównie w dziedzinie sportu, turystki, rekreacji, hobby (29,1%). Ich przychody
wynios y 4,2 mld z , co stanowi o 15,8% sumy zgromadzonych rodków finansowych. Na uwag zwraca
fakt, e druga co do wielko ci grupa organizacji non-profit dzia aj cych g ównie w obszarze ratownictwa
(16,5%) wypracowa a przychód stanowi cy tylko 2,1% wszystkich wp ywów w 2016 r.
Najni szy odsetek jednostek, które w 2016 r. uzyska y przychód, wyst pi w ród kó ek rolniczych (74,4%),
a nast pnie stowarzysze sportowych (87,0%), fundacji (87,6%) i ochotniczych stra y po arnych (89,1%).
We wszystkich pozosta ych grupach podmiotów, udzia jednostek wykazuj cych uzyskiwanie

28

Analiza w tym podrozdziale obejmuje wy cznie rejestrowe organizacje non-profit.
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przychodów przekroczy 90,0%. Warto odnotowa , e wszystkie ko a owieckie zadeklarowa y pozyskanie
rodków finansowych.
Wykres 1.31.
Chart 1.31.

Struktura przychodów oraz organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
Structure of the revenues and the non-profit organizations by the type of organization in 2016
100%
8,9

3,2
2,1

10,0

14,8
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional
associations

29,8

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
79,9

Fundacje
Foundations

51,3
Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
0%
Struktura przychodów
Structure of revenues

Struktura organizacji
Structure of organizations

Okre lenie potencja u finansowego poszczególnych grup organizacji mo liwe jest tak e poprzez
porównanie warto ci rednich i median mierz cych wysoko przychodów. W badanej zbiorowo ci,
posiadaniem najwy szej redniej warto ci przychodów (obliczonej dla wszystkich podmiotów)
wyró nia y si spo eczne podmioty wyznaniowe (1391,3 tys. z ). Wymienione organizacje cechowa y si
równie najwy sz warto ci mediany 449,2 tys. z . Relatywnie silne ekonomicznie by y organizacje
samorz du gospodarczego i zawodowego. Ich przeci tne roczne przychody kszta towa y si na poziomie
812,0 tys. z , a mediana 65,6 tys. z . Nisk redni warto ci przychodów charakteryzowa y si kó ka
rolnicze (34,3 tys. z ), a najni sz ochotnicze stra e po arne (23,4 tys. z ). W obu grupach odnotowano
równie bardzo niskie mediany odpowiednio na poziomie 3,9 tys. z i 7,8 tys. z . Wewn trz najliczniejszej
grupy stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych najwy sz redni warto ci przychodów
cechowa y si typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne (264,3 tys. z ). Natomiast relatywnie wysok
warto ci mediany wyró nia y si ko a owieckie 89,9 tys. z .
Bior c pod uwag g ówne pole dzia alno ci organizacji non-profit, najwy sz
redni warto
przychodów odnotowano w ród podmiotów zajmuj cych si wsparciem trzeciego sektora (720,8 tys. z ).
Warto mediany by a tu jednak zdecydowanie ni sza i wynios a 25,4 tys. z . Równie wysok redni
warto ci przychodów charakteryzowa y si organizacje dzia aj ce w dziedzinach: spraw zawodowych,
pracowniczych, bran owych (695,8 tys. z ), ochrony zdrowia (636,3 tys. z ) oraz edukacji, wychowania
i bada naukowych (633,3 tys. z ). Najni sza rednia warto przychodów wyst pi a w ród podmiotów
zajmuj cych si przede wszystkim ratownictwem (36,3 tys. z ). Dwie zdecydowanie najwy sze warto ci
median odnotowano w gronie organizacji dzia aj cych w dziedzinach edukacji, wychowania i bada
naukowych (98,8 tys. z ) oraz owiectwa (88,8 tys. z ). Z drugiej strony najni sz median
w ród
organizacji non-profit koncentruj cych si g ównie na spo ecznym i ekonomicznym rozwoju lokalnym
(6,0 tys. z ).
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Tablica 1.16.
Table 1.16.

Przychody organizacji non-profit w 2016 r.
Revenues of the non-profit organizations in 2016
Forma prawna i organizacyjna
Legal and organizational form

Wyszczególnienie
Specification

Liczba organizacji (tys.)
Number of organizations (thous.)
Organizacje wykazuj ce
uzyskiwanie przychodów (%)
Organizations with revenues (%)
Ca kowita suma przychodów
(mld z )
Total amount of revenues
(bn PLN)
rednia przychodów
dla wszystkich organizacji (tys. z )
Average revenues for all
organizations (thous. PLN)
rednia przychodów
dla organizacji wykazuj cych
przychody (tys. z )
Average revenues
for organizations with revenues
(thous. PLN)
Mediana przychodów
dla wszystkich organizacji (tys. z )
Median revenues for all
organizations (thous. PLN)
Mediana przychodów
dla organizacji wykazuj cych
przychody (tys. z )
Median revenues for organizations
with revenues (thous. PLN)
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w tym
podmioty
w tym
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
ekonomii
organizacje
Associations and similar organizations
Ogó em spo ecznej
po ytku
Grand
of which
publicznego
total
social
of which public
typowe
economy
benefit
stowarzyszenia stowarzy- ochotnicze
ko a
organiza- organizations
i organizacje
szenia
stra e
razem
owieckie
tions
spo eczne
sportowe
po arne
total
hunting
typical associa- sport clubs voluntary fire
clubs
tions and
brigades
organizations

Fundacje
Foundations

Spo eczne
podmioty
wyznaniowe
Faith-based
charities

Samorz d
gospodarczy
i zawodowy
Business and
professional
associations
w tym
kó ka
rolnicze
razem
of which
total
farmers
organizations

91,8

90,9

9,1

73,4

36,1

19,9

14,9

2,4

13,6

1,9

2,9

1,2

89,7

89,7

98,3

90,2

91,8

87,0

89,1

100,0

87,6

90,6

85,9

74,4

26,7

24,9

7,4

13,7

9,5

3,4

0,3

0,4

8,0

2,7

2,4

0,04

290,7

273,3

819,0

186,8

264,3

172,2

23,4

157,1

584,1

1391,3

812,0

34,3

324,1

304,7

833,3

207,0

288,0

197,9

26,3

157,1

666,7

1536,1

945,4

46,1

19,9

19,4

93,3

16,3

15,1

26,6

7,8

89,9

43,2

449,2

65,6

3,9

26,5

26,1

97,6

21,6

20,0

36,0

10,0

89,9

64,5

537,7

65,6

3,9
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Istotnym czynnikiem powi zanym z wielko ci osi ganych przychodów by o posiadanie statusu OPP.
W 2016 r. a 98,3% organizacji po ytku publicznego wykaza o uzyskiwanie rodków finansowych,
a rednia warto ich przychodów by a prawie 4-krotnie wy sza od analogicznej miary obliczonej dla
organizacji nieposiadaj cych statusu OPP (odpowiednio 819,0 tys. z i 232,7 tys. z ). Pomimo tego, e
udzia procentowy organizacji po ytku publicznego w badanej zbiorowo ci nie przekroczy 10,0% to
warto uzyskanych przez nie rodków finansowych stanowi a 27,9% ogó u przychodów.
Sektor non-profit charakteryzuje si du ym rozwarstwieniem ekonomicznym w ród tworz cych go
podmiotów. Skal tego zjawiska ukazuj znaczne ró nice wyst puj ce pomi dzy redni i median
uzyskanych przychodów. W 2016 r. przeci tne przychody organizacji non-profit by y 15-krotnie wy sze
ni mediana (obliczone dla wszystkich organizacji).
Analiza rozwarstwienia przychodowego przeprowadzona ze wzgl du na rodzaj organizacji wykaza a, e
najwi ksze dysproporcje pomi dzy porównywanymi miarami wyst pi y w ród typowych stowarzysze
i organizacji spo ecznych mediana by a tu 18-krotnie ni sza od redniej. Wysoka rozbie no wyst pi a
równie w grupie fundacji i ca ej zbiorowo ci samorz du gospodarczego i zawodowego, dla których
rednia wynios a odpowiednio 14-krotno i 12-krotno mediany. Najmniejsze zró nicowanie wyst pi o
w grupie kó owieckich
rednia by a 2-krotnie wy sza od mediany. Relatywnie ma e rozwarstwienie
odnotowano tak e w ród ochotniczych stra y po arnych i spo ecznych podmiotów wyznaniowych.
W przypadku tych organizacji rednia wynios a 3-krotno mediany. Z kolei w odniesieniu do OPP rednia
warto przychodów stanowi a prawie 9-krotno mediany.
Wykres 1.32.
Chart 1.32.

Warto
rodków finansowych zgromadzonych w poszczególnych grupach organizacji non-profit
wed ug przychodów w 2016 r.
Value of funds accumulated in individual groups of the non-profit organizations by the revenues in 2016
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O wysokiej skali rozwarstwienia ekonomicznego wiadczy równie fakt, e przewa aj ca cz
rodków
finansowych zgromadzonych w 2016 r. (73,2%) zost a a uzyskana przez najzamo niejsze organizacje
(o rocznych przychodach przekraczaj cych 1,0 mln z ), których udzia w liczbie badanych podmiotów
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non-profit wyniós tylko 4,7%. Z drugiej strony organizacje o przychodach do 10,0 tys. z , stanowi ce
blisko 40,0% ca ej zbiorowo ci, uzyska y zaledwie 0,4% wszystkich rodków finansowych.
Wspó czynnik Giniego jest miar pokazuj c stopie koncentracji danej cechy (np. przychodów)
w okre lonej zbiorowo ci. Przyjmuje warto od 0 do 1 (lub, je li przemno ymy przez 100, mi dzy 0 a 100).
Wynik 0 oznacza brak koncentracji, czyli sytuacj , w której ka da jednostka okre lonej zbiorowo ci
posiada dok adnie tak sam warto danej cechy. Z kolei 1 oznacza ca kowit koncentracj , czyli
sytuacj , w której jedna jednostka jest w posiadaniu ca ej sumy danej cechy. Zatem im wy sza warto
wska nika, tym wi kszy jest stopie koncentracji, np. przychodów i wi ksze ich zró nicowanie.
Przy okre laniu potencja u finansowego sektora non-profit, wspó czynnik Giniego pozwala oszacowa
jaki, odsetek organizacji uzyska najwi ksz cz
rodków finansowych w badanej zbiorowo ci. W 2016
r. warto wspó czynnika by a bardzo wysoka i wynios a 0,843. Potwierdza to wcze niejsze obserwacje, e
przewa aj ca cz
przychodów sektora non-profit zosta a uzyskana przez niewielk liczb organizacji.

Koszty dzia alno ci i wynik finansowy organizacji non-profit
Operating costs and financial result of the non-profit organizations
Analogicznie do kategorii przychodów najwy sza rednia warto poniesionych kosztów wyst pi a w ród
spo ecznych podmiotów wyznaniowych (1288,4 tys. z ). W tej grupie odnotowano równie najwy sz
warto mediany 480,4 tys. z . Najni sze przeci tne koszty ponosi y ochotnicze stra e po arne (20,8 tys.
z ), a najni sz warto mediany zaobserwowano w grupie kó ek rolniczych (0,6 tys. z ). rednie i mediany
kosztów dzia alno ci wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci charakteryzowa y si podobn kolejno ci
i zmienno ci jak rednie i mediany przychodów.
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Wykres 1.33.
Chart 1.33.

rednie i mediany przychodów i kosztów organizacji non-profit wed ug g ównej dziedziny
dzia alno ci w 2016 r.
Average and median revenues and costs of the non-profit organizations by the main fields of activity in 2016
0 tys. z
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies
Ratownictwo
Rescue services
Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services
Kultura i sztuka
Culture and arts

800 tys. z

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professional associations
Ochrona rodowiska
Environment

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development
Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

531,8

38,5
194,2

13,8

141,0

13,4

633,3

98,8

579,1

93,0

636,3

36,5

598,7

34,2

695,8

57,4

681,1

37,6
275,2

17,0

248,5

15,8
154,9
88,8
135,5
67,7

480,2

25,4

448,8

26,9
6,0
5,6
6,7
7,9

Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism
promotion

25,4

Dzia alno mi dzynarodowa, religia i pozosta a
dzia alno
International activities, religion and other activities

24,5

rednia przychodów
Average revenues

575,3

42,9

owiectwo
Hunting
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

150,9

20,0
36,3
7,9
33,1
5,6

Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research
Ochrona zdrowia
Health

157,2

21,0

175,0
147,1
254,3
247,2
720,8
715,6

27,4
517,2
432,9

22,2

Mediana przychodów
Median revenues

rednia kosztów
Average costs

Mediana kosztów
Median costs
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Tablica 1.17.
Table 1.17.

Koszty organizacji non-profit w 2016 r.
Costs of the non-profit organizations in 2016
Forma prawna i organizacyjna
Legal and organizational form
Samorz d gospodarczy
i zawodowy
Business and professional
associations

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

Wyszczególnienie
Specification

Liczba organizacji (tys.)
Number of organizations (thous.)
Organizacje wykazuj ce
ponoszenie kosztów (%)
Organizations with costs (%)
Ca kowita suma kosztów
(mld z )
Total amount of costs
(bn PLN)
rednia kosztów dla wszystkich
organizacji (tys. z )
Average costs for all organizations
(thous. PLN)
rednia kosztów dla organizacji
wykazuj cych koszty (tys. z )
Average costs for organizations
with costs (thous. PLN)
Mediana kosztów dla wszystkich
organizacji (tys. z )
Median costs for all organizations
(thous. PLN)
Mediana kosztów dla organizacji
wykazuj cych koszty (tys. z )
Median costs for organizations
with costs (thous. PLN)
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w tym
w tym
podmioty
organizacje
ekonomii
po ytku
Ogó em
spo ecznej
publicznego
Grand
of which
of which
total
social
public benefit
economy
organizaorganizations
tions

razem
total

typowe
stowarzyszenia
stowarzyi organizacje
szenia
spo eczne
sportowe
typical
sport clubs
associations
and
organizations

ochotnicze
stra e
po arne
voluntary
fire brigades

ko a
owieckie
hunting
clubs

Fundacje
Foundations

Spo eczne
podmioty
wyznaniowe
Faith-based
charities

w tym
kó ka
rolnicze
of which
farmers
organizations

razem
total

91,8

90,9

9,1

73,4

36,1

19,9

14,9

2,4

13,6

1,9

2,9

1,2

89,6

89,5

99,0

89,2

90,8

88,8

83,9

100,0

92,2

94,7

83,8

69,2

24,5

22,7

6,9

12,9

8,9

3,3

0,3

0,3

6,8

2,5

2,3

0,0

266,4

249,2

757,8

175,5

247,6

165,4

20,8

137,0

500,7

1288,4

787,6

32,3

297,4

278,4

765,2

196,8

272,8

186,2

24,8

137,0

542,9

1360,2

940,1

46,7

18,0

17,8

87,6

15,0

13,6

25,2

5,3

67,9

40,0

480,4

33,1

0,6

24,9

24,5

89,2

20,4

19,2

33,0

9,3

67,9

50,0

522,5

71,6

4,3
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Wynik finansowy to ró nica pomi dzy przychodami a kosztami ich uzyskania w wybranym okresie
sprawozdawczym. Za organizacje o dodatnim b d ujemnym wyniku finansowym uznano podmioty,
w bud etach których ró nice pomi dzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami wynios y
powy ej lub poni ej 5,0% ca kowitej sumy rocznych przychodów. Jednostki, w przypadku których
ró nice te nie przekroczy y 5,0% (wraz z podmiotami, w których przychody i koszty by y takie same),
zaliczono do podmiotów o zrównowa onym wyniku finansowym. Dodatkowo przyj to za o enie, e
ró nice nieprzekraczaj ce poziomu 1 tys. z (pomimo przekroczenia 5,0% ca kowitej sumy rocznych
przychodów) nie wp ywaj znacz co na sytuacj danej organizacji. Z tego wzgl du podmioty,
w bud etach których odnotowano wymienione ró nice tak e zaliczono do organizacji o zrównowa onym
wyniku finansowym.
Na koniec 2016 r. ponad po owa badanych organi zacji non-profit osi gn a zrównowa ony wynik
finansowy (54,3%). Nadwy k przychodów nad kosztami wykaza o 30,0% podmiotów, a ujemny wynik
finansowy zanotowa o 15,7% ogó u badanych organizacji.
Wykres 1.34.
Chart 1.34.

Struktura organizacji non-profit weg ugosi gni tego wyniku finansowego w 2016 r.
Structure of the non-profit organizations by the financial result in 2016
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30,0

54,4

15,7
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TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

29,5

56,1

14,4

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

30,5

54,2

15,3

typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

13,3

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

13,5

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

63,8

23,0

57,4

29,2

13,6

70,5

22,2

43,5

34,3

14,9

63,8

21,3

18,4

53,5

28,0

13,0

66,7

20,3
dodatni
positive

zrównowa ony
balanced

15,9

ko a owieckie
hunting clubs
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations

ujemny
negative

Najwi kszy udzia podmiotów, dla których rok 2016 zako czy si osi gni ciem zrównowa onego wyniku
finansowego wyst pi w grupie kó ek rolniczych (66,7%). Wysoki odsetek odnotowano równie w ród
stowarzysze sportowych i spo ecznych podmiotów wyznaniowych (po 63,8%). Dodatni wynik finansowy
najcz ciej towarzyszy ko om owieckim (70,5%), a w dalszej kolejno ci OPP (39,2%), a tak e fundacjom
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(34,3%). W przypadku dwóch ostatnich rodzajów organizacji odnotowano tak e najwy sze udzia y
jednostek z ujemnym wynikiem finansowym (odpowiednio 22,6% i 22,2%).
G ównym przeznaczeniem nadwy ek finansowych zgromadzonych w 2015 r. lub latach wcze niejszych
by o prowadzenie bie cej dzia alno ci w 2016 r. Ten sposób wydatkowania nadwy ek wskaza o 85,2%
organizacji posiadaj cych nadwy ki. Ponad 10% podmiotów przeznaczy o je na rezerwy finansowe29,
a kolejne 2,1% na kapita elazny 30. Z innych sposobów wydatkowania nadwy ek skorzysta o 2,5% ogó u
organizacji non-profit posiadaj cych nadwy ki.
Bior c pod uwag rodzaj organizacji, najwy szy odsetek podmiotów przeznaczaj cych nadwy ki
finansowe na prowadzenie bie cej dzia alno ci wyst pi w ród stowarzysze sportowych (91,3%),
a najni szy w zbiorowo ci samorz du gospodarczego i zawodowego (65,3%). Podmioty reprezentuj ce
ostatni z wymienionych grup cz ciej od pozosta ych decydowa y si na utworzenie kapita u elaznego
(7,4%) i alternatywne sposoby wydatkowania nadwy ek (13,8%). Blisko 20% kó owieckich tworzy o
z nich rezerwy finansowe, a w ród stowarzysze sportowych zdecydowa o si na to 6,4% podmiotów.

ród a finansowania dzia alno ci organizacji non-profit
Sources of financing activity the non-profit organizations
G ówne kryterium podzia u, na podstawie którego utworzono przedstawion poni ej typologi róde
przychodów, zosta o oparte na rynkowym i nierynkowym charakterze dzia alno ci, w ramach której
organizacje non-profit uzyskuj rodki finansowe.
Do kategorii rynkowej zaliczono rodki finansowe osi gni te w wyniku prowadzenia dzia alno ci
polegaj cej na odp atnym wiadczeniu us ug oraz wytwarzaniu i sprzeda y ró nych produktów,
w ramach dzia alno ci gospodarczej i odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego, zwanej odp atn
dzia alno ci statutow . W kategorii tej uj te zosta y równie rodki pochodz ce z posiadania
papierów warto ciowych lub lokat bankowych, a tak e ze róde publicznych, uzyskane w drodze
otwartego przetargu przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych lub
w ramach kontraktów z NFZ.
Kategoria przychodów nierynkowych obejmuje dotacje, subwencje i inne transfery przekazane przez
krajowe lub zagraniczne organy administracji publicznej, odpisy 1% podatku dochodowego (PIT)
i nawi zki s dowe. Do tej kategorii zaliczono tak e rodki pochodz ce ze róde prywatnych (od osób
fizycznych, przedsi biorstw i podmiotów non-profit), pozyskane w wyniku zbiórek publicznych,
darowizn i innych transferów.
Sk adki cz onkowskie mog mie charakter rynkowy, je eli ich wysoko stanowi znacz cy wydatek dla
osób korzystaj cych z us ug organizacji, a fakt op acenia sk adki jest warunkiem koniecznym do
korzystania z dóbr i us ug oferowanych przez organizacje. Z drugiej strony sk adki mog mie charakter
nierynkowy, gdy ich wysoko jest symboliczna i stanowi potwierdzenie przynale no ci do danej
zbiorowo ci, a nie warunek dost pu do oferowanych dóbr i us ug. Z uwagi na wskazane trudno ci
z jednoznacznym sklasyfikowaniem sk adek cz onkowskich wydzielono dla nich osobn kategori .
Z kolei rodki finansowe, których nie mo na by o przydzieli do adnej z ww. kategorii, uj to w pozycji
Inne.
W 2016 r. ponad po owa z ca kowitej sumy przychodów organizacji non-profit pochodzi a ze róde
o charakterze nierynkowym (51,5%). W tej kategorii najwi kszy udzia mia y rodki przekazane przez organy
administracji rz dowej i samorz dowej (30,4%). Wk ad przychodów uzyskanych ze róde rynkowych by

29
Rezerwy finansowe tworzy si zgodnie z ustaw o rachunkowo ci na pokrycie przysz ych kosztów lub strat, które b d
mia y miejsce po roku, za który sporz dza si sprawozdanie finansowe. Rezerwa powinna by utworzona na konkretny cel,
np. zobowi zania pracownicze, skutek post powania s dowego, odszkodowanie itp.
30
Kapita elazny (inaczej kapita wieczysty) to rodki finansowe, które organizacja gromadzi i nie wydatkuje, lecz je pomna a.
Odsetki od zainwestowanego kapita u przeznaczane s na realizacj celów statutowych.
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nieco ni szy i stanowi 39,4% zgromadzonych rodków finansowych. W ród nich wyró nia y si rodki
pochodz ce z odp atnej dzia alno ci statutowej (18,3%) i z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej
(16,9%). Sk adki cz onkowskie i inne rodki finansowe stanowi y odpowiednio 6,0% i 3,1% wszystkich
przychodów osi gni tych w 2016 r.
Uzyskiwanie przychodów o charakterze rynkowym i nierynkowym wykaza o odpowiednio 35,3% i 67,2%
badanych organizacji non-profit. Otrzymywanie sk adek cz onkowskich zadeklarowa o 60,8% ogó u
jednostek, a gromadzenie pozosta ych rodków finansowych - 6,7%.
Przychody o charakterze rynkowym stanowi y dominuj ce ród o finansowania kó ek rolniczych (94,1%),
kó owieckich (63,7%) oraz ca ej zbiorowo ci samorz du gospodarczego i zawodowego (59,6%).
Wi kszo tych rodków zosta a wypracowana w wyniku prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. Wyj tek
stanowi y ko a owieckie, które najwi cej przychodów uzyska y z odp atnej dzia alno ci statutowej
(48,9%).
rodki finansowe uzyskane ze róde publicznych w ramach przetargu lub kontraktu z NFZ stanowi y 3,4%
przychodów ca ej zbiorowo ci. Ich najwi kszy wk ad odnotowano w ród spo ecznych podmiotów
wyznaniowych (7,8%) i ochotniczych stra y po arnych (6,5%). Udzia odsetek i dywidend by najmniejszy
(0,7%) i tylko w grupie fundacji przekroczy jeden procent.
rodki finansowe o charakterze nierynkowym stanowi y g ówne ród o przychodów dla ochotniczych
stra y po arnych (72,9%), fundacji (61,4%), spo ecznych podmiotów wyznaniowych (58,2%) oraz
typowych stowarzysze i organizacji spo ecznych (53,7%). We wszystkich grupach organizacji non-profit
rodki pochodz ce ze róde publicznych przewa a y nad przychodami pozyskanymi ze róde
niepublicznych. Najwy szy udzia tych drugich odnotowano w ród fundacji (21,8%). Dla tej grupy
podmiotów istotnym ród em finansowania by y darowizny i inne przekazane rodki, stanowi ce 1/5
przychodów zgromadzonych w 2016 r. rodki pochodz ce z odpisów 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych (wraz z nawi zkami s dowymi) stanowi y tylko 2,0% przychodów badanych podmiotów
sektora non-profit. Natomiast w samej grupie organizacji posiadaj cych status OPP udzia przychodów
z 1% wyniós 7,0%.
Sk adki cz onkowskie stanowi y istotne ród o przychodów dla organizacji samorz du gospodarczego
i zawodowego (27,6%) oraz kó owieckich (21,7%). W innych grupach obj tych badaniem, ich udzia si ga
kilku procent (ochotnicze stra e po arne, typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne oraz
stowarzyszenia sportowe) b d nie przekroczy jednego procenta (kó ka rolnicze i spo eczne podmioty
wyznaniowe).
Bior c pod uwag g ówn dziedzin dzia alno ci, szczególn struktur przychodów cechowa y si
organizacje dzia aj ce w obszarze wsparcia trzeciego sektora, dla których dominuj cym ród em
finansowania by y rodki o charakterze nierynkowym (77,1%), w szczególno ci te pochodz ce ze róde
publicznych (57,4%), g ównie fundusze UE i rodki z zagranicy (52,1%). Nierynkowe ród a publiczne
stanowi y tak e ponad po ow bud etów organizacji zajmuj cych si edukacj , wychowaniem
i badaniami naukowymi (53,9%) oraz pomoc spo eczn i humanitarn (51,6%). Natomiast szczególna ich
kategoria, jak s rodki europejskie i z zagranicy, mia a istotne znaczenie w ród podmiotów zajmuj cych
si rozwojem lokalnym (27,7%) i rynkiem pracy (21,1%). Niepubliczne ród a nierynkowe, takie jak
darowizny, granty od innych organi zacji itp. najwy szy udzia mia y w strukturze przychodów organizacji
zajmuj cych si prawem i jego ochron , prawami cz owieka.
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Table 1.18.

Struktura przychodów organizacji non-profit wed ug róde przychodów w 2016 r.
Structure of revenues of the non-profit organizations by revenues sources in 2016
Forma prawna i organizacyjna
Legal and organizational form

Wyszczególnienie
Specification

Ogó em przychody
(mld z )
Total revenues (bn PLN)

Ogó em
Grand
total

26,7

w tym
podmioty
ekonomii
spo ecznej
of which
social
economy
organizations

w tym
organizacje
po ytku
publicznego
of which public
benefit
organizations

24,9

7,4

Samorz d gospodarczy
i zawodowy
Business and proffesional
associations

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

typowe
stowarzyszenia
i organizacje
spo eczne
typical
associations
and
organizations

razem
total

13,7

9,5

stowarzyszenia
sportowe
sport clubs

ochotnicze
stra e
po arne
voluntary fire
brigades

3,4

ko a owieckie
hunting clubs

Fundacje
Foundations

Spo eczne
podmioty
wyznaniowe
Faith-based
charities

w tym kó ka
rolnicze
of which
farmers
organizations

razem
total

0,3

0,4

8,0

2,7

2,4

0,04

% w kolumnie
% in column
Przychody o charakterze rynkowym
Market revenues

39,4

38,0

28,1

38,0

36,6

41,0

19,4

63,7

35,3

40,7

59,6

94,1

dzia alno gospodarcza
economic activity

16,9

15,1

8,0

13,9

14,2

13,6

6,7

14,2

16,6

11,6

41,3

79,7

odp atna dzia alno statutowa
paid mission-related activity

18,3

18,5

12,7

20,6

18,1

26,3

5,9

48,9

13,8

21,2

16,9

13,9

0,7

0,7

0.8

0,6

0,8

0,3

0,3

0,6

1,1

0,1

0,8

0,5

3,4

3,6

6,6

2,8

3,5

0,8

6,5

(-)

3,8

7,8

0,6

(-)

51,5

54,6

65,4

51,5

53,7

47,8

72,9

11,0

61,4

58,2

10,5

2,1

38,7

40,9

44,5

41,1

43,3

36,6

57,3

9,0

39,6

49,0

9,8

1,2

18,3

19,6

21,9

23,2

25,1

18,6

34,1

4,2

10,3

31,8

1,8

0,4

12,1

12,5

12,1

12,3

10,7

17,4

19,1

1,1

12,5

15,1

5,8

0,1

6,3

6,6

3,4

4,3

5,8

0,4

3,9

3,5

12,5

1,4

2,2

0,7

2,0

2,1

7,0

1,2

1,6

0,3

0,3

(0,0)

4,3

0,8

(0,0)

(-)

12,8

13,7

20,9

10,4

10,3

11,2

15,6

2,0

21,8

9,2

0,8

0,9

11,9

12,7

18,2

9,8

9,5

11,1

12,0

2,0

20,0

8,4

0,7

0,9

1,0

1,0

2,7

0,7

0,8

0,1

3,6

(-)

1,8

0,7

(0,0)

(0,0)

6,0

4,3

1,2

6,9

5,9

8,4

3,2

21,7

(0,0)

0,1

27,6

0,9

3,1

3,2

5,2

3,5

3,8

2,7

4,5

3,6

3,3

1,0

2,2

2,9

odsetki, dywidendy
interest, dividents
zamówienia publiczne lub kontrakty z NFZ
public procurement or contracts with NFZ
Przychody o charakterze nierynkowym
Non-market revenues
publiczne
public funds
administracja samorz dowa
local government
administracja rz dowa
central government
zagranica
foreign
1% PIT i nawi zki s dowe
1% of personal income tax and
vindictive damages
niepubliczne
private funds
darowizny i inne przekazane rodki
donations, transfers
zbiórki publiczne
public collections
Sk adki cz onkowskie
Membership dues
Inne
Other
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1.10. Uczestnictwo w projektach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 31
1.10. The participation in the European Social Fund (ESF) projects31
Europejski Fundusz Spo eczny (EFS) jest jednym z g ównych funduszy, poprzez które Unia Europejska
wspiera rozwój spo eczno-gospodarczy krajów cz onkowskich. Najistotniejszym ród em wydatkowania
rodków z EFS w Polsce w okresie programowania 2007-2013 by Program Operacyjny Kapita Ludzki
(PO KL), w ramach którego projekty realizowane by y do 2015 32. W perspektywie finansowej 2014-2020
rodki z EFS wykorzystywane s na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym
funkcjonuje Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), natomiast realizacji celów EFS
w regionach s u dzia ania okre lone w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy te
stanowi ród o wsparcia, z którego organizacje non-profit korzystaj najch tniej spo ród wszystkich
programów wspó finansowanych ze rodków europejskich, co potwierdza liczba podpisywanych umów
ju w pocz tkowym okresie funkcjonowania programów - wed ug stanu na koniec grudnia 2016 r.
z organizacjami non-profit podpisano umowy na realizacj ponad 0,9 tys. projektów zaplanowanych na
czn kwot 2,5 mld z .33

Rodzaje uczestnictwa w projektach EFS
Types of participation in ESF projects
Organizacje non-profit korzysta y ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w sposób
bezpo redni lub po redni, przyjmuj c jedn z 3 ról:

-

realizuj c projekty wspó finansowane z tego ród a jako projektodawcy 0,5 tys. jednostek,
uczestnicz c w realizowanych projektach jako partnerzy lub podwykonawcy
0,7 tys.
jednostek,
uczestnicz c w realizowanych projektach jako odbiorcy ostateczni (np. cz onkowie,
wolontariusze lub pracownicy organizacji brali udzia w szkoleniach, konferencjach itp.
wspó finansowanych z EFS) 0,6 tys. jednostek 34.

W sumie w projekty wspó finansowane ze rodków EFS w co najmniej jednej z wymienionych ról
uczestnictwa zaanga owanych by o w 2016 r. blisko 1,5 tys. podmiotów, tj. nieca e 2% rejestrowych
organizacji non-profit. Blisko 2/3 zbiorowo ci tworzy y stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne,
w ród których odsetek uczestników projektów EFS wyniós 1,3%. Najwy szy udzia podmiotów
zaanga owanych w projekty EFS odnotowano w fundacjach (3,0%), które tworzy y drug co do wielko ci
grup uczestników projektów (26,9%). Stosunkowo wysoki odsetek beneficjentów projektów
odnotowano w organizacjach samorz du gospodarczego i zawodowego (2,8%), jednak stanowi y one
w ród uczestników nieca e 6%.
Najmniej liczn grup w ród zaanga owanych w projekty w ramach EFS tworzy y spo eczne podmioty
wyznaniowe (2,2%), przy czym odsetek uczestników projektów by w tej grupie nieco wy szy ni
w stowarzyszeniach i wyniós 1,7%. Blisko 17% uczestników stanowi y podmioty posiadaj ce status

31
32

Analiza w tej cz ci obejmuje wy cznie rejestrowe organizacje non-profit.
Na podstawie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/
Informacje o stanie wdra ania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 na podstawie danych z Centralnego
Systemu Teleinformatycznego SL 014 dost pne na stro nie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/
raporty/raporty-sprawozdania/#/domyslne=1
34
Stosunkowo niska liczba organizacji, które wskaza y, e by y odbiorcami ostatecznymi projektów wspó finansowanych
z EFS mo e wynika z braku pe nej wiedzy na temat ród a finansowania inicjatyw, w których uczestniczyli pracownicy,
cz onkowie czy wolontariusze.
33
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organizacji po ytku publicznego, w ród których udzia beneficjentów projektów by stosunkowo wysoki
(2,8%).
Wykres 1.35.
Chart 1.35.

Uczestnictwo w projektach wspó finansowanych z EFS wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
The participation in projects co-funded from the ESF resources by type of organization in 2016
10%

0%
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

1,6

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

1,6

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

2,8

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

1,3

typowe stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
typical associations and organizations

2,4

0,2

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

0,2

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunting clubs

1,6

Fundacje
Foundations

3,0

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

1,7

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

2,8

0,2

w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations

Organizacje non-profit mog y by zaanga owane w projekty wspó finansowane z EFS w wi cej ni jednej
roli. Bior c jednak pod uwag maksymaln rol organizacji w projektach, udzia poszczególnych typów
uczestników w strukturze beneficjentów by zbli ony. Najwi ksz cz
stanowili partnerzy oraz
podwykonawcy w projektach (35,3%), nieco mniejsz za odbiorcy ostateczni (33,5%). Uczestnicy
bezpo redni (projektodawcy) tworzyli 31,2% zbiorowo ci.
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Wykres 1.36.
Chart 1.36.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit uczestnicz cych w projektach EFS ze wzgl du na
maksymaln rol w tych projektach w 2016 r.
The structure of register non-profit organizations paticipating in ESF projects, in terms of the major role
in such these projects in 2016
projektodawca
project proponent

partner lub podwykonawca
partner or subcontractor

odbiorca ostateczny
target recipient

0%

100%

31,2

35,3

33,5

Projektodawcy EFS
ESF project proponents
Zgodnie z danymi z systemu SL 2014 w 2016 r., zatem. w pocz tkowym okresie wydatkowania rodków
z PO WER i RPO, w ród organizacji non-profit 0,5 tys. podmiotów realizowa o projekty wspó finansowane
z EFS jako projektodawcy. Podobnie jak dla ogó u uczestników projektów, najwi ksz cz
projektodawców stanowi y stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne (58,1%), a nast pnie
fundacje (33,1%). Pozosta e grupy podmiotów uprawnionych do korzystania ze rodków EFS posiada y
wyra nie mniejszy udzia w ród projektodawców
organizacje samorz du gospodarczego
i zawodowego stanowi y 5,4% a spo eczne podmioty wyznaniowe 3,4%. Organizacje zaanga owane
w realizacj projektów w ramach EFS jako projekto dawcy stanowi y 0,5% spo ród ogó u rejestrowych
organizacji non-profit.
Wykres 1.37.
Chart 1.37.

Struktura projektodawców EFS w 2016 r.
The structure of project proponents in ESF projects in 2016

0%

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

58,1

100%

33,1

3,4 5,4

Na podstawie SL 2014
Based on SL 2014
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Charakterystyczne dla uczestnictwa organizacji non-profit w projektach z EFS jest to, e stosunkowo
niedu a grupa podmiotów korzysta z tego rodzaju wsparcia, je li jednak ju jednostki pozyskuj rodki
z EFS, to cz sto wydatkuj je w ramach wi cej ni jednego projektu. W 2016 r. realizowano cznie blisko
0,9 tys. projektów o cznej warto ci 2,2 mld z ., z czego zdecydowan wi kszo (96,1%) stanowi y
projekty rozpocz te w 2016 r.
W ród organizacji, które w 2016 r. realizowa y projek ty wspó finansowane z EFS blisko 1/3 zawar a umowy
na co najmniej 2 projekty, w tym 5 podmiotów - na co najmniej 10 projektów. Zdecydowana wi kszo
projektów realizowana by a przez stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne (0,5 tys.), a tak e
fundacje (0,3 tys.). Organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego oraz spo eczne podmioty
wyznaniowe realizowa y po mniej ni 100 projektów.
Wykres 1.38.
Chart 1.38.

Liczba projektów re
realizowanych w 2016 r. przy wsparciu EFS wed ug rodzaju organizacji
The number of projects implemented in 2016 with the ESF support by type of organization
1,0 tys.

0,0 tys.
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

0,9

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

0,5

Fundacje
Foundations

0,3

< 0,1

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

< 0,1

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

Na podstawie SL 2014 r.
Based on SL 2014

Przeci tny czas realizacji projektów wspó finansowanych w ramach EFS i realizowanych w 2016 r. wyniós
22 miesi ce 35. Warto mediany by a bardzo zbli ona, co wiadczy o niewielkim zró nicowaniu projektów
pod wzgl dem d ugo ci ich realizacji. Projekty trwaj ce od 1 roku do 3 lat stanowi y 84,3% spo ród
wszystkich projektów, przy czym najcz ciej realizowano projekty dwuletnie. Projekty d u sze ni 3 lata
stanowi y 3,4% powierzonych zada .
Projekty realizowane w 2016 r. ró ni y si istotn ie pod wzgl dem warto ci udzielonego wsparcia.
Minimalne dofinansowanie jednego projektu wynios o blisko 23,0 tys. z , za maksymalne - ponad
277,8 mln z .
Zaobserwowano ponad dwukrotn ró nic pomi dzy redni a median
przeci tne dofinansowanie
projektu w realizowanego w 2016 r. wynios o 2,3 mln z , jednak w po owie projektów warto
udzielonego wsparcia nie przekroczy a 1,0 mln z .
Wielko
dofinansowania ró ni a si istotnie w zale no ci od d ugo ci trwania projektu.
W przedsi wzi ciach trwaj cych do roku rednie wsparcie wynios o 362,6 tys. z , podczas gdy przeci tne

35

Uwzgl dniono zarówno projekty trwaj ce, jak i te zako czone w 2016 r.
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dofinansowanie projektów trwaj cych od 1 roku do 3 lat 1,8 mln z , a d u szych ni 3 lata
Warto mediany wynios a odpowiednio - 269,9 tys. z , 1,2 mln z i 6,5 mln z .
Wykres 1.39.
Chart 1.39.

22,2 mln z .

Struktura projektów EFS w 2016 r. wed ug czasu trwania projektu
The structure of ESF projects implemented in 2016 by project duration
3,4
12,3

84,3

projekty trwaj ce do 1 roku
projects lasting less than 1 year

powy ej 1 roku do 3 lat
from 1 to 3 years

powy ej 3 lat
more than 3 years

1.11. Wp yw projektów finansowanych z EFS na liczb pracowników
organizacji
1.11. The influence of projects financed from ESF resources on the number of
organization employees
Europejski Fundusz Spo eczny jest istotnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej wspieraj cym
d enia do wysokiego poziomu zatrudnienia, wysokiej jako ci miejsc pracy oraz poprawy dost pu do
rynku pracy. Aby zweryfikowa , w jaki sposób za o enia te przek adaj si na dzia ania pracodawców
z sektora non-profit, zmierzono wp yw uczestnictwa organizacji w projektach wspó finansowanych z EFS
na poziom zatrudnienia w tych jednostkach.
Spo ród 1,5 tys. organizacji zaanga owanych w projekty w ramach EFS w przynajmniej jednej z trzech
wymienionych form uczestnictwa 62,4% zatrudnia a co najmniej jednego pracownika etatowego.
Jednostki te stanowi y 6,4% podmiotów zatrudniaj cych na umow o prac oraz zaledwie 1,0% spo ród
wszystkich rejestrowych organizacji non-profit. Grupa jednostek, w których uczestnictwo w projektach
wspó finansowanych z EFS mog o oddzia ywa na zatrudnienie, by a zatem stosunkowo ma a. Wp yw
zaanga owania w projekty na poziom zatrudnienia w jednostce zadeklarowa o mniej ni po owa
uczestników, tj. 0,6 tys. podmiotów. W ród nich 58,1% stanowi y stowarzyszenia i podobne organizacje
spo eczne, a 35,7% - fundacje.
W 0,5 tys. organizacji non-profit udzia w projektach wspó finansowanych z EFS przyczyni si do
utworzenia nowych miejsc pracy, w 0,3 tys. do utrzymania dotychczasowych stanowisk, a w 0,2 tys.
organizacji zarówno do utrzymania zatrudnienia dotychczasowych pracowników, jak i zatrudnienia
nowych. Zjawisko likwidacji dotychczasowych stanowisk w zwi zku z zaanga owaniem w projekt by o
zjawiskiem marginalnym.
Dzi ki wsparciu ze rodków z EFS podmioty uczestnicz ce w projektach zatrudni y 2,3 tys. nowych
pracowników, z czego 1,5 tys. znalaz o zatrudnienie w stowarzyszeniach i podobnych organizacjach
spo ecznych, a ponad 0,7 tys. w fundacjach. Ponadto zaanga owanie w projekty przyczyni o si do
utrzymania 1,5 tys. dotychczas istniej cych miejsc pracy, w tym 0,8 tys. w stowarzyszeniach i podobnych
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organizacjach spo ecznych a 0,6 tys. w fundacjach. Przeci tna liczba osób zatrudnionych dzi ki
uczestnictwu organizacji w projekcie wspó finansowanym z EFS wynios a 5 osób, jednak w po owie
podmiotów by o to nie wi cej ni 3 osoby. rednia oraz mediana liczby utrzymanych miejsc pracy by a
taka sama jak w przypadku nowo utworzonych stanowisk.
Pracownicy, których miejsca pracy zosta y utworzone b d utrzymane dzi ki wsparciu w ramach EFS
stanowili 28,2% spo ród osób zatrudnionych w jednostkach, w których zaanga owanie w projekty
wp yn o na poziom zatrudnienia oraz 2,3% w ród ogó u zatrudnionych w organizacjach non-profit.
Wykres 1.40.
Chart 1.40.

Miejsca pracy utworzone, utrzymane i utracone przez rejestrowe organizacje non-profit
w zwi zku z udzia em w projektach EFS wed ug maksymalnej roli w tych projektach w 2016 r.
Jobs created, maintained and lost by register non-profit organizations in connection with participating in ESF
projects by principal role in such projects in 2016

-0,2

1,5

-0,1

OGÓ EM ORGANIZACJE UCZESTNICZ CE W EFS
ORGANIZATIONS PARTICIPAT ING IN ESF PROJECTS IN
TOTAL

2,3

1,1

Projektodawcy
Project proponents

1,3

-0,1 0,3

Partnerzy lub podwykonawcy
Partners or subcontractors

0,7

Odbiorcy ostateczni
Target recipients

0,3
0,1
-1 tys.

1 tys.

3 tys.

utracone miejsca pracy
lost jobs

5 tys.

utrzymane miejsca pracy
maintained jobs

utworzone miejsca pracy
created jobs

1.12. Bariery dzia ania
1.12. Barriers to activity
W 2016 r. wi kszo omawianych organizacji non-prof it zadeklarowa a wyst powanie ró nych barier
i problemów w ramach prowadzonej dzia alno ci. W ród rejestrowych fundacji, stowarzysze
i podobnych organizacji spo ecznych, spo ecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji
samorz du gospodarczego i zawodowego 70,2% zadeklarowa o, e napotka o przynajmniej jedn barier
w dzia alno ci, a 57,6% - w ród nierejestrowych przyparafialnych jednostek Ko cio a katolickiego.
Trzy g ówne bariery w funkcjonowaniu zbiorowo ci rejestrowych organizacji non-profit, potwierdzane
w kolejnych edycjach badania, stanowi niezmiennie: problemy z pozyskiwaniem rodków finansowych na
dzia alno , niewystarczaj ca liczba ch tnych do pracy spo ecznej oraz problemy zwi zane
z funkcjonowaniem prawa, takie jak niejasne lub cz sto zmieniane przepisy. W 2016 r. przynajmniej jedn
z tych barier wskaza o blisko 2/3 jednostek.
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Wykres 1.41.
Chart 1.41.

Rejestrowe organizacje non-profit wed ug rodzaju zg aszanych problemów w prowadzeniu
a
dzia alno ci w 2016 r.
a
Register non-profit organizations by the type of reported problems in activity in 2016
0%

100%

OGÓ EM ORGANIZACJE
TOTAL ORGANIZATIONS

70,2

Trudno ci w pozyskiwaniu rodków finansowych na
dzia alno
Difficulties in raising funds

43,5

Niewystarczaj ca liczba ch tnych do pracy spo ecznej
Insufficient number of volunteers

28,6

Problemy wynikaj ce z przepisów i procedur prawnych
Problems caused by law and legal procedures

24,5

Problemy w kontaktach z administracj publiczn
Problems in dealing with public administration

18,5

Niewystarczaj ce wsparcie spo eczne
Insufficient social support

14,0

Problemy wewn trz organizacji
Internal problems of the organization

11,8

Trudno ci ze znalezieniem pracowników
Difficulties in finding employees

6,9

Trudno ci wynikaj ce z kontaktów z innymi organizacjami
Difficulties in dealing with other organizations

5,7

Trudno ci w kontaktach z mediami
Difficulties in contacts with the media

4,2

Inne
Other

1,7

a Prezentowane dane nie sumuj si do 100% ze wzgl du na mo liwo wyboru przez jednostki wi cej ni jednej odpowiedzi.
a Due to possibility of choosing more then one answer, presented date do not always add up to exactly 100%.

Barier dzia alno ci zdecydowanie najcz ciej wskazywan przez rejestrowe organizacje non-profit by y
trudno ci w pozyskiwaniu rodków finansowych (43,5%). Co 9 organizacja wskaza a w 2016 r. problemy
finansowe jako jedyny problem swojej dzia alno ci. Drugim zg aszanym w kolejno ci problemem by specyficzny dla sektora non-profit - brak wolontariuszy (28,6%). Co 4 organizacja wskazywa a na problemy
wynikaj ce z przepisów i procedur prawnych (24,5%), a blisko co 5 - na problemy w kontaktach
z administracj publiczn (18,5%). Niewystarczaj ce wsparcie spo eczne zadeklarowa o 14,0%
podmiotów, a problemy wewn trz organizacji - 11,8%. Znacznie rzadziej deklarowano takie bariery jak:
trudno ci ze znalezieniem pracowników (6,9%), trudno ci wynikaj ce z kontaktów z innymi organizacjami
(5,7%) oraz w kontaktach z mediami (4,2%). Przeszkody innego rodzaju ni wy ej wymienione zg osi a
niewielka liczba badanych jednostek (1,7%).
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Wykres 1.42.
Chart 1.42.

Nierejestrowe przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego wed ug najwa niejszych
zg aszanych problemów zwi zanych z prowadzeniem dzia alno cia w 2016 r.
a
Non-register Catholic parish-based organizations by the most important reported problem in activity in
2016
0%

100%

OGÓ EM ORGANIZACJE
TOTAL ORGANIZATIONS

57,6

Brak cz onków organizacji
Shortage of members

34,8

Brak zainteresowania parafii dzia alno ci
organizacji
Lack of interest by the parish

16,8

Brak wolontariuszy
Shortage of volunteers

11,8

Wewn trzne problemy
Internal problems of the organization

7,6

Problemy finansowe
Financial problems

5,9

Kontakty z innymi wspólnotami
Contacts with other parish-based organizations

3,2

Przepisy prawne
Law

2,0

Kontakty z administracj
Contacts with administration

1,6

Trudno ci w kontaktach z mediami
Difficulties in contacts with media

0,4

Inne
Other

4,4

a Prezentowane dane nie sumuj si do 100% ze wzgl du na mo liwo wyboru przez jednostki wi cej ni jednej odpowiedzi.
a Due to data rounding, percentages in lines do not always add up to exactly 100%.

Nierejestrowe przyparafialne jednostki Ko cio a katolickiego najcz ciej jako bariery dzia alno ci w 2016 r.
zidentyfikowa y brak cz onków (34,8%) oraz brak zainteresowania parafii dzia alno ci organizacji
(16,8%). Brak wolontariuszy by dotkliwy dla 11,8% jednostek, natomiast problemy
wewn trzorganizacyjne - dla 7,6% podmiotów. Najcz ciej wskazywane przez rejestrowe organizacje
non-profit problemy zwi zane z pozyskiwaniem rodków finansowych uzna o za barier zdecydowanie
mniej jednostek przyparafialnych (5,9%). Niewielki odsetek tych jednostek wskaza tak e na takie bariery
funkcjonowania jak: kontakty z innymi wspólnotami (3,2%), przepisy prawne (2,0%), kontakty
z administracj (1,6%) lub kontakty z mediami (0,4%).
Najcz ciej w ród rejestrowych organizacji non-profit na wyst powanie przeszkód w dzia alno ci
wskazywa y podmioty posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego (77,9%) i fundacje (73,8%),
a najrzadziej spo eczne podmioty wyznaniowe (52,6%) i ko a owieckie (59,7%).
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Wykres 1.43.
Chart 1.43.

Organizacje non-profit zg aszaj ce wyst powanie przynajmniej jednej bariery w prowadzeniu
dzia alno ci wed ug rodzaju organizacji w 2016 r.
Non-profit organizations reporting at least one barrier to activity in 2016 by type of organizations
100%

0%
OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS

70,2

w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations

70,3

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

77,9

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

70,0

typowe stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
typical associations and similar organizations

71,9

stowarzyszenia sportowe
sport clubs

69,6

ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades

67,8
59,7

ko a owieckie
hunting clubs
Fundacje
Foundations

73,8
52,6

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

70,0

Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

69,1

w tym kó ka rolnicze
of which farmers organizations
ORGANIZACJE NIEREJESTROWE
NON-REGISTER ORGANIZATIONS
57,6

w tym przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego
of witch Catholic parish-based organizations

Podczas gdy pozyskiwanie rodków finansowych stanowi o barier dzia alno ci dla ponad po owy
aktywnych OPP oraz fundacji (odpowiednio 55,7% i 54,6%), to problem ten wskaza o jedynie co 10 ko o
owieckie (10,4%) i co 4 spo eczny podmiot wyznaniowy (24,8%) lub kó ko rolnicze (25,5%).
Niewystarczaj ca liczba osób ch tnych do pracy spo ecznej stanowi a barier w dzia alno ci 1/3
aktywnych kó ek rolniczych (35,0%), ochotniczych stra y po arnych (34,2%) i OPP (34,1%). Bariera ta
rzadko wskazywana by a natomiast przez spo eczne podmioty wyznaniowe (8,7%), ko a owieckiego
(14,8%) i fundacje (20,1%). Trudno ci wynikaj ce z funkcjonowania prawa dotyka y najcz ciej samorz du
gospodarczo i zawodowego, z wy czeniem kó ek rolniczych (42,2%) oraz kó owieckich (32,3%), a
najrzadziej kó ek rolniczych (17,5%) i organizacji sportowych (19,5%).
Organizacje posiadaj ce status OPP cz ciej ni ogó organizacji deklarowa y wyst powanie wszystkich
opisywanych rodzajów barier, przy czym najwy sza ró nica - o 12,2 p. proc. wyst powa a w przypadku
problemów finansowych (55,7% wobec 43,5% dla ogó u).
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W zbiorowo ci rejestrowych organizacji non-profit z problemami w prowadzeniu dzia alno ci w 2016 r.
zetkn y si najcz ciej organizacje dzia aj ce w dziedzinie ochrony rodowiska (81,8%), a najrzadziej owiectwa (60,3%). Wysoki odsetek wskazuj cych na co najmniej jedn barier mia y równie organizacje
dzia aj ce w dziedzinach: pomoc spo eczna i humanitarna (76,6%), rozwój lokalny, spo eczny i ekonomiczny
(74,8%) oraz rynek pracy, aktywizacja zawodowa (73,3%). Rzadziej ni ogó podmiotów badanego sektora
odnotowa y bariery w funkcjonowaniu organizacje dzia aj ce poza wymienionym owiectwem
w dziedzinach edukacja i wychowanie, badania naukowe (66,2%) oraz ratownictwo (68,2%), a tak e sprawy
zawodowe, pracownicze, bran owe (68,3%).
Uwzgl dniaj c pi najwa niejszych g ównych dziedzin dzia alno ci przyparafialnych organizacji Ko cio a
katolickiego, najcz ciej - blisko 7 na 10 jednostek - wskazywa o na wyst powanie przynajmniej jednej
Wykres 1.44.
Chart 1.44.

Rejestrowe organizacje non-profit zg aszaj ce wyst powanie barier w prowadzeniu dzia alno ci
wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci w 2016 r.
Register non-profit organizations reporting barriers to activity in 2016 by main field of activity
0%

100%

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies
Ratownictwo
Rescue services

69,7
68,2

Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services

76,6

Kultura i sztuka
Culture and arts
Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research

72,9
66,2

Ochrona zdrowia
Health
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations

71,0
68,3

Ochrona rodowiska
Environment
owiectwo
Hunting

81,8
60,3

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance

73,3

Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development

74,8

Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics

72,5

Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion

71,1

Dzia alno

mi dzynarodowa, religia i pozosta a dzia alno
International activities, religion and other activities

61,6

bariery w funkcjonowaniu w 2016 r. w ród dzia aj cych w dziedzinie pomocy spo ecznej i humanitarnej,
ratownictwa, a najrzadziej co druga - w dziedzinie kultury i sztuki. Ponadto nieco wy szy odsetek ni dla
ogó u organizacji tego typu deklaruj cych wyst powanie barier odnotowa y organizacje, których g ówna
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aktywno prowadzona by a w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, hobby (57,9%), a ni szy
w dziedzinie religii (56,4%) oraz edukacji i wychowania (57,0%).
Wykres 1.45.
Chart 1.45.

dzia aj ce

Nierejestrowe przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego zg aszaj ce problemy
w funkcjonowaniu wed ug wybranych dziedzin dzia alno ci w 2016 r.
Non-register Catholic parish-based organizations reporting barriers to activity in 2016 by chosen fields of
activity
0%
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Sports, tourism, recreation, hobbies

100%
57,9

Pomoc spo eczna i humanitarna, ratownictwo
Social services, rescue services
Kultura i sztuka
Culture and arts

67,0
51,6

Edukacja i wychowanie
Education

57,0

Religia
Religion

56,4
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Rozdzia 2
Chapter 2
Zró nicowanie terytorialne organizacji non-profit
Territorial differentation of non-profit organizations
2.1. Lokalizacja i dost pno organizacji
2.1. Location and organizations availability
Lokalizacja organizacji zosta a okre lona wed ug województwa (16) i regionu (17), w którym badany
podmiot mia swoj siedzib wed ug stanu w dniu 31.12.2016 r.
Zgodnie z obowi zuj cym od 01.01.2018 r. podzia em statystycznym kraju, 15 regionów jest
to samych z województwami, a województwo mazowieckie dzieli si na 2 regiony: warszawski
sto eczny i mazowiecki regionalny. W sk ad regi onu Warszawskiego sto ecznego wchodz : m.st.
Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, mi ski, nowodworski, otwocki, piaseczy ski,
pruszkowski, warszawski zachodni i wo omi ski. Region Mazowiecki regionalny obejmuje pozosta
cz
województwa mazowieckiego.
Dost pno organizacji zosta a przedstawiona za pomoc wska nika liczby organizacji aktywnie
dzia aj cych w 2016 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci mieszkaj cych na danym terytorium.
Prezentowane dane dotycz ce charakterystyki dzia alno ci, cz onkostwa i pracy spo ecznej,
zatrudnienia oraz przychodów organizacji non-profit nie obejmuj organizacji nierejestrowych.

Celem tego rozdzia u jest zobrazowanie jak zró nicowanie zasobów sektora non-profit przedstawia si
w uk adzie wojewódzkim i regionalnym, co jest u yteczne zarówno do monitorowania efektów
regionalnych polityk, jak równie z punktu widzenia dzia a na rzecz spójno ci terytorialnej kraju.
Analizuj c zró nicowanie sektora non-profit mi dzy poszczególnymi województwami i regionami kraju
nale y mie na uwadze, e z jednej strony silny sektor obywatelski jest jednym z przejawów wysokiego
kapita u spo ecznego na danym obszarze, a z drugiej strony ró nice rozwojowe pomi dzy regionami maj
znacz cy wp yw na spo eczno-ekonomiczne zasoby tego sektora.
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Mapa 1.
Map 1.

Rejestrowe organizacje non-profit wed ug województw i regionów w 2016 r.
The register non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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2,9
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9,6

Organizacje non-profit na 10 tys. ludno ci
Non-profit organizations per 10 thous. inhabitants
powy ej 26,0
Liczba organizacji non-profit (w tys.)
above 26,0
Number of the non-profit organizations (in thous.)
24,1 - 26,0
22,1 - 24,0
do 22,0
to 22,0

Najwi cej rejestrowych organizacji non-profit mia o swoje siedziby w województwie mazowieckim 14,2
tys. (15,5%), a w regionie Warszawskim sto ecznym zlokalizowanych by o 9,6 tys. (10,4%). Kolejnymi
województwami pod wzgl dem liczby organizacji by y wielkopolska 9,2 tys. (10,1%) i ma opolska 8,8 tys.
(9,6%). Najmniej organizacji mie ci o si w województwie opolskim 2,3 tys. (2,5%).
W regionie Warszawskim sto ecznym wyst pi tak e najwy szy wska nik liczby organizacji non-profit
w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci (31,8). Na poziomie województw wska nik ten by najwy szy
w województwie wielkopolskim (26,6). Z kolei najmniejsza dost pno organizacji non-profit wyst pi a
w województwie l skim (18,0). Ró nica mi dzy najwy szym a najni szym wska nikiem dost pno ci
organizacji w województwach wynios a niemal 9 organizacji na 10 tys. ludno ci.

107

TERRITORIAL DIFFERENTATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Mapa 2.
Map 2.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug województw i regionów w 2016 r.
Structure of the register non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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Struktura organizacji non-profit (województwo = 100%)
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W ród analizowanych rejestrowych organizacji non-profit najliczniejsz grup stanowi y stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne (79,9%). Najwi kszy ich udzia wyst pi w województwie podkarpackim
(88,8%). Drug co do liczebno ci grup organizacji non-profit w kraju by y fundacje (14,8%). Najwi kszy
udzia fundacji wyst pi w regionie Warszawskim sto ecznym (39,6%), najmniejszy w województwie
podkarpackim (5,8%). W województwie pomorskim odnotowano wi kszy ni na pozosta ych obszarach
udzia samorz du gospodarczego i zawodowego (6,5%). Najwi kszy udzia spo ecznych podmiotów
wyznaniowych wyst pi z kolei w województwach ma opolskim i podkarpackim (po 3,2%).
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Mapa 3.
Map 3.

Organizacje po ytku publicznego wed ug województw i regionów w 2016 r.
Public benefit organizations by voivodships and regions in 2016
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Najwi cej organizacji po ytku publicznego mia o swoj siedzib w województwie mazowieckim (1,4 tys.),
z czego 1,2 tys. zlokalizowanych by o w regionie Warszawskim sto ecznym. Najmniej OPP dzia a o
w województwie wi tokrzyskim (0,2 tys.). Województwo, które charakteryzowa o si najwy szym udzia em
OPP w ród organizacji zlokalizowanych na jego terenie, to opolskie (14,7%). Województwo to odznacza o
si równie najwy szym wska nikiem dost pno ci organizacji w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci (3,4).
Podobnie wysoki wska nik wyst pi w województwie dolno l skim (3,1), w którym udzia OPP w ród
dolno l skich organizacji by tak e relatywnie wysoki (12,9%). Jednak e najwi ksz dost pno ci OPP
charakteryzowa si region Warszawski sto eczny (3,8 OPP na 10 tys. ludno ci). Województwami
z najni szym wska nikiem dost pno ci OPP by y kujawsko-pomorskie i wi tokrzyskie (po 1,6).

109

TERRITORIAL DIFFERENTATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Mapa 4.
Map 4.

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne wed ug województw i regionów w 2016 r.
Associations and similar organizations by voivodships and regions in 2016
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Najwi cej stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych mia o swoj siedzib w województwie
mazowieckim (12,8%), chocia w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci wska nik ich dost pno ci by jednym
z ni szych (17,5). Najwi ksza dost pno tych podmiotów wyst pi a w województwie podkarpackim
i wynios a 23,3 organizacji na 10 tys. ludno ci. W województwie opolskim stowarzysze i podobnych
organizacji spo ecznych dzia a o w skali kraju najmniej (2,8%).
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Mapa 5.
Map 5.

Stowarzyszenia zwyk e wed ug województw i regionów w 2016 r.
Ordinary associations by voivodships and regions in 2016
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W województwie mazowieckim dzia a o zdecydowanie najwi cej stowarzysze zwyk ych (27,8%).
W samym regionie Warszawskim sto ecznym skupionych by o 23,6% tych nierejestrowych organizacji.
W przeliczeniu na10 tys. ludno ci równie by o ich na tym obszarze najwi cej (6,0). Relatywnie du a
dost pno
stowarzysze zwyk ych wyst pi a w województwach zachodniopomorskim (4,0)
i mazowieckim (3,9). Najmniejsza cz
stowarzysze zwyk ych mie ci a si w województwach lubuskim
i podlaskim, nie przekraczaj c 2% ogó u stowarzysze .
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Mapa 6.
Map 6.

Struktura stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych wed ug województw i regionów
w 2016 r.
Structure of the associations and similar social organizations by voivodships and regions in 2016
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Struktura stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (województwo = 100%)
Structure of the associations and similar organizations (voivodship = 100%)
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voluntary fire brigades
ko a owieckie
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W strukturze stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych prawie po ow (49,2%) stanowi y
typowe stowarzyszenia i organizacje spo eczne. Najwi kszy ich udzia wyst pi w regionie Warszawskim
sto ecznym (67,5%), najmniejszy - w regionie Mazowieckim regionalnym (34,9%). W województwie
l skim odnotowano najwi kszy udzia stowarzysze sportowych (33,0%), a ochotniczych stra y
po arnych - w regionie Mazowieckim regionalnym (38,3%). Ko a owieckie, które stanowi y w skali kraju
3,3%, nieco cz ciej dzia a y w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim
i zachodniopomorskim (w ka dym z wymienionych województw stanowi y po oko o 5% w strukturze
omawianej zbiorowo ci).
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Mapa 7.
Map 7.

Fundacje wed ug województw i regionów w 2016 r.
Foundations by voivodships and regions in 2016
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W województwie mazowieckim zlokalizowane by y siedziby 30,1% dzia aj cych w Polsce fundacji, z czego
9 na 10 mie ci o si w regionie Warszawskim sto ecznym. W zwi zku z tym region Warszawski sto eczny
charakteryzowa si wysokim wska nikiem fundacji w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci, który wyniós 12,6.
Najmniej fundacji w skali kraju dzia a o w województwie opolskim (1,3%), które jako drugie mia o
najni szy wska nik dost pno ci fundacji (1,8), po województwie podkarpackim (1,5).
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Mapa 8.
Map 8.

Spo eczne podmioty wyznaniowe wed ug województw i regionów w 2016 r.
Faith-based charities by voivodships and regions in 2016
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Najwi cej spo ecznych podmiotów wyznaniowych dzia a o w województwie mazowieckim (16,9%).
Stosunkowo du liczebno ci tych podmiotów charakteryzowa o si tak e województwo ma opolskie
(14,5%). Po przeliczeniu liczby omawianych organizacji na 10 tys. ludno ci, województwo ma opolskie
osi gn o drug warto wska nika (0,8), zaraz po województwie podkarpackim (0,9). Obszary
o najmniejszej liczebno ci tych podmiotów, nieprzekraczaj cej 50 organizacji, to województwa: lubuskie,
opolskie, warmi sko-mazurskie oraz wi tokrzyskie. W tych regionach wska nik dost pno ci
prezentowanych podmiotów nie przekroczy 0,4 organizacji na 10 tys. ludno ci.
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Mapa 9.
Map 9.

Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego wed ug województw i regionów w 2013 r.
Catholic parish-based organization by voivodships and regions in 2013
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Najwi ksza cz
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego zlokalizowana by a na terenie
województw: mazowieckiego (6,7 tys.), ma opolskiego oraz l skiego (po 6,6 tys.). Najmniej takich
organizacji dzia a o w województwie lubuskim (1,5 tys.). Po przeliczeniu na 10 tys. ludno ci najwi ksz
dost pno ci przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego charakteryzowa o si województwo
podkarpackie (28,2), najmniejsz - województwo mazowieckie (12,5).
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Mapa 10.
Map 10.

Samorz d gospodarczy i zawodowy wed ug województw i regionów w 2016 r.
Business and professional associations by voivodships and regions in 2016
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Wi kszo organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego zlokalizowana by a w województwie
wielkopolskim (18,1%), tam te wyst pi jeden z wy szych wska ników dost pno ci tych podmiotów (1,5).
Jednak e najwy sz warto
tego wska nika odnotowano w województwie pomorskim (1,6).
Najmniejsza dost pno prezentowanych podmiotów wyst pi a w województwach dolno l skim
i warmi sko-mazurskim, a tak e w regionie Mazowieckim regionalnym (po 0,4). Z kolei najmniej
organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego odnotowano na terenie województwa opolskiego
i lubuskiego (po mniej ni 50).
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Mapa 11.
Map 11.

Struktura samorz du gospodarczego i zawodowego wed ug województw i regionów w 2016 r.
Structure of the business and professional associations by voivodships and regions in 2016
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W skali kraju kó ka rolnicze stanowi y 42,4% zbiorowo ci samorz du gospodarczego i zawodowego,
jednak ich udzia w poszczególnych województwach i regionach by wysoce zró nicowany. W regionie
Warszawskim sto ecznym kó ka rolnicze stanowi y najmniej, bo jedynie 2,1% organizacji samorz du
gospodarczego i zawodowego. W ród województw najmniejszy udzia kó ek rolniczych w zbiorowo ci
omawianych podmiotów wyst pi w województwach mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim
(po oko o 11%). W województwie pomorskim z kolei ich udzia w ród organizacji samorz du
gospodarczego i zawodowego by najwy szy i wyniós 73,2%. Ponad po ow organizacji samorz du
gospodarczego i zawodowego kó ka rolnicze stanowi y jeszcze w województwach: wielkopolskim
(61,4%), ma opolskim (57,5%) i podkarpackim (52,5%).
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Mapa 12.
Map 12.

Struktura organizacji non-profit wed ug rodzaju miejscowo ci w województwach i regionach
w 2016 r.
Structure of non-profit organizations by type of locality in voivodships and regions in 2016
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Stosunek liczby organizacji non-profit zlokalizowanych w miastach do tych zlokalizowanych na wsi
wyniós 3:2. Ta proporcja odpowiada a liczbie ludno ci w miastach do liczby ludno ci na wsi. Jedynymi
województwami, w których przewa a y organizacje maj ce swoje siedziby na wsi, by y województwa:
wi tokrzyskie, opolskie i podkarpackie. W województwie lubelskim podzia organizacji na miasto i wie
by równy. Najsilniej organizacje zlokalizowane w miastach przewa a y w regionie Warszawskim
sto ecznym (88,8%), co mia o wp yw równie na ca e województwo mazowieckie (74,1%).
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2.2. Charakterystyka prowadzonej dzia alno ci
2.2. Characteristics of the activity
Bior c pod uwag zasi g prowadzonej dzia alno ci w skali kraju najmniejszy udzia mia y organizacje
prowadz ce dzia alno ogólnopolsk , b d wykraczaj c poza granice kraju. Regu a ta nie dotyczy a
tylko województwa mazowieckiego, gdzie 44,2% organizacji maj cych tam siedzib prowadzi o
dzia alno wykraczaj c poza granice województwa. W przypadku regionu Warszawskiego sto ecznego
udzia organizacji prowadz cych dzia alno ogólnopolsk lub poza granicami kraju by jeszcze wy szy
(58,5%). Najwi kszy udzia organizacji, które prowadzi y wy cznie dzia alno lokaln , a wi c nie
wykraczaj c poza obszar gminy wyst pi w województwie wi tokrzyskim (47,4%), a na obszarze
powiatu b d co najwy ej województwa najcz ciej dzia alno prowadzi y organizacje z województwa
zachodniopomorskiego (44,2%).
Mapa 13.
Map 13.

Struktura organizacji non-profit wed ug maksymalnego zasi gu dzia ania w województwach
i regionach w 2016 r.
Structure of non-profit organizations by maximum territoral scope in voivodships and regions in 2016
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Mapa 14.
Map 14.

Struktura organizacji non-profit wed ug rodzaju dzia alno ci w województwach i regionach
w 2016 r.
Structure of non-profit organizations by type of activity in voivodships and regions in 2016
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Najni szy udzia organizacje prowadz cych wy cznie nieodp atn dzia alno statutow wyst pi
w województwie podkarpackim (78,1%), a nast pnie wi tokrzyskim (78,0%). Z kolei pod wzgl dem
rozpowszechnienia dzia alno ci gospodarczej wyró nia y si województwo mazowieckie (14,7%),
w szczególno ci region Warszawski sto eczny (17,8%), a nast pnie województwo l skie (11,7%)
i ma opolskie (10,0%).
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Mapa 15.
Map 15.

Odsetek organizacje non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno cia w województwach
i regionach w 2016 r.
a
Non-profit organizations by the main field of activity in voivodships and regions in 2016
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a Uwzgl dniono cztery najcz ciej wskazywane dziedziny
a The four most frequently indicated fields are included

W skali kraju najcz ciej organizacje non-profit dzia a y w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i hobby
(29,1%). Organizacje prowadz cego tego rodzaju dzia alno nie przewa a y jednak w strukturze
organizacji województwa wi tokrzyskiego, lubelskiego oraz regionu Mazowieckiego regionalnego (tam
cz ciej wyst powa y organizacje zajmuj ce si ratownictwem, odpowiednio: 27,9%, 28,1% i 34,1%).
W regionie Warszawskim sto ecznym odnotowano najwi kszy udzia organizacj i zajmuj cych si kultur
i sztuk (15,7%), jak równie edukacj i wychowaniem, badaniami naukowymi (16,5%).
Podmioty dzia aj ce w czterech najpopularniejszych dziedzinach: sport, turystyka, rekreacja, hobby;
ratownictwo; kultura i sztuka; edukacja i wychowanie, badania naukowe stanowi y 67,5% organizacji nonprofit w skali kraju. Najwy szy ich udzia wyst pi w województwie podkarpackim (75,9%), najni szy w regionie Warszawskim sto ecznym (55,2%).
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2.3. Cz onkostwo i praca spo eczna
2.3. Membership and voluntary work
Przeliczenie liczby cz onków organizacji o maksymalnie wojewódzkim zasi gu dzia ania na 10 tys.
ludno ci stanowi wska nik rozpowszechnienia przynale no ci do organizacji non-profit. Najwy sz
warto osi gn on w województwie wi tokrzyskim, gdzie na 10 tys. ludno ci przypada o 1,5 tys.
cz onkostw. Województwami o najni szej warto ci prezentowanego wska nika (nie przekroczy 1,0 tys.
cz onkostw na 10 tys. ludno ci) by y: ma opolskie, pomorskie oraz l skie. Mediana cz onkostw by a
najwy sza w województwie opolskim, w którym po owa organizacji zrzesza a wi cej ni 29 cz onków, za
najni sza warto rodkowa wyst pi a w województwie dolno l skim (21).
Mapa 16.
Map 16.

Cz onkostwo w organizacjach non-profit wed ug województw i regionów w 2016 r. a
a
Membership in non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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a Analiza obejmuje wy cznie organizacje, których maksymalny zasi g dzia alno ci nie wykracza poza granice województwa
a The analysis includes only organizations with maximum territorial scope of voivodship
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Mapa 17.
Map 17.

Praca spo ecznaa w organizacjach non-profit wed ug województw i regionów w 2016 r. b
b
a
Indicators of voluntary work in the non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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a Miary liczone dla organizacji korzystaj cych z pracy spo ecznej
a Indicators calculated for organizations having volunteers
b Analiza obejmuje wy cznie organizacje, których maksymalny zasi g dzia alno ci nie wykracza poza granice województwa
b The analysis includes only organizations with maximum territorial scope of voivodships

W organizacjach non-profit, których dzia alno nie wykracza a poza granice jednego województwa,
pracowa o spo ecznie w ci gu 2016 r. rednio 21 osób, pr zy czym w po owie organizacji nie by o to wi cej
ni 10 osób. Przeci tnie najwi cej osób pracuj cych spo ecznie przypada o na organizacj non-profit
w województwie wi tokrzyskim (28), a najmniej w lubelskim (18). Z kolei rozpi to warto ci rodkowej
mi dzy województwami wynios a od 15 osób w województwie opolskim do 8 osób w województwie
pomorskim.
Województwem, które charakteryzowa o si najwi kszym zró nicowaniem mi dzy organizacjami pod
wzgl dem liczby wolontariuszy anga uj cych si w ich dzia alno , by o wi tokrzyskie (ró nica mi dzy
redni i median wynios a 18 osób), a najmniejsze zró nicowanie wyst pi o w województwie opolskim
(ró nica 6 osób).
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2.4. Praca p atna
2.4. Paid work
W skali kraju 59,6% organizacji non-profit nie zatrudnia o pracowników. Dzia alno oparta wy cznie na
pracy spo ecznej mia a najwi kszy udzia w ród organizacji regionu Mazowieckiego regionalnego
(70,8%). Z kolei w regionie Warszawskim sto ecznym udzia organizacji zatrudniaj cych pracowników by
najwy szy i wyniós 56,7% (by to jedyny obszar terytorialny, gdzie przewa a y organizacje tworz ce
miejsca pracy). Prawie we wszystkich województwach i regionach zatrudnienie na umowy
cywilnoprawne by o cz stsze, ni na umow o prac (24,6% w stosunku do 15,8% w skali kraju). Jedynie
w województwie wi tokrzyskim podobnie cz sto co na umowy cywilnoprawne, zatrudniano tak e na
podstawie stosunku pracy (16,3% wobec 15,5%).
Mapa 18.
Map 18.

Struktura organizacji non-profit wed ug korzystania z pracy p atnej w województwach
i regionach w 2016 r.
Structure of non-profit organizations by use of paid work in voivodships and regions in 2016
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Mapa 19.
Map 19.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w organizacjach non-profit w województwach
i regionach w 2016 r.
Employment on the basis of employment contract in non-profit organizations in voivodships and regions in
2016
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Udzia przeci tnego zatrudnienia etatowego w organizacjach non-profit w ca ym zatrudnieniu w Polsce
w ci gu roku wyniós 1,4%. Najwi kszy udzia omawianych organizacji w zatrudnieniu wyst pi
w województwie wi tokrzyskim (2,1%). Przeci tne zatrudnienie etatowe w organizacjach non-profit nie
przekroczy o 1,0% udzia u w rynku pracy w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz
ódzkim.
Województwa z najwi kszym udzia em organizacji non-profit w wojewódzkim rynku pracy
charakteryzowa a wy sza ni w pozosta ych województwach mediana liczby zatrudnionych (z wyj tkiem
województwa opolskiego, w którym podobnie jak w województwie lubelskim, po owa organizacji nonprofit zatrudnia a nie wi cej ni 4 pracowników na umow o prac ).
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2.5. Przychody z dzia alno ci
2.5. Revenues
W skali kraju wi kszo
organizacji non-profit (39,1%) osi ga a relatywnie niskie przychody,
nieprzekraczaj ce w ci gu 2016 r. 10 tys. z . Roczne przychody 37,1% organizacji mie ci y si w przedziale
od 10 tys. z do 100 tys. z , a co czwarta organizacja osi ga a przychód przekraczaj cy 100 tys. z . Obszarem,
gdzie wyst pi najwi kszy udzia organizacji osi gaj cych relatywnie wy sze przychody by region
Warszawski sto eczny, w którym co trzecia organizacja mia a przychód przekraczaj cy 10 tys. z (ale
mniejszy od 100 tys. z .), a 39,0% organizacji osi gn o przychód przekraczaj cy 100 tys. z . Na pozosta ym
obszarze województwa mazowieckiego przewa a udzia podmiotów osi gaj cych relatywnie
najmniejsze przychody (48,2% nie przekroczy o progu 10 tys. z ). Ponadto szczególnie wysoki udzia
organizacji o niskich rocznych przychodach (do 10 tys. z ) by w województwie wi tokrzyskim (49,6%),
a nast pnie lubelskim (47,6%) i podkarpackim (47,5%).
Mapa 20.
Map 20.

Struktura organizacji non-profit wed ug klasy przychod ów w województwach i regionach w 2016 r.
Structure of non-profit organizations by class of revenues in voivodships and regions in 2016
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Mapa 21.
Map 21.

Struktura przychodów organizacje non-profit w województwach i regionach w 2016 r.
Revenues structure of the non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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Struktura przychodów organizacji non-profit (województwo = 100%)
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other a

a Pozosta e: niepubliczne o charakterze nierynkowym, sk adki cz onkowskie, inne
a Other: non-market revenues, from private funds, memberships dues, other

W strukturze przychodów organizacji non-profit podobn cz
w skali kraju stanowi y przychody
o charakterze rynkowym, czyli osi gane g ównie w ramach dzia alno ci gospodarczej lub odp atnej
statutowej (39,4%), co przychody publiczne, o charakterze nierynkowym, pochodz ce od administracji
rz dowej, samorz dowej i z UE (38,7%). Najmniejsz cz
stanowi y natomiast inne rodki (21,9%), w ród
których dominuj cym sk adnikiem by y przychody niepubliczne, o charakterze nierynkowym, g ównie
darowizny, granty i zbiórki publiczne. Wyra nie wy s zy ni przeci tny udzia przychodów o charakterze
rynkowym wyst pi w bud etach organizacji zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
(45,7%). Natomiast szczególnie niski udzia tego ród a przychodów by w województwie warmi skomazurskim (29,8%), w którym najwi kszy udzia w stosunku do pozosta ych obszarów terytorialnych
mia y przychody nierynkowe publiczne (52,0%). Równie w województwie ma opolskim i lubelskim
silniej ni na pozosta ych obszarach zaznaczy si udzia rodków pochodz cych z tych róde przychodów
stanowi y one po ow bud etu zlokalizowanych na ich terenie organizacji.
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Mapa 22.
Map 22.

Przychody a organizacji non-profit wed ug województw i regionów w 2016 r.
Revenuesaof the non-profit organizations by voivodships and regions in 2016
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a Miary liczone dla wszystkich aktywnych organizacji
a Indicators calculeted for total number of organizations

Pod wzgl dem osi ganych przychodów widoczne by o du e zró nicowanie organizacji non-profit.
W skali kraju redni roczny przychód badanych organizacji wyniós 292 tys. z , jednak dla po owy
organizacji nie przekroczy on 20 tys. z . Rozwarstwienie ekonomiczne organizacji non-profit by o
najwi ksze w województwie wi tokrzyskim. Mediana przychodów w tym województwie by a 23-krotnie
mniejsza od redniej. Najmniej zró nicowane przychody osi ga y natomiast organizacje dzia aj ce
w województwie l skim tam mediana by a 8-krotnie mniejsza od redniej.
Organizacje w województwie mazowieckim przeci tnie osi ga y najwy sze przychody - rednia wynios a
678 tys. z . Zarówno w województwie mazowieckim, jak i l skim najwy sza by a tak e mediana
przychodów, po owa organizacji osi ga a przychód nieprzekraczaj cy 32 tys. z . Jednak województwo
mazowieckie by o wewn trznie zró nicowane, gdy najwy sze przychody generowa y organizacje
z terenu regionu Warszawskiego sto ecznego ( rednia 933 tys. z ), a najmniejsze - w regionie Mazowieckim
regionalnym (148 tys. z ).
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2.6. Bariery dzia ania
2.6. Barriers to activity
G ównym problemem w dzia alno ci organizacji non-profit by y trudno ci w pozyskiwaniu rodków
finansowych (43,5%). Najcz ciej na tego typu barier wskazywa y podmioty w ród organizacji z regionu
Warszawskiego sto ecznego (48,1%). Natomiast w województwach lubuskim i zachodniopomorskim ten
problem wyst powa najrzadziej (po oko o 38%). Drug najcz ciej wskazywan barier dzia alno ci by a
niewystarczaj ca liczba ch tnych do pracy spo ecznej, co szczególnie deklarowane by o w ród
organizacji z województwa opolskiego (34,5%). Cz sto wskazywane w skali kraju problemy wynikaj ce
z przepisów i procedur prawnych (24,5%), odnotowano przede wszystkim w ród organizacji
podkarpackich (31,1%). Istotne bariery wynika y tak e z problemów w kontaktach z administracj
publiczn (18,5%), na co najcz ciej wskazywa y organizacje z regionu warszawskiego sto ecznego
(23,9%), a nast pnie województwa l skiego (22,2%).
Mapa 23.
Map 23.

Odsetek organizacji non-profit wed ug g ównych barier dzia alno ci a w województwach
i regionach w 2016 r.
Non-profit organizations by the main barriersa in voivodships and regions in 2016
43
29
2418

42
2926

20

41
30
23
14

38
2622
18

40

43

21 2216

29
20
13
region Mazowiecki
regionalny
Mazowiecki region

40

38

42

46
30
22
17

31
1918

43
3026
17

45

21 20
13

2225 20

30
2321

40 35
2319 46
3130
22 46

region Warszawski
sto eczny
Warsaw region

44
31
23
17

44
2823
17
42
31
24
19

31 31
16

48
23

28 24

Organizacje non-profit wed ug najcz ciej pojawiaj cych si problemów (% w województwie)
Non-profit organizations by the most serious problems (% in voivodship)
trudno ci w pozyskiwaniu rodków finansowych
difficulties in raising capital
niewystarczaj ca liczba ch tnych do pracy spo ecznej
insufficient number of volunteers
problemy wynikaj ce z przepisów i procedur prawnych
problems caused by law and legal procedures
problemy w kontaktach z administracj publiczn
problems in dealing with public administration

a Odsetki liczone z ogó u organizacji rejestrowych (tzn. bez wzgl du na fakt wyst pienia problemów w dzia alno ci)
a Percent calculated from number of total register organizations (ie. regardless the fact of occurence problems in activity)
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Rozdzia 3
Chapter 3
Kluczowe zmiany w sektorze non-profit w latach 2010-2016
Key changes in non-profit sector from 2010 to 2016
3.1. Liczba i rodzaje organizacji
3.1. Number and type of organizations
Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. nast powa sukcesywny wzrost liczby rejestrowych organizacji non-profit.
w analizowanym okresie ich liczba zwi kszy a si o 14,7% (z 80,1 tys. w 2010 r. do 91,8 tys. w 2016 r.).
Dynamika tego zjawiska by a zbli ona w latach 2012-2014 oraz 2014-2016. Tempo wzrostu liczby
organizacji wynios o mi dzy tymi latami po oko o 5,0%, tj. po oko o 4,3 tys. podmiotów. Natomiast nieco
mniej organizacji przyby o mi dzy 2010 r. a 2012 r. zmiana wynios a 3,8%, tj. 3,1 tys. podmiotów.
Dynamika liczby poszczególnych rodzajów organizacji non-profit mi dzy 2010 r. a 2016 r. by a
zró nicowana. W analizowanym okresie najwi ksze tempo wzrostu liczby organizacji dotyczy o fundacji.
Ich liczba zwi kszy a si prawie dwukrotnie z 7,1 tys. w 2010 r. do 13,6 tys. w 2016 r. (wzrost o 91,7%, tj.
6,5 tys. podmiotów). Dzi ki temu udzia fundacji w strukturze rejestrowych organizacji non-profit
zwi kszy si z 8,9% w 2010 r. do 14,8% w 2016 r. Warto równie zauwa y , e tempo wzrostu liczby
fundacji zwi ksza o si mi dzy kolejnymi latami, w których realizowano badanie. Mi dzy 2010 r. i 2012 r.
wynios o 20,1%, mi dzy 2012 r. i 2014 r. 25,4%, a mi dzy 2014 r. i 2016 r. 27,3%.
W latach 2010-2016 przyby o równie 5,5 tys. stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych. Przyrost
liczby stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych wyniós 8,1%. Najwi cej stowarzysze
i podobnych organizacji spo ecznych przyby o mi dzy 2012 r. a 2014 r. wzrost liczby o 3,6%. Mimo to
stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne mi dzy 2010 r. a 2016 r. zmniejszy y swój udzia
w strukturze rejestrowych organizacji non-profit z 84,8% w 2010 r. do 79,9% w 2016 r. By to efekt
zwi kszenia si w tym okresie udzia u fundacji.
Jeszcze ni sz dynamik wzrostu liczby podmiotów odnotowano w przypadku spo ecznych podmiotów
wyznaniowych. Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. ich liczba zwi kszy a si o 4,7%. Jest to jednak wynik przyrostu
tej grupy organizacji w latach 2014-2016, kiedy ich liczba zwi kszy a si o 6,7%.
W analizowanym okresie zmniejszy a si natomiast liczebno samorz du gospodarczego i zawodowego
o 10,8%. Najwi kszy spadek liczby tego rodzaju organizacji nast pi mi dzy 2012 r. i 2014 r. (o 10,6%).
Jest to przede wszystkim efekt zmniejszenia si liczby aktywnych organizacji rolniczych liczba kó ek
rolniczych w omawianym okresie zmala a o 19,0%.
Z kolei o 1/4 zwi kszy a si w analizowanym okresie liczba organizacji po ytku publicznego z 7,3 tys.
w 2010 r. do 9,1 tys. w 2016 r. Najwi cej OPP przyby o w latach 2010-2012 i 2012-2014 wzrost odpowiednio
o 8,5% i 8,2%. W ci gu ostatnich dwóch lat dynamika zjawiska by a nieco ni sza nast pi przyrost liczby
OPP o 5,6%. Udzia organizacji po ytku publicznego w ród rejestrowych organizacji non-profit wzrós
z 9,2% w 2010 r. do 9,9% w 2016 r.
W przypadku mniej sformalizowanych organizacji spo ecznych, dost pne dane wskazuj na tendencj
wzrostow liczby aktywnych podmiotów zarówno w grupie stowarzysze zwyk ych, jak równie
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego. Liczba aktywnych stowarzysze zwyk ych mi dzy 2014 r.
a 2016 r. zwi kszy a si o oko o 1/4 (z 6 tys. do 7,6 tys. podmiotów). Z kolei wed ug danych badania
spisowego jednostek przyparafialnych Ko cio a katolickiego mi dzy 2008 r. a 2013 r. przyby o 3,2 tys.
niesformalizowanych inicjatyw spo ecznych, co da o 5,5% wzrost liczebno ci tej grupy.
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Wykres 3.1.
Chart 3.1.

Liczba organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji
Number of non-profit organizations by type of organization
2010
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2014

2016

2008

2013

100 tys.

0 tys.

80,1
83,2
87,5
91,8
79,1
82,2
86,5
90,9

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
7,3
8,0
8,6
9,1

67,9
69,5
72,0
73,4

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations
Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations

7,1
8,5
10,7
13,6
1,8
1,8
1,8
1,9
3,3
3,3
2,9
2,9

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
ORGANIZACJE NIEREJESTROWE
NON-REGISTER ORGANIZATIONS

6,0
7,6
57,9
61,1

Stowarzyszenia zwyk ea
Ordinary associations a
Przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiegob
Catholic parish-based organizations b

a Dane dost pne tylko dla lat 2014 i 2016.
a Data available only for 2014 and 2016.
b Dane dost pne tylko dla lat 2008 i 2013.
b Data available only for 2008 and 2013.

3.2. Charakterystyka prowadzonej dzia alno ci
3.2. Characteristics of conducted activity
Rodzaje dzia alno ci
Types of activity
Struktura organizacji non-profit wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci mi dzy 2010 r. a 2016 r. nie
zmieni a si w sposób znacz cy. We wszystkich analizowanych latach dominowa y podmioty, które
prowadzi y wy cznie nieodp atn dzia alno statutow . Ich udzia w 2016 r. w porównaniu z 2010 r.
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zmniejszy si o 2,1 p. proc. Najwi kszy udzia organizacji wiadcz cych wy cznie nieodp atn dzia alno
statutow odnotowano w 2012 r. 75,1%. Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. nieznacznie zwi kszy si udzia
organizacji prowadz cych odp atn dzia alno statutow lub dzia alno gospodarcz (z 27,9% w 2010 r.
do 30,1% w 2016 r.). Najwy szy odsetek takich organizacji wyst pi w 2014 r. 31,7%.
Wykres 3.2.
Chart 3.2.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci
Structure of register non-profit organizations by types of activity
0%
2010

2012

2014

2016

100%
72,0

19,4

75,1

68,3

69,9

18,0

19,9

21,1

5,5 3,0

4,6 2,3

8,9

2,9

5,8 3,2

wy cznie nieodp atna dzia alno statutowa
unpaid mission-related activity only
odp atna dzia alnos statutowa bez dzia alno ci gospodarczej
paid mission-related activity, no economic activity
dzia alno gospodarcza bez odp atnej dzia alno ci statutowej
economic activity, no paid mission-related activity
odp atna dzialalno statutowa oraz dzia alno gospodarcza
paid mission-related activity and economic activity

Najbardziej stabiln struktur wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci posiada y stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne, które najrzadziej pobiera y op aty za swoj dzia alno . Pomi dzy 2010 r.
a 2016 r. udzia stowarzysze wiadcz cych odp atn dzia alno statutow lub us ugi w ramach
dzia alno ci gospodarczej wzrós o 1 p. proc. z 24,8% do 25,8%.
Najwi ksze zmiany w analizowanym okresie odnotowano natomiast w ród spo ecznych podmiotów
wyznaniowych, które w 2010 r. charakteryzowa y si najwy szym udzia em organizacji prowadz cych
odp atn dzia alno statutow lub dzia alno gospodarcz 55,7%. W 2016 r. odsetek ten zmniejszy si
o 7,5 p. proc. i osi gn warto 48,2%.
Mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzrós z kolei udzia organizacji wiadcz cych p atn dzia alno w ród fundacji
(z 39,9% do 45,1%), samorz du gospodarczego i zawodowego (z 51,3% do 56,1%) oraz organizacji
po ytku publicznego (z 35,8% do 39,3%).

Dziedziny dzia alno ci
Fields of activity
Merytoryczny zakres dzia ania organizacji w latach 2010-2016 by relatywnie stabilny. Struktura
organizacji ze wzgl du na g ówn dziedzin dzia alno ci zmieni a si w niewielkim stopniu. Wzrost lub
spadek udzia u danej dziedziny nie przekracza najcz ciej 0,5 p. proc.
Najsilniej mi dzy 2010 r. a 2016 r. spad udzia organizacji zajmuj cych si ratownictwem (z 18,7% do
16,5%). Zmiana ta dotyczy a przede wszystkim stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, które
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najcz ciej prowadz dzia alno w tej dziedzinie. W grupie tej odsetek podmiotów zajmuj cych si
ratownictwem zmniejszy si z 22,1% w 2010 r. do 20,6% w 2016 r.
W drugiej kolejno ci zmniejszy si udzia organizacji zajmuj cych si sprawami zawodowymi,
pracowniczymi i bran owymi (z 5,3% w 2010 r. do 4,3% w 2016 r.), a nast pnie dzia aj cych w dziedzinie
sport, turystyka, rekreacja, hobby (z 30,0% do 29,1%).
W analizowanym okresie wzrós natomiast w najwi kszym stopniu odsetek organizacji prowadz cych
dzia alno w obszarze edukacji i wychowania, bada naukowych (z 8,4% w 2010 r. do 10,0% w 2016 r.).
Wzrost ten widoczny by ponownie przede wszystkim w ród stowarzysze i podobnych organizacji
spo ecznych odpowiednio z 6,8% do 8,0%.
Warto równie zwróci uwag na znacz ce zmiany, jakie zasz y w mniej popularnych dziedzinach
dzia alno ci organizacji non-profit. Mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzrós udzia organizacji dzia aj cych na rzecz
ochrony rodowiska (z 1,7% do 2,6%), a nast pnie zajmuj cych si prawem i jego ochron , prawami
cz owieka (z 1,3% do 1,9%).
W ród fundacji zwi kszy si o 2,8 p. proc. udzia podmiotów zajmuj cych si sportem, turystyk , rekreacj
lub hobby (z 5,9% w 2010 r. do 8,7% w 2016 r.). W najwi kszym stopniu spad odsetek fundacji dzia aj cych
w dziedzinie ochrony zdrowia (z 12,8% w 2010 r. do 9,7% w 2016 r.).
Najmniejszy poziom zmian g ównej dziedziny dzia alno ci odnotowano w grupie spo ecznych
podmiotów wyznaniowych nie przekracza y one 1,1 p. proc.
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Wykres 3.3.
Chart 3.3.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci
Structure of register non-profit organizations by main field of activity
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Pomoc spo eczna i humanitarna
Social services
Kultura i sztuka
Culture and arts
Edukacja i wychowanie, badania naukowe
Education and research
Ochrona zdrowia
Health
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe
Business and professionals associations
Ochrona rodowiska
Environment
owiectwo
Hunting
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
Employment assistance
Rozwój lokalny spo eczny i ekonomiczny
Local development
Prawo i jego ochrona, prawa cz owieka
Law, advocacy, civil rights, politics
Wsparcie trzeciego sektora
Philantrophic intermediaries and voluntarism promotion
Pozosta a dzia alno , w tym mi dzynarodowa i religijna
Other activities, including international and religious
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Rescue services

2014

18,7
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11,5
11,1
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11,9
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Zasi g prowadzonej dzia alno ci
Territorial scope of activity
Maksymalny zasi g prowadzonej dzia alno ci
W latach 2010-2016 odnotowano nieznaczne, aczkolwiek sukcesywne powi kszanie si maksymalnego
zasi gu dzia alno ci prowadzonej przez rejestrowe organizacje non-profit.
Wykres 3.4.
Chart 3.4.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug maksymalnego zasi gu ich dzia ania
Structure of register non-profit organizations by maximum territorial scope of activity
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Mi dzy 2010 r. a 2016 r. zmniejszy si odsetek organizacji dzia aj cych jedynie na terenie najbli szego
s siedztwa lub gminy (o 2,3 p. proc.), a tak e maksymalnie na terenie powiatu lub województwa (o 3,1 p.proc.)
Tym samym o 5,8 p. proc. zwi kszy y si udzia y organizacji prowadz cych swoj dzia alno na
terenie ca ego kraju. Najsilniejszy wzrost tej kategorii odnotowano w ród fundacji, które
charakteryzowa y si jednocze nie najwi kszym udzia em podmiotów dzia aj cych na terenie ca ego
kraju w 2010 r. by o to 34,2% fundacji a w 2016 r. ju 40,2%. Swoj dzia alno na obszar ca ej Polski
rozszerza y równie stowarzyszenia. W 2010 r. 13,2% prowadzi o dzia alno na terenie ca ego kraju,
a w 2016 r. odsetek ten wzrós do 17,8%.
Organizacje non-profit rzadko ze swoj dzia alno ci wychodz poza granice Polski. Odsetek takich
organizacji utrzyma si w analizowanych latach na zbli onym poziomie (mi dzy 5,4% a 6,0%).
Organizacje dzia aj ce lokalnie
Odsetek organizacji podejmuj cych dzia ania lokalnie, tj. na terenie najbli szego s siedztwa lub gminy
utrzymywa si na zbli onym poziomie w 2010 r. wynosi 57,6%, a w 2016 r. 57,8%. Najwi ksz zmian
w tym zakresie odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych. Odsetek dzia aj cych
lokalnie wzrós o 5,1 p. proc. (z 49,3% w 2010 r. do 54,4% w 2016 r.). Pomi dzy 2010 r. i 2016 r. odnotowano
równie wzrost udzia u stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych oraz fundacji dzia aj cych na
terenie najbli szego s siedztwa lub gminy odpowiednio o 1,9 p. proc. i 2,4 p. proc. Z kolei w ród
samorz du gospodarczego i zawodowego zmniejszy si odsetek organizacji podejmuj cych dzia ania
lokalnie z 57,7% w 2010 r. do 56,6% w 2016 r.
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3.3. Baza cz onkowska
3.3. The membership base
W latach 2010-2016 nast powa systematyczny spadek liczby cz onków aktywnych organizacji
rejestrowych, mimo i jednocze nie w tym okresie wzrasta a liczba organizacji.
czna liczba cz onkostw (osób fizycznych36 oraz prawnych) rejestrowych organizacji non-profit
zmniejszy a si o 10,5% - z 10,3 mln w 2010 r. do 9,2 mln w 2016 r. Niezmiennie w analizowanym okresie
zdecydowana wi kszo cz onkostw dotyczy a osób fizycznych w 2010 r. by o to 98,6%, a w 2016 r.
98,4%.
Cz onkostwa osób fizycznych
Liczba cz onkostw osób fizycznych w aktywnych organizacjach rejestrowych spad a pomi dzy 2010 r.
a 2016 r. o 10,7%, tj. 1,1 mln, przy jednoczesnym wzro cie liczby tych podmiotów o 14,7%. Najwi kszy
spadek cz onkostw osób fizycznych nast pi mi dzy 2012 r. a 2014 r. o 5,7%, czyli oko o 0,6 mln osób.
W stosunku do 2014 r. liczba cz onkostw zmniejszy a si w 2016 r. o 3,2%, tj. oko o 0,3 mln osób.
Wraz ze spadkiem liczby cz onkostw zmniejsza a si równie rednia liczba cz onkostw oraz ich mediana.
W 2010 r. wynosi y one odpowiednio 130 oraz 29 osób, a w 2016 r. 99 osób i 23 osoby. Natomiast
stosunek redniej liczby cz onkostw do mediany utrzymywa si w analizowanym okresie na zbli onym
poziomie przeci tna liczba cz onkostw by a 4-krotnie wy sza od mediany.
Wykres 3.5.
Chart 3.5.

Cz onkostwa osób fizycznych w rejestrowych organizacjach non-profit
Memberships of natural persons in register non-profit organizations
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a Statystyki obliczone w odniesieniu do zbiorowo ci organizacji, które poda y liczb cz onkostw.
a Statistics calculated based on set of data from organizations which reported number of memberships.

Zmniejszanie si bazy cz onkowskiej osób fizycznych organizacji rejestrowych wynika przede wszystkim
ze spadku liczby cz onkostw w stowarzyszeniach i podobnych organizacji spo ecznych, na które
przypada a zdecydowana wi kszo zasobów cz onkowskich rejestrowych organizacji non-profit. Liczba
cz onkostw osób fizycznych w stowarzyszeniach i podobnych organizacjach spo ecznych mi dzy latami
2010-2016 obni y a si o 14,7%, tj. 1,3 mln osób. W tym samym okresie liczba tego rodzaju organizacji
wzros a o 8,1%. W efekcie udzia stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych w bazie
36
Dla fundacji i innych organizacji niezrzeszaj cych osób fizycznych uwzgl dniono liczb cz onków organów kolegialnych
organizacji (zarz d, rada itp.).
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cz onkowskiej organizacji rejestrowych zmniejszy si o 4,0 p.. proc. - z 88,2% w 2010 r. do 84,2%
w 2016 r.
Swoje zasoby cz onkowskie nieznacznie zwi ksza y natomiast pozosta e organizacje rejestrowe,
charakteryzuj ce si mniejszym potencja em w tym zakresie ni stowarzyszenia i podobne organizacje
spo eczne, tj. fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe oraz samorz d gospodarczy i zawodowy.
Wykres 3.6.
Chart 3.6.

Cz onkostwa osób fizycznych wed ug rodzaju organizacji
Memberships of natural persons by type of organization
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W przypadku fundacji jako baz cz onkowsk potraktowano cz onków organów kolegialnych. Ich liczba
mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzros a o 65,0%. Zwi kszanie si potencja u fundacji w tym zakresie powi za
mo na ze znacz cym wzrostem ich liczebno ci o 91,7%. Spo eczne podmioty wyznaniowe z kolei
zwi kszy y swoj baz cz onkowsk o 15,5%, a samorz d gospodarczy i zawodowy o 17,9%.
Wed ug danych badania spisowego parafii Ko cio a katolickiego baza cz onkowska przyparafialnych
organizacji mi dzy 2008 r. a 2013 r. utrzyma a si na zbli onym poziomie 2,6 mln cz onkostw. W tym
samym czasie liczba niesformalizowanych inicjatyw przyparafialnych zwi kszy a si o 5,5%.
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Zmniejszaj cej si bazie cz onkowskiej towarzyszy y równie zmiany w strukturze rejestrowych
organizacji non-profit wed ug klas cz onkostw osób fizycznych. Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. nast powa
systematyczny wzrost udzia u podmiotów niezrzeszaj cych osób fizycznych, a tak e takich, które
posiada y najmniejsz baz cz onkowsk (do 15 cz onków). W pierwszym przypadku odsetek wzrós
o 5,5 p. proc. z 13,1% w 2010 r. do 18,6% w 2016 r. Z kolei udzia organizacji posiadaj cych co najwy ej 15
cz onków zwi kszy si o 4,6 p. proc. z 10,5% w 2010 r. do 15,1% w 2016 r. W pozosta ych klasach
cz onkostw osób fizycznych w analizowanym okresie odnotowano zmniejszenie udzia ów.
W najwi kszym stopniu zmniejszy si odsetek organizacji posiadaj cych 31-100 cz onków o 5,5 p. proc.
Zbli one tendencje do ogó u organizacji wyst pi y w podmiotach ekonomii spo ecznej. Z kolei w ród
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych mi dzy 2010 r. a 2016 r. nast pi wzrost o 6,4 p. proc.
odsetka organizacji posiadaj cych maksymalnie 15 cz onków (z 11,1% do 17,5%). Zmniejszy y si
natomiast udzia y podmiotów zrzeszaj cych od 31 do 100 cz onków (z 39,6% do 35,2%) oraz powy ej 100
cz onków (z 10,8% do 8,4%).
Stabiln struktur wed ug klasy cz onkostw osób fizycznych charakteryzowa y si organizacje po ytku
publicznego. Zmiany w poszczególnych klasach nie przekroczy y 2,1 p. proc. W latach 2010-2016
w przypadku OPP zwi kszy si udzia organizacji niezrzeszaj cych osób fizycznych (z 24,7% w 2010 r. do
26,8% w 2016 r.) oraz posiadaj cych co najwy ej 15 cz onków (z 6,5% w 2010 r. do 7,9% w 2016 r.).
W zwi zku z tym nieznacznie zmniejszy y si udzia y w klasach z wi ksz liczb cz onków.
Wykres 3.7.
Chart 3.7.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug klasy cz onkostw osób fizycznych
Structure of register non-profit organizations by membership classes of natural persons
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3.4. Zasoby pracy
3.4. Labour resources
Korzystanie z pracy p atnej
Use of paid work
W analizowanym okresie utrzyma a si dominacja podmiotów, które nie korzysta y z p atnego personelu,
chocia ich udzia w zbiorowo ci rejestrowych organizacji non-profit nieznacznie si zmniejszy . W 2010 r.
stanowi y one 61,6% rejestrowych organizacji non-profit. Z kolei w 2016 r. odsetek ten by o 2,0 p. proc.
ni szy. Mi dzy 2010 r. a 2016 r. odnotowano natomiast wzrost udzia u organizacji, które zatrudnia y
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wy cznie w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzie o itp.) z 22,2% w 2010 r.
do 24,6% w 2016 r.
Udzia organizacji posiadaj cych w ród personelu osoby zatrudnione w oparciu o umow o prac
najni sz warto osi gn w 2014 r. (15,3%). W 2016 r. nast pi wzrost tego odsetka do 15,8%, co by o
warto ci zbli on do poziomu odnotowanego w 2010 r. (16,2%). Dodatkowo w latach 2010-2016
nieznacznie zmieni y si udzia y organizacji w poszczególnych klasach zatrudnienia. Odsetek podmiotów
zatrudniaj cych najmniejsz liczb pracowników (maksymalnie 5 osób) zmniejszy si z 10,9% w 2010 r.
do 10,0% w 2016 r. Nieznacznie wzrós natomiast udzia organizacji o wi kszym potencjale
zatrudnieniowym (tj. posiadaj cych co najmniej 6 pracowników etatowych) z 5,3% do 5,9%.
Wykres 3.8.
Chart 3.8.

Struktura rejestrowych organizacji non-profit wed ug posiadania p atnego personelu
Structure of register non-profit organizations by having paid personnel
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W analizowanym okresie najwy szy odsetek organizacji posiadaj cych p atny personel, w tym
zatrudniaj cych pracowników w oparciu o umow o prac , wyst pi w ród spo ecznych podmiotów
wyznaniowych w 2010 r. wyniós 79,8% a w 2016 r. 80,1%. Mi dzy 2010 r. a 2016 r. w ród tego rodzaju
organizacji wzrós udzia zatrudniaj cych na umowy cywilnoprawne (odpowiednio z 3,3% do 4,8%) oraz
posiadaj cych maksymalnie 5 pracowników zatrudnionych w oparciu o umow o prac (z 18,8% do
19,4%).
Nieznaczny wzrost udzia u organizacji nieposiadaj cych p atnego personelu odnotowano w przypadku
fundacji (z 41,8% w 2010 r. do 43,8% w 2016 r.) oraz organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego
(z 46,2% w 2010 r. do 47,2% w 2016 r.). Dodatkowo w ród fundacji nast pi najwi kszy wzrost odsetka
tych, których personel pracowa tylko na podstawie umów cywilnoprawnych (z 27,6% w 2010 r. do 32,7%
w 2016 r.). Podmioty te charakteryzowa y si spadkiem udzia u organizacji, które zatrudnia y
pracowników etatowych (z 30,5% w 2010 r. do 23,8% w 2016 r.). Jednak e w efekcie prawie dwukrotnego
wzrostu liczby fundacji w latach 2010-2016, liczebno tych, które zatrudnia y personel w oparciu
o umowy o prac wzros a o oko o 1 tys. podmiotów.
Mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzrost udzia u podmiotów zatrudniaj cych wy cznie w oparciu o umowy
cywilnoprawne wyst pi równie w przypadku stowarzysze i innych organizacji spo ecznych, które
charakteryzowa y si najmniejszym udzia em podmiotów posiadaj cych p atny personel, a nast pnie
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organizacji po ytku publicznego. W ród stowarzysze odsetek ten wzrós z 22,7% w 2010 r. do 24,2%
w 2016 r., a w ród OPP odpowiednio z 28,5% do 32,2%.

Zatrudnienie etatowe
Employment on the basis of employment contract
Organizacje non-profit na koniec 2016 r. zatrudnia y 162,4 tys. pracowników etatowych. Od 2010 r.
nast pi wzrost w tym zakresie o 23,1%, przy czym najwi ksz dynamik zmian odnotowano w latach
2010-2012 (wzrost o 11,0%) oraz 2014-2016 (wzrost o 8,3%).
Wykres 3.9.
Chart 3.9.

Liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzie 31.12 w rejestrowych organizacjach
non-profit wed ug rodzaju organizacji
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Pomimo wzrostu w analizowanym okresie liczby pracowników zatrudnionych na umow o prac ,
utrzyma o si do du e zró nicowanie w ród organizacji posiadaj cych pracowników etatowych.
Przeci tna liczba pracowników w organizacjach zatrudniaj cych by a zbli ona i wynios a 10 osób w 2010 r.
oraz 11 osób w 2012 r., 2014 r. i 2016 r. Z kolei po owa takich organizacji w ka dym analizowanym roku
nie zatrudnia a wi cej ni 3 osoby.
Najwi ksz dynamik przyrostu liczby pracowników etatowych odnotowano w ród fundacji. Mi dzy
2010 r. a 2016 r. zatrudnienie na koniec roku zwi ks zy o si o 43,8%, co mo na powi za ze znacznym
wzrostem w analizowanym okresie (o 47,7%) liczby fundacji zatrudniaj cych personel w oparciu o umow
o prac . O 29,9% zwi kszy a si równie liczba pracowników zatrudnionych na umow o prac
w stowarzyszeniach lub innych organizacjach spo ecznych, a o 7,2% w przypadku spo ecznych podmiotów
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wyznaniowych. Jedynie w ród organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego liczba pracowników
etatowych spad a o 6,3%, podczas gdy ogólna liczba tych podmiotów zmniejszy a si o 10,8%.
Pomi dzy 2010 r. a 2016 r. wzros a o 23,1% liczba pracowników etatowych, dla których jednostka by a
g ównym miejscem pracy z 111,3 tys. w 2010 r. do 139,5 tys. w 2016 r. Ponadto w ci gu analizowanego
okresu nieznacznie wzrós udzia zatrudnienia w organizacjach non-profit na dzie 31 grudnia w stosunku
do przeci tnej liczby osób pracuj cych w gospodarce narodowej. W 2010 r. by o to 0,8%, a w 2016 r. 0,9%. Gdy pod uwag wzi zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 37, to udzia by we wszystkich
latach wy szy. W 2010 r. wyniós 1,1%, a w pozosta ych latach po 1,2% 38.
Wykres 3.10.
Chart 3.10.

Zmiana przeci tnego zatrudnienia etatowego a i liczebno ci rejestrowych organizacji non-profit
Change of average full-time employment aand of number of register non-profit organizations
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Odnotowano równie przyrost przeci tnej liczby osób zatrudnionych w organizacjach rejestrowych
w ci gu roku (o 21,4%) z 114,0 tys. w 2010 r. do 138,4 tys. w 2016 r. Tempo tego wzrostu by o wy sze ni
przyrost liczby aktywnych organizacji rejestrowych w analogicznym okresie, który wyniós 14,7%.
Przeci tne zatrudnienie etatowe zmienia o si najbardziej dynamicznie mi dzy 2014 r. a 2016 r. (wzrost
o 10,7%, tj. 13,4 tys. etatów), a nast pnie mi dzy 2010 r. a 2012 r. (wzrost o 7,6%, tj. 8,7 tys. etatów). W okresie
2012-2014 wzrost ten by istotnie ni szy i wyniós jedynie 1,8% (tj. 2,2 tys. etatów), mimo i w tym samym
czasie liczba organizacji rejestrowych zwi kszy a si o 5,8%.
Feminizacja personelu p atnego
Charakterystyczna dla zatrudnienia etatowego w stowarzyszeniach, fundacjach, spo ecznych
podmiotach wyznaniowych oraz organizacjach samorz du gospodarczego i zawodowego jest jego

37
Pracuj cy w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o prac , powo anie, wybór
lub stosunek s u bowy), pracodawcy i pracuj cy na w asny rachunek. Natomiast w ród zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy nie uwzgl dnia si pracodawców i pracuj cych na w asny rachunek. Wi cej o definicjach stosowanych w statystyce
rynku pracy: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne/zasady-metodyczne-statystyki-rynkupracy-i-wynagrodzen,1,1.html.
38
Dane o liczbie pracuj cych i osobach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w gospodarce narodowej na dzie 31
grudnia za: Rocznik Statystyczny RP 2017, GUS, Warszawa 2017, s.43.
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feminizacja. W analizowanym okresie nie tylko utrzyma si wysoki udzia kobiet zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy, ale równie systematycznie wzrasta .
Wykres 3.11.
Chart 3.11.

Odsetek kobiet w ród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rejestrowych
organizacjach non-profit, w gospodarce narodowej a oraz sektorze publicznym b
Percentage of women among employed persons on the basis of employment contract in register non-profit
organizations, in national economy aand in public sector b
% zatrudnienia w rejestrowych organizacjach non-profit
% employment in register non-profit organizations
% zatrudnienia w gospodarce narodowej
% employment in national economy
% zatrudnienia w sektorze publicznym
% employment in public sector

100%

73,9

72,6

71,9

70,8

60,7

59,9

59,0

58,0
47,4

48,1

48,6

48,7

2010

2012

2014

2016

0%

a Na podstawie danych o zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gospodarce narodowej z: Rocznik Statystyczny RP 2017, Warszawa
2017, s. 43.
a On the basis of data about employed persons on the basis of employment contract in national economy from: Statistical Yearbook of The
Republic of Poland 2017, Warsaw 2017, p. 43.
b Dla roku 2010 i 2016 na podstawie danych z: Rocznik Statystyczny RP 2017, Warszawa 2017, s. 238; dla roku 2012 z: Rocznik
Statystyczny RP 2013, Warszawa 2013, s. 237; dla roku 2014 z: Rocznik Statystyczny RP 2015, Warszawa 2015, s. 241.
b For years 2010 and 2016 on the basis of data from: Statistical Yearbook of The Republic of Poland 2017, Warsaw 2017, p. 238; for year 2012
from: Statistical Yearbook of The Republic of Poland 2013, Warsaw 2013, p. 237; for year 2014 from: Statistical Yearbook of The Republic of
Poland 2015, Warsaw 2015, p. 241.

Na koniec 2010 r. kobiety stanowi y 70,8% pracowników etatowych w rejestrowych organizacjach nonprofit, podczas gdy w 2016 r. odsetek ten by wy szy o 3,1 p. proc. Z kolei udzia kobiet w gospodarce
narodowej utrzymywa si we wszystkich analizowanych latach na du o ni szym poziomie od 47,4%
w 2010 r. do 48,7% w 2016 r. Dla porównania w sektorze publicznym, który zbli ony jest zakresem swojej
dzia alno ci do sektora non-profit, udzia y w poszczególnych analizowanych latach by y wy sze ni
w gospodarce narodowej, ale ni sze ni w organizacjach non-profit. Zbli one do sektora non-profit by o
natomiast tempo wzrostu odsetka kobiet w sektorze publicznym ró nica pomi dzy 2010 r. a 2016 r.
wynios a 2,7 p. proc.
Pracownicy z orzeczeniem o niepe nosprawno ci oraz pracownicy w wieku emerytalnym
Organizacje non-profit w analizowanych latach charakteryzowa y si nie tylko wy szym odsetkiem kobiet
w ród osób pracuj cych ni to ma miejsce w gospodarce narodowej, ale równie wy szymi udzia ami
zatrudnionych osób z niepe nosprawno ciami, czy te osób w wieku emerytalnym. W 2010 r. osoby
z niepe nosprawno ciami stanowi y 5,5% pracowników etatowych w rejestrowych organizacjach nonprofit. W 2016 r. odsetek ten by o 0,9 p. proc. wy szy. Tymczasem na poziomie gospodarki narodowej
widoczny by trend do nieznacznego, ale sukcesywnego, zmniejszania si udzia u osób
z niepe nosprawno ciami w zatrudnieniu z 3,8% w 2010 r. do 3,6% w 2016 r.
W 2016 r. osoby w wieku emerytalnym stanowi y 6,7% pracowników etatowych w rejestrowych
organizacjach non-profit. Odsetek ten by wy szy o 0,5 p. proc. ni dwa lata wcze niej i o 1,9 p. proc.
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w porównaniu z 2010 r. W tym samym czasie w gospodarce narodowej analogiczny udzia zmniejszy si
o oko o 1/3 z 3,7% do 2,6%.
Wykres 3.12.

Chart 3.12.

Odsetek osób z orzeczon niepe nosprawno ci oraz osób w wieku emerytalnym w ród osób
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rejestrowych organizacjach non-profit oraz
w gospodarce narodoweja
Percentage of persons with legal confirmation of disability and in retiremnet age among employed persons
on the basis of employment contract in register non-profit organizations and in national economy a
% zatrudnienia w rejestrowych organizacjach non-profit
% employment in register non-profit organizations
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% zatrudnienia w gospodarce narodowej
% employment in national economy
6,8

6,3

6,7
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3,8
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osoby w wieku emerytalnym
persons in retirement age

a Na podstawie danych o osobach pracuj cych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracuj cych wy szej ni 9 osób dla
roku 2010 i 2016 z: Rocznik Statystyczny RP 2017, Warszawa 2017, s. 245; dla roku 2012 z: Rocznik Statystyczny RP 2013, Warszawa 2013,
s. 245; dla roku 2014 z: Rocznik Statystyczny RP 2015, Warszawa 2015, s. 248.
a On the basis of data about employed persons in legal entities in national economy with more than 9 employees for years 2010 and 2016
from: Statistical Yearbook of The Republic of Poland 2017, Warsaw 2017, p. 245; for year 2012 from: Statistical Yearbook of The Republic of
Poland 2013, Warsaw 2013, p. 245; for year 2014 from: Statistical Yearbook of The Republic of Poland 2015, Warsaw 2015, p. 248.

Praca pozaetatowa
Employment on the basis of civil law contracts
Rejestrowe organizacje non-profit cz ciej korzysta y z pracy pozaetatowej, czyli wiadczonej w ramach
umów cywilnoprawnych (tj. umowy-zlecenia, umowy o dzie o i pokrewnych), ni pracy etatowej
(zatrudnienie w ramach stosunku pracy). W 2016 r. 36, 5% organizacji korzysta o z pracy pozaetatowej.
Odsetek ten od 2010 r. wzrós o 3,0 p. proc. Dodatkowo, jak ju wspomniano powy ej, 24,6% rejestrowych
organizacji non-profit zatrudnia o personel wy cznie na podstawie umów cywilnoprawnych.
W porównaniu z 2010 r. odsetek ten by wy szy o 2,4 p. proc.
Najwy szy udzia podmiotów zatrudniaj cych na podstawie umów cywilnoprawnych wyst pi we
wszystkich latach w ród OPP. O ile mi dzy 2010 r. a 2012 r. odsetek ten wzrós o 5,6 p. proc., to w trzech
kolejnych pomiarach zacz nieznacznie spada , osi gaj c w 2016 r. poziom 59,9%.
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Wykres 3.13.
Chart 3.13.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit korzystaj cych z pracy pozaetatowej wed ug
rodzaju organizacji
Percentage of register non-profit organizations benefiting from employment on the basis of civil law contract
by type of organization
2010

2012

2014

100%

2016
0%

33,5
34,3
35,6
36,5
33,2
34,0
35,3
36,3
55,5
61,1
60,7
59,9

OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

31,1
31,4
32,6
33,3
50,6
52,2
51,0
51,3
45,0
49,6
52,0
54,7
39,9
40,3
41,4
35,8

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

Najwi ksza zmiana odsetka organizacji korzystaj cych z pracy pozaetatowej w latach 2010-2016 nast pi a
w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych. W 2010 r. 45,0% zatrudnia o personel na podstawie
umów cywilnoprawnych, a w 2016 r. o 9,7 p.proc . wi cej. Systematyczny wzrost udzia u podmiotów
korzystaj cych z pracy pozaetatowej w latach 2010-2016 wyst pi równie w przypadku podmiotów
ekonomii spo ecznej (o 3,1 p.proc.), a nast pnie stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych
(o 2,2 p.proc.). Z kolei w ród fundacji udzia y te w analizowanych latach utrzymywa y si na zbli onym
poziomie oko o 51%-52%. Mi dzy 2010 r. a 2016 r. zmniejszy si o 4,1 p.proc. odsetek organizacji
samorz du gospodarczego i zawodowego, zatrudniaj cych w oparciu o umowy cywilnoprawne.
Mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzrós nie tylko udzia organizacji korzystaj cych z pracy etatowej, ale równie
liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2010 r. takich pracowników
w rejestrowych organizacjach non-profit by o 388,8 tys., a w 2016 r. o 5,5% wi cej, tj. 410,1 tys. osób.
Systematyczny wzrost liczby personelu pozaetatowego odnotowano w ród fundacji oraz organizacji
po ytku publicznego. W przypadku spo ecznych podmiotów wyznaniowych od 2014 r. liczba osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych utrzyma a si na takim samym poziomie 10,1 tys.
(o 2,3 tys. wi cej ni w 2010 r.). Z kolei personel pozaetatowy w 2016 r. by mniej liczny ni w 2010 r. w ród
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych (284,6 tys. w 2010 r. i 271,4 tys. w 2016 r.), a nast pnie
organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego (odpowiednio 25,0 tys. oraz 21,6 tys.).
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Wykres 3.14.
Chart 3.14.

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w rejestrowych organizacjach
non-profit wed ug rodzaju organizacji
Number of employees on the basis of civil law contract in register non-profit organizations by type of
organization
2010

2012

2014

2016
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OGÓ EM ORGANIZACJE REJESTROWE
TOTAL REGISTER ORGANIZATIONS
w tym podmioty ekonomii spo ecznej
of which social economy organizations
82,0
94,9
100,1
102,1

w tym organizacje po ytku publicznego
of which public benefit organizations

284,6
260,8
257,9
271,4

Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
71,5
80,4
93,7
106,9
7,8
8,2
10,1
10,1
25,0
24,7
34,4
21,6

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

W latach 2010-2016 systematycznie zwi ksza si tak e odsetek pracowników zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych, dla których praca pozaetatowa by a g ównym ród em utrzymania
z 6,1% (tj. 23,7 tys. osób) w 2010 r. do 8,3% (tj. 34,1 tys. osób) w 2016 r. Natomiast we wszystkich
analizowanych latach na przeci tn organizacj korzystaj c z pracy pozaetatowej przypada a 1 osoba
zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, dla której by o to g ówne miejsce pracy.
Udzia kobiet w ród personelu pozaetatowego mi dzy 2010 r. a 2016 r. wzrós o 4,2 p. proc.
w 2010 r. do 50,6% w 2016 r.

z 46,4%

Praca spo eczna
Voluntary work
Praca spo eczna, czyli praca wykonywana na rzecz organizacji dobrowolnie i bez wynagrodzenia przez jej
cz onków lub wolontariuszy nieb d cych cz onkami, stanowi g ówny zasób, na jakim rejestrowe
organizacje non-profit opieraj swoj dzia alno . W latach 2010-2014 odnotowano systematyczny
wzrost udzia u podmiotów korzystaj cych z pracy spo ecznej z 84,7% w 2010 r. do 92,9% w 2014 r.
Mi dzy 2014 r. a 2016 r. nast pi natomiast spadek tego odsetka o 2,7 p. proc.
We wszystkich analizowanych latach w najwi kszym stopniu korzystano z pracy spo ecznej w ród
stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, a nast pnie fundacji. Z kolei najrzadziej w swoj
dzia alno anga owa y cz onków lub wolontariuszy zewn trznych spo eczne podmioty wyznaniowe.
W 2010 r. z pracy spo ecznej korzysta o 35,1% z nich. W kolejnych latach odsetek ten systematycznie wzrasta
i osi gn w 2016 r. warto 41,8%.
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Wykres 3.15.
Chart 3.15.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit korzystaj cych z pracy spo ecznej wed ug rodzaju
organizacji
Percentage of register non-profit organizations benefiting from voluntary work by type of organization
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41,8
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78,1
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Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations

W latach 2010-2016 wzros a równie liczba osób pracuj cych spo ecznie na rzecz rejestrowych organizacji
non-profit. W 2016 r. korzystano z pracy 3,2 mln wolontariuszy, co stanowi o o 0,9 mln wi cej pracuj cych
spo ecznie ni w 2010 r. Najwi cej osób dzia aj cych dobrowolnie i nieodp atnie na rzecz organizacji
odnotowano w 2014 r. niespe na 3,3 mln osób.
Najwi ksz cz
bazy wolontariackiej we wszystkich analizowanych latach stanowi y osoby pracuj ce
spo ecznie na rzecz stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych, a nast pnie fundacji. cznie
wolontariusze dzia aj cych dobrowolnie i nieodp atnie na rzecz tych dwóch rodzajów organizacji
stanowili w 2010 r. 94,0% ogó u pracuj cych spo ecznie, a w 2016 r. odsetek ten by nieco wy szy i wyniós
96,2%.
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Wykres 3.16.
Chart 3.16.

Liczba osób pracuj cych spo ecznie w rejestrowych organizacjach non-profit wed ug rodzaju
organizacji
Number of volonteers in register non-profit organizations by type of organization
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3.5. Przychody z dzia alno ci
3.5. Revenues
Przychody
Odsetek organizacji wykazuj cych posiadanie przychodów we wszystkich analizowanych latach
utrzymywa si na podobnym poziomie
oko o 90%-91%. W tym samym czasie nast powa
systematyczny wzrost warto ci przychodów. czna kwota przychodów wzros a nominalnie o 15,9%
(z 23,0 mld z w 2010 r. do 26,7 mld z w 2016 r.). Realnie39 jednak wzrost ten by ni szy i wyniós 7,8%. Wzrost
przychodów w uj ciu realnym w omawianym okresie powi zany by ze zmiennym poziomem inflacji.
Zwi kszenie ogólnej kwoty przychodów o 2,7% w latach 2010-2012 po uwzgl dnieniu wzrostu cen
prze o y o si na 5,1% obni enie realnego bud etu sektora. Z kolei pomi dzy 2014 r. a 2016 r. wzrost
nominalnej sumy przychodów o 7,3%, realnie by jeszcze wy szy i wyniós 8,9% ze wzgl du na spadek
cen, jaki wyst pi w tym okresie.
We wszystkich analizowanych latach najwi ksza cz
przychodów przypada a na stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne. Udzia ten jednak zmniejszy si o 3,0 p. proc. mi dzy 2010 r. a 2016 r.
z 54,3% do 51,3%. W tym czasie zwi kszy si natomiast udzia przychodów fundacji w sumie przychodów

39

W przeliczeniu na ceny sta e, tzn. po uwzgl dnieniu wp ywu inflacji, jaka mia a miejsce mi dzy poszczególnymi latami.
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organizacji non-profit z 24,1% w 2010 r. do 29,8% w 2016 r. Zwi zane jest to z prawie dwukrotnym
wzrostem liczby fundacji w analizowanym okresie.
Przychody osi gane przez spo eczne podmioty wyznaniowe oraz organizacje samorz du gospodarczego
i zawodowego mia y mniejsze udzia y w strukturze przychodów. Dodatkowo udzia y te zmniejszy y si
w analizowanym okresie. Przychody spo ecznych podmiotów wyznaniowych w 2010 r. stanowi y 12,0%
ogó u przychodów rejestrowych organizacji non-profit, a w 2016 r. 10,0%. Natomiast udzia przychodów
organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego zmniejszy si z 9,6% w 2010 r. do 8,9% w 2016 r.
Wykres 3.17.
Chart 3.17.

Zmiana cznej kwoty przychodów i liczebno ci rejestrowych organizacji non-profit
Change of total revenues and of number of register non-profit organizations
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Na przestrzeni analizowanego okresu utrzyma o si rozwarstwienie ekonomiczne w ramach sektora
organizacji non-profit. We wszystkich analizowanych latach przeci tne przychody organizacji ogó em
by y oko o 15-krotnie wy sze ni mediana (obliczone dla wszystkich organizacji). W 2010 r. rednie
przychody wynios y 287,6 tys. z , przy czym po owa organizacji zgromadzi a mniej ni 19,0 tys. z . W 2016 r.
warto ci te by y nieco wy sze i wynios y odpowiednio 290,7 tys. z oraz 19,9 tys. z .
ród a przychodów
We wszystkich analizowanych latach najwi ksza cz
przychodów rejestrowych organizacji non-profit
pochodzi a ze róde nierynkowych. W latach 2010-2014 ich udzia systematycznie wzrasta od 49,2%
w 2010 r. do 54,4% w 2014 r. Natomiast mi dzy 2014 r. a 2016 r. odsetek ten zmniejszy si o 2,9 p. proc.
Zmiana ta wynika a ze zmniejszenia si przychodów pochodz cych z publicznych róde zagranicznych,
w tym z Funduszy Europejskich, w zwi zku z zako czeniem perspektywy finansowej 2007-2013
i rozpoczynaniem si nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
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Wykres 3.18.
Chart 3.18.

Struktura przychodów organizacji non-profit wed ug ród a przychodów
Structure of revenues of the non-profit organizations by revenues sources
2010

2012

2014

2016

60%

0%
42,2
40,3
37,9
39,4

Przychody o charakterze rynkowym
Market revenues
19,0
17,7
16,4
16,9
18,2
17,5
16,6
18,3

dzia alno gospodarcza
economic activity
odp atna dzia alno statutowa
paid mission-related activity
1,4
1,4
1,2
0,7
3,5
3,7
3,7
3,4

49,2
52,1
54,4
51,5

odsetki, dywidendy
interest, dividends
zamówienia publiczne lub kontrakty z NFZ
public procurement or contracts with NFZ
Przychody o charakterze nierynkowym
Non-market revenues

38,1
41,3
43,3
38,7

publiczne
public funds
14,8
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6,3
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1,9
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W ród róde nierynkowych du e znaczenie mia y rodki publiczne. Udzia przychodów pochodz cych
od administracji samorz dowej oraz rz dowej systematycznie wzrasta w latach 2010-2016. Utrzyma si
natomiast niewielki udzia przychodów pochodz cych z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób
fizycznych. W przypadku tego ród a 2016 r. przyniós nawet niewielki spadek udzia u w strukturze
przychodów ogó em z 2,4% w 2014 r. do 2,0% w 2016 r.
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Mniejsze znaczenie w ród róde nierynkowych mia y ród a niepubliczne, chocia 2016 r. przyniós
nieznaczny wzrost udzia u w strukturze przychodów za spraw zwi kszenia si udzia u przychodów
pochodz cych z darowizn (z 10,1% w 2014 r. do 11,9% w 2016 r.).
Organizacje non-profit uzyskuj równie przychody o charakterze rynkowym. W latach 2010-2014
odnotowano zmniejszanie si udzia u rodków finansowych pochodz cych ze róde rynkowych
z 42,2% w 2010 r. do 37,9% w 2014 r. W okresie tym systematycznie spada y zarówno udzia y przychodów
pochodz cych z dzia alno ci gospodarczej (z 19,0% w 2010 r. do 16,4% w 2014 r.), jak i z odp atnej
dzia alno ci statutowej (z 18,2% w 2010 r. do 16,6% w 2014 r.). Natomiast w 2016 r. udzia y przychodów
o charakterze rynkowym wzros y o 1,5 p. proc. w porównaniu z 2014 r. Mi dzy 2014 r. a 2016 r. zwi kszy
si przede wszystkim udzia odp atnej dzia alno ci statutowej z 16,6% do 18,3%.

3.6. Udzia w projektach EFS
3.6. The participaton in ESF projects
Analizuj c zmiany zachodz ce w latach 2010-2016 w zakresie udzia u rejestrowych organizacji non-profit
w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS), nale y mie na uwadze, e
w tym okresie nast pi a zmiana wieloletniej perspektywy finansowej. W okresie programowania 20072013 realizowane by y projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL).
W kolejnej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) rodki s wydatkowane na poziomie krajowym
poprzez Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), natomiast w regionach poprzez
dzia ania okre lone w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Projektodawcy EFS
ESF project providers
Zgodnie z danymi z systemów ministerstwa w a ciwego ds. rozwoju regionalnego w 2010 r. projekty
wspó finansowane z EFS jako projektodawcy realizowa o 1,7 tys. organizacji non-profit. W 2012 r. liczba
ta wzros a do 1,8 tys. organizacji. Ko czenie si okresu programowania 2007-2013 oraz rozpocz cie nowej
perspektywy finansowej 2014-2020 spowodowa o zmniejszenie si liczby organizacji non-profit
b d cych projektodawcami w 2014 r. do 1,4 tys., a w 2016 r. do 0,5 tys.
Podobnie jak dla ogó u uczestników projektów, we wszystkich analizowanych latach, najwi ksz cz
projektodawców stanowi y stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne. Ich udzia mi dzy 2010 r.
a 2016 r. zmniejszy si jednak znacz co z 69,0% w 2010 r. do 58,1% w 2016 r. W analizowanym okresie
zwi kszy si natomiast w ród projektodawców odsetek fundacji z 21,9% w 2010 r. do 33,1% w 2016 r.
Z kolei udzia spo ecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorz du gospodarczego i zawodowego
mi dzy 2010 r. a 2016 r. utrzyma si na podobnym poziomie odpowiednio oko o 3,0% i 5,0%-6,0%.
Organizacje non-profit w 2010 r. i 2012 r. zrealizowa y po oko o 3,7 tys. projektów. W 2014 r., kiedy
ko czy a si perspektywa finansowa 2007-2013, liczba ta zmniejszy a si do 3,3 tys. projektów. Natomiast
w 2016 r., na pocz tku nowego okresu programowania, wynios a 0,9 tys. projektów.
W analizowanym okresie zmienia a si równie rednia warto realizowanych projektów oraz przeci tny
okres ich trwania. Warto przeci tnego projektu realizowanego w 2010 r. wynios a 687,0 tys. z ,
a przeci tny okres trwania projektów to 14,5 miesi ca. Warto ci te w kolejnych latach systematycznie
wzrasta y. W 2016 r. rednia warto realizowanych projektów wynios a 2,4 mln z , a z kolei przeci tny
okres trwania 22,4 miesi ce.
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Wykres 3.19.
Chart 3.19.

Struktura projektodawców EFS a wed ug rodzaju organizacji
The structure of project providers in ESFa projects by type of organization
0%
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Stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne
Associations and similar organizations
Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
Samorz d gospodarczy i zawodowy
Business and professional associations
a Dane na podstawie systemów SIMIK oraz SL 2014.
a Based on SIMIK and SL 2014 systems.

Wp yw projektów EFS na liczb pracowników organizacji
The influence of projects financed from ESF resources on the number of organization employees
Jednym z g ównych celów Europejskiego Funduszu Spo ecznego jest wspieranie dzia a zmierzaj cych
do wzrostu poziomu i jako ci zatrudnienia.
W 2010 r. 0,8 tys. podmiotów deklarowa o wp yw zaanga owania w projekty EFS na poziom zatrudnienia
w jednostce, co stanowi o 1,0% ogó u wszystkich organizacji non-profit. W 2012 r. liczba takich organizacji
wzros a do 1,0 tys. (1,2% ogó u organizacji non-profit). Najwi cej organizacji deklaruj cych wp yw
projektów EFS na zatrudnienie w jednostce odnotowano w 2014 r. 1,3 tys. podmiotów, co stanowi o
1,4% ogó u organizacji non-profit w tym roku. W zwi zku ze zmian okresu programowania, a tym samym
zmniejszeniem si liczby organizacji uczestnicz cych w projektach EFS, w 2016 r. jedynie 0,6 tys.
organizacji (0,7% ogó u organizacji non-profit) deklarowa o, e udzia w projektach przyczyni si do
zmian w obszarze zatrudnienia.
Najwi cej miejsc pracy w rejestrowych organizacjach non-profit utworzono lub utrzymano dzi ki
projektom EFS w 2014 r. czyli w okresie gdy ko czy a si realizacja projektów z perspektywy finansowej
2007-2013. cznie by o to 10,4 tys. miejsc pracy, w tym 5,3 tys. zosta o utworzonych dzi ki projektom
wspó finansowanym z EFS. Utworzone lub utrzymane miejsca pracy stanowi y 6,9% ogó u zatrudnionych
w organizacjach non-profit w 2014 r. W 2010 r. oraz 2012 r., liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc
pracy, by a zdecydowanie ni sza ni w 2014 r. Wynios a ona odpowiednio 4,8 tys. oraz 8,1 tys., co
stanowi o 3,7% oraz 5,6% ogó u zatrudnionych w danym roku.
Najmniej miejsc pracy powsta o lub zosta o utrzymanych dzi ki uczestnictwu w projektach EFS w 2016 r.
3,8 tys. miejsc pracy, tj. 2,4% ogó u zatrudnionych w tym roku. Zwi zane jest to z pocz tkiem nowej
perspektywy finansowej 2014-2020, a co za tym idzie nierozpocz ciem konkursów projektowych w wielu
obszarach.
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Wykres 3.20.
Chart 3.20.

Miejsca pracy utworzone, utrzymane i utracone przez rejestrowe organizacje non-profit
w zwi zku z udzia em w projektach EFS
Jobs created, maintained and lost by register non-profit organizations in connection with participating in ESF
projects
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3.7. Bariery dzia ania
3.7. Barriers to activity
We wszystkich analizowanych latach wi kszo organizacji non-profit zg asza a przynajmniej jedn
barier utrudniaj c prowadzenie dzia alno ci. Jednak e odsetek takich podmiotów systematycznie
spada w latach 2010-2016. W 2010 r. 77,4% organizacji wskaza o przynajmniej jeden problem w swojej
dzia alno ci, a w 2016 r. odsetek ten by ni szy o 7,2 p. proc.
Nieznaczne zmniejszanie si udzia u podmiotów deklaruj cych posiadanie problemów w dzia alno ci
odnotowano we wszystkich typach rejestrowych organizacji non-profit. Odsetek ten mi dzy 2010 r.
a 2016 r. w najwi kszym stopniu zmniejszy si w przypadku fundacji oraz spo ecznych podmiotów
wyznaniowych, które najrzadziej zg asza y trudno ci w prowadzeniu dzia alno ci po 8,7 p. proc.
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Wykres 3.21.
Chart 3.21.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit zg aszaj cych wyst powanie przynajmniej jednej
bariery w prowadzeniu dzia alno ci wed ug rodzaju organizacji
Percentage of register non-profit organizations reported at least one barrier to activity by type of
organizations
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Kolejno wskazywania barier w prowadzeniu dzia alno ci by a podobna we wszystkich analizowanych
latach. W przypadku wi kszo ci trudno ci, odsetek podmiotów je wskazuj cych zmniejszy si mi dzy
2010 r. a 2016 r.
Kluczowym problemem pozostaj trudno ci w pozyskiwaniu rodków finansowych na dzia alno
organizacji. W 2010 r. na t barier wskaza o 50,2% rejestrowych organizacji sektora non-profit.
W kolejnych latach odsetek ten systematycznie spada i w 2016 r. wyniós 43,5%. Drug szczególnie
istotn barier by a niewystarczaj ca liczba ch tnych do pracy. W 2010 r. problemy tego rodzaju
posiada a oko o co trzecia organizacja, a w 2016 r. odsetek ten zmniejszy si do 28,6% (zmiana o 3,9 p.proc.).
proc.). W ród najwa niejszych problemów utrudniaj cych dzia alno wskazywano tak e na bariery
zwi zane z przepisami i procedurami prawnymi w 2010 r. dotyczy o to 27,2% organizacji, a w 2016 r.
24,5%.
Odnotowano relatywnie znacz ce zmniejszenie si udzia u organizacji deklaruj cych problemy zwi zane
z niewystarczaj cym wsparciem spo ecznym z 18,5% w 2010 r. do 14,0% w 2016 r.
Rejestrowe organizacje non-profit nieco cz ciej, w porównaniu z 2010 r., odczuwa y w 2016 r. trudno ci
ze znalezieniem pracowników w 2010 r. by o to 5,5% organizacji, a w 2016 r. 6,9%. Mi dzy 2010 r. a 2016 r.
nieznacznie wzrós tak e odsetek podmiotów posiadaj cych trudno ci w kontaktach z innymi
organizacjami non-profit (wzrost o 0,2 p. proc.).
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Wykres 3.22.
Chart 3.22.

Odsetek rejestrowych organizacji non-profit wed ug rodzaju zg aszanych problemów
w prowadzeniu dzia alno ci
Percentage of register non-profit organizations by the type of reported problems in activity
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2016

5,2
4,7
4,6
4,1
2,1
1,9
1,8
1,7

Uwagi metodologiczne
Methodological notes
Podstawowe wyja nienia metodologiczne
Basic methodological explanations
1. Zgodnie z definicj z podr cznika ONZ Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and
Volunteer Work 40, do sektora non-profit zalicza si podmioty, które:
a.
s w odpowiednim stopniu sformalizowane (np. w wyniku zarejestrowania we w a ciwym
urz dzie) lub przynajmniej ich cele, sposób dzia ania i struktura maj charakter trwa y,
b.
s instytucjonalnie odr bne od administracji publicznej,
c.
maj charakter niezarobkowy (dzia aj nie dla zysku i nie rozdzielaj ewentualnej nadwy ki
mi dzy swoich cz onków, pracowników itp.),
d.
s samorz dne (w adze i kierunki dzia ania okre lane s wewn trz organizacji),
e.
charakteryzuj si dobrowolno ci uczestnictwa w dzia alno ci organizacji.
2. Na potrzeby publikacji do podmiotów non-profit zaliczono41:
a. stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne, dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, czyli obok typowych stowarzysze , ochotnicze
stra e po arne, stowarzyszenia sportowe (uczniowskie kluby sportowe, inne kluby sportowe
i zwi zki sportowe) oraz jednostki, do których w pewnych zakresach stosuje si Prawo
o stowarzyszeniach, lecz ich funkcjonowanie reguluj odr bne ustawy, np. Polski Czerwony
Krzy , Polski Zwi zek Dzia kowców, Polski Zwi zek owiecki i ko a owieckie,
b. fundacje, dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
c. spo eczne podmioty wyznaniowe, czyli jednostki organizacyjne Ko cio a katolickiego oraz
innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, których dzia alno ma charakter spo eczny,
funkcjonuj ce w oparciu o przepisy normuj ce stosunek pa stwa do danego ko cio a lub
zwi zku wyznaniowego lub ustaw z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno ci sumienia
i wyznania42,
d. samorz d gospodarczy i zawodowy, dzia aj cy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych i ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio le, podmioty, które powsta y
na mocy odr bnych ustaw na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym np. samorz dy zawodów medycznych i prawniczych, a tak e ustawy z dnia 30 maja
1989 r. o samorz dzie zawodowym niektórych przedsi biorców, w tym w szczególno ci
przedsi biorców prowadz cych dzia alno w zakresie transportu, handlu, gastronomii
i us ug, oraz organizacje ro lników, dzia aj ce na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych i ustawy z dnia 8 pa dziernika 1982 r. o spo eczno-zawodowych
organizacjach rolników,
3. W publikacji do jednostek rejestrowych zosta y zaliczone wymienione wy ej typy podmiotów, maj ce
w asn osobowo prawn , a ponadto figuruj ce w rejestrze REGON, a do pomiotów nierejestrowych
zaklasyfikowano: stowarzyszenia zwyk e (niemaj ce osobowo ci prawnej stowarzyszenia zg aszane
do ewidencji w starostwach powiatowych) i przyparafialne organizacje Ko cio a katolickiego

40

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
Ze wzgl du na brak danych za 2016 r. w publikacji nie zosta y uwzgl dnione informacje dot. zwi zków zawodowych
i organizacji pracodawców. Ponadto nie zosta y przedstawione dane o partiach politycznych, poniewa dane o tych
podmiotach zosta y przedstawione w informacji sygnalnej pt. Partie polityczne w 2016 r. http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/partie-polityczne-w-2016-r-,7,3.html
42
Badaniem nie zosta y obj te jednostki tworz ce struktur i administracj ko cio ów (np. parafie, zbory, zakony, kurie
biskupie, seminaria duchowne), lecz wy cznie jednostki prowadz ce dzia alno o charakterze po ytku publicznego.
41
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4.

5.

6.
7.
8.

(dzia aj ce w oparciu o prawo ko cielne w ramach poszczególnych parafii wspólnoty inne jednostki
o charakterze stowarzyszeniowym (np. ministranci, kó ko ró a cowe, chór).
Na potrzeby publikacji do podmiotów ekonomii spo ecznej (PES) zosta y zaliczone: stowarzyszenia
i podobne organizacje spo eczne, fundacje, spo eczne podmioty wyznaniowe, samorz d gospodarczy,
w tym kó ka rolnicze. Nie s to wszystkie rodzaje PES, tylko te które obj te by y omawianym badaniem.
Prezentowane w publikacji dziedziny dzia alno ci stowarzysze i podobnych organizacji spo ecznych,
fundacji, a tak e spo ecznych podmiotów wyznaniowych zosta y okre lone za pomoc pierwszego,
najwa niejszego pola dzia alno ci wskazanego przez nie na formularzu SOF-1. Z kolei wszystkie
organizacje samorz du zawodowego i gospodarczego zosta y zaklasyfikowane do dziedziny sprawy
zawodowe, pracownicze, bran owe. Zastosowane dziedziny pozwalaj na przeklasyfikowanie danych
na dziedziny mi dzynarodowej klasyfikacji organizacji non-profit
ICNPO (The International
Classification of Non-profit Organizations), patrz: Handbook on Non-profit Institutions in the System of
National Accounts, Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New
York 2003.
Prezentacje danych w przekroju terytorialnym dokonano wed ug lokalizacji siedziby jednostek.
Ze wzgl du na zaokr glenia niektóre warto ci w publikacji mog si nie sumowa do ogó em.
W publikacji poj cie podmiot, organizacja, jednostka s stosowane wymiennie.

ród a danych prezentowane w publikacji
Sources of date presented in the publication
Sprawozdawczo

GUS

Podstawowym ród em informacji zawartych w publikacji jest badanie: 1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje,
samorz d gospodarczy i zawodowy oraz spo eczne jednostki wyznaniowe, realizowane na podstawie
obowi zku sprawozdawczego okre lonego w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie programu bada statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.
Zakres podmiotowy badania 1.04.01 zosta podzielony na dwie grupy:
a.

fundacje, stowarzyszenia, organizacje spo eczne podobne do stowarzysze , jednostki
organizacyjne Ko cio a katolickiego oraz innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, które
realizowa y obowi zek sprawozdawczy na sprawozdaniu SOF-1;
b. organizacje samorz du gospodarczego i zawodowego obj te obowi zkiem sprawozdawczym
na formularzu SOF-4.
Operat do badania stanowi a Baza Jednostek Statystycznych (BJS) 43, z której wybrane zosta y organizacje
non-profit posiadaj ce osobowo prawn , charakteryzuj ce si form prawn zgodn z powy szym
zakresem podmiotowym, a tak e maj ce okre lony w BJS stan aktywno ci prawno-ekonomicznej jako:
a.
jednostka aktywna prowadz ca dzia alno ,
b.
jednostka nieaktywna
nieprowadz ca dzia alno ci, ale przygotowuj ca si do jej
rozpocz cia44.
Z tak okre lonej zbiorowo ci do kartoteki badania realizowanego na formularzu SOF-1 wybrane zosta y
wszystkie:

43
Jest to baza danych utworzona w oparciu o rejestr REGON, ró ni ca si jednak od niego tym, e bez wniosku podmiotu
zarejestrowanego jest aktualizowana danymi z bada oraz w oparciu o ród a administracyjne.
44
Ponadto do operatu badania SOF-1 dodano nast puj ce podmioty:

- spo eczne podmioty wyznaniowe, tj. zarejestrowane w REGON jednostki prawne lub lokalne ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, prowadz ce
dzia alno spo eczn ,
- kluby sportowe dzia aj ce w formie stowarzyszenia, w tym uczniowskie kluby sportowe, które nie by y zarejestrowane w REGON, jednak by y
zarejestrowane w ewidencjach prowadzonych w starostwach powiatowych i jako takie zosta y w czone do BJS przy aktualizacji operatu na
potrzeby prowadzonego przez GUS badania sportu, z wykorzystaniem formularza KFT-1 Sprawozdanie z dzia alno ci klubu sportowego oraz
figurowa y w REGON jako jednostki bez osobowo ci prawnej.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Tablica 1.
Table 1.

jednostki, które mia y zarejestrowan dzia alno gospodarcz ,
jednostki posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego (OPP),
projektodawcy Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS),
jednostki zatrudniaj ce powy ej 5 osób,
wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe, górskie ochotnicze pogotowia ratunkowe
i Tatrza skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
jednostki, które mia y zawarte kontrakty z NFZ,
jednostki wyst puj ce w operacie bada dotycz cych pomocy spo ecznej, realizowanych na
formularzach PS-01, PS-03 i OD-1,
jednostki prowadz ce centra integracji spo ecznej, zak ady aktywno ci zawodowej i warsztaty
terapii zaj ciowej,
jednostki wyst puj ce w operacie bada serii K (K-01, K-02, K-05, K-07, K-08) dotycz cych
kultury,
spo eczne podmioty wyznaniowe,
jednostki prowadz ce placówki o wiatowe wed ug bazy System Informacji O wiatowej,
stowarzyszenia mniejszo ci narodowych, etnicznych i cudzoziemców.

Liczba jednostek badania SOF-1 wed ug rodzaju organizacji za 2016 r.
Number of units in the SOF-1 survey according to the type organization for 2016

Wyszczególnienie
Specification

Ogó em
Grand total

Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar
organizations

razem
total
typowe stowarzyszenia i
organizacje spo eczne
typical associations and
similar organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunitng clubs

Fundacje
Foundations
Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities

Liczba organizacji (w tys.)
Number of organizations (in thous.)
kartoteka SOF-1
files of SOF-1
operat
dobór
próba
sampling
razem
celowy
losowa
frame
total
purposive
random
sampling
sampling
118,6

34,3

17,3

17,0

94,4

20,9

10,8

10,1

50,9

13,9

8,5

5,4

25,6

4,9

2,1

2,8

15,7

1,8

0,3

1,5

2,6

0,3

0,0

0,3

21,4

11,0

4,1

6,9

2,4

2,4

2,4

-

Z pozosta ej cz ci operatu wylosowana zosta a próba jednostek reprezentatywna w obr bie ka dego
województwa i formy prawnej. Próba losowa mia a charakter warstwowy, dobór do warstw by
proporcjonalny. Warstwy stanowi y województwa, z wydzieleniem najwi kszych miast (tj.: Warszawy,
Krakowa, odzi, Wroc awia, Lublina, Gda ska, Katowic, Szczecina i Poznania (25 grup) oraz formy prawne
(2 grupy, tj. fundacje oraz stowarzyszenia i inne organizacje spo eczne). W ramach warstwy stowarzysze
proporcjonalnie losowane by y ochotnicze stra e po arne, ko a owieckie, stowarzyszenia sportowe oraz
pozosta e organizacje. Ponadto wprowadzono proporcjonalne losowanie jednostek pod wzgl dem
powiatów. Liczebno
próby zosta a ustalona przy za o eniu, e wzgl dny b d standardowy
szacowanych parametrów nie powinien przekroczy 5,0%. Ze wzgl du na za o ony 15,0% udzia
jednostek nieaktywnych, w ka dej z warstw zosta o wylosowanych o 20,0% wi cej jednostek. Po
wylosowaniu próby wed ug wy ej okre lonych za o e zweryfikowano, czy znalaz a si w niej
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odpowiednia do otrzymania reprezentatywnych danych liczebno jednostek z poszczególnych klas
zatrudnienia (0, 1-5) i kategorii lokalizacji jednostki (gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska). Ostatecznie
kartoteka SOF-1 uwzgl dniaj ca zarówno dobór celowy, jak i losowy, stanowi a 28,9% liczebno ci
jednostek w operacie.
Badanie na formularzu SOF-4 mia o charakter pe ny, wi c wszystkie jednostki wybrane z operatu zosta y
w czone do kartoteki badania.
Tablica 2.
Table 2.

Liczba jednostek badania SOF-4 wed ug rodzaju organizacji za 2016 r.
Number of units in the SOF-4 survey according to the type of organization for 2016
Wyszczególnienie
Specification

Liczba organizacji (w tys.)
Number of organizations (in thous.)

Ogó em
Total

3,5

Kó ka rolnicze
Farmers organizations

1,7

Pozosta y samorz d gospodarczy
Other business associations

0,9

Pozosta y samorz d zawodowy
Other proffesional associations

1,0

Zakres przedmiotowy formularzy SOF-145 i SOF-446 obejmowa nast puj ce elementy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

dziedzina, zasi g, formy i charakter dzia alno ci jednostki sprawozdawczej,
uczestnictwo w projektach Europejskiego Funduszu Spo ecznego,
rodzaj i liczba beneficjentów dzia alno ci jednostki sprawozdawczej oraz rodzaj dzia a
podejmowanych na rzecz odbiorców indywidualnych,
cz onkostwo, praca spo eczna,
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz praca w ramach umów cywilnoprawnych,
przychody i koszty prowadzenia dzia alno ci,
posiadanie rodków trwa ych, ponoszenie nak adów inwestycyjnych oraz otrzymanie darów
rzeczowych,
warunki prowadzenia dzia alno ci,
dane teleadresowe.

Ze wzgl du na specyfik dzia alno ci organizacji samorz du gospodarczego i zawodowego cz
pyta
by a ró na od tych kierowanych do fundacji, spo ecznych podmiotów wyznaniowych, stowarzysze
i podobnych organizacji spo ecznych. W SOF-4 inaczej ni w SOF-1 skonstruowane zosta y pytania: o rodzaj
i form dzia alno ci statutowej i odbiorców dzia a jednostki. Formularze SOF-1, SOF-4 za 2016 r. nie
ró ni y si w zasadniczy sposób od formularzy z poprzedniej edycji badania (za 2014 r.). G ównym
powodem braku znacz cych modyfikacji formularzy by a potrzeba zachowania spójno ci
metodologicznej i zapewnienia porównywalno ci danych pomi dzy edycjami bada .
Badanie by o zrealizowane w terminie od 10 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. Opracowanie tablic
wynikowych przypada o na listopad 2017 r. Wype nione sprawozdania z serii SOF przes a o cznie
27,6 tys. obj tych badaniami organizacji (73,0%), a 5,6 tys. jednostek zadeklarowa o, e w 2016 r. nie

45
46

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/SOF-1.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/SOF-4.pdf
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prowadzi o dzia alno ci statutowej, a wi c by o nieaktywnymi (14,8%). Nie uda o si nawi za kontaktu
z 7,1% organizacji, a 5,2% organizacji odmówi o udzia u w badaniach.
Tablica 3.
Table 3.

Realizac ja bada z serii SOF wed ug formularzy za 2016 r.
Conducted surveys from the SOF series for 2016 according to forms
Liczebno
jednostek
w kartotece
Number of units
in files

Sprawozdania
pozytywnea
a
Valid reports

Wyszczególnienie
Specification
w tys.
in thous.

w%
in %

Pozosta y rozpoznany stan
aktywno cib
Other recognizad state of activity

nieaktywne
non-active

w tys.
in
thous.

w%
in %

aktywne, które
odmówi y
udzia u
w badaniu
active which
refused
participation in
survey
w tys.
w%
in
in %
thous.

Brak kontaktu
Non-contact

w tys.
in
thous.

w%
in %

Ogó em
Total

37,8

27,6

73,0

5,6

14,8

2,0

5,2

2,7

7,1

SOF-1
SOF-4

34,3
3,5

24,9
2,7

72,4
78,3

5,0
0,6

14,6
16,4

1,8
0,1

5,3
3,9

2,6
0,1

7,6
1,4

a Jednostki które wype ni y sprawozdanie, z wy czeniem tych, które zaznaczy y wy cznie informacj o braku aktywno ci.
b Jednostki z którymi nawi zano kontakt w trakcie realizacji badania, ale które nie z o y y sprawozdania lub zaznaczy y na nim
informacj o braku aktywno ci. Jako odmowy potraktowano równie jednostki, które nie z o y y sprawozdania, a w oparciu o ród a
administracyjne ustalono, e prowadzi y dzia alno .
a Units which filled forms, with the exception of those which marked only the information of inactivity.
b Units were contacted in the course of the study, but which have not submitted reports or marked information on it indicated a lack
of activity. As refusals of participation in the survey were considered units which have not submitted reports but, on the basis of
administrative datasets, they were identified as active units, running activity.

Ostateczna kompletno zrealizowanych bada po odj ciu podmiotów nieaktywnych wynios a 85,6%.
Najwy szy odsetek jednostek, które z o y y sprawozdanie wyst pi w ród organizacji posiadaj cych
status OPP (96,7%), a nast pnie - w ród ochotniczych stra y po arnych (94,8%). Natomiast najni szy
poziom kompletno ci uzyskano w ród fundacji (77, 2%). Z elektronicznej formy przekazywania danych
skorzysta o 47,1% badanych organizacji 47, pozosta e sprawozdania w formie formularzy papierowych
przes ano drog pocztow . Z drogi elektronicznej cz ciej korzysta y podmioty z grupy, która sk ada a
sprawozdanie SOF-1 (fundacje, stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne oraz spo eczne
podmioty wyznaniowe 49,2% z o y o sprawozdan ia poprzez PS) ni sprawozdawcy wype niaj cy
formularz SOF-4 (samorz d gospodarczy i zawodowy 28,3%).
W zwi zku z potrzeb precyzyjnego uogólniania danych zebranych od organizacji, które wype ni y
sprawozdania na ca populacj aktywnych organizacji, przeprowadzono we wszystkich województwach
badanie ewidencyjne na formularzu: SOF-1/4e (Informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie
wype ni y sprawozdania SOF-1 lub SOF-4). Celem tego badania by o przede wszystkim rozpoznanie stanu
aktywno ci jednostek, z którymi nie uda o si nawi za kontaktu w trakcie zbierania sprawozda SOF-1
i SOF-4. Badanie SOF-1/4e zosta o przeprowadzone na grupie 2,6 tys. jednostek, tj. 7% znajduj cych si
w kartotekach SOF-1 i SOF-4. Do bada zosta y dobr ane jednostki, z którymi nie uda o si nawi za
jakiegokolwiek kontaktu. Zdecydowan wi kszo organizacji zakwalifikowanych do bada stanowi y
podmioty z kartoteki SOF-1 (98%), a pozosta e jednostki (2%) by y z kartoteki SOF-4. Podczas realizacji
bada ewidencyjnych uzyskano info rmacje o 2,0 tys. jednostek (75%). Bezpo redni kontakt nawi zano
z 1,7 tys. organizacji (64,5%), a w zakresie 0,3 tys. stan aktywno ci prawno-ekonomicznej ustalono na
podstawie danych pozyskanych za po rednictwem Internetu lub w ramach kontaktów bezpo rednich

47
Za podstaw oblicze przyj to orga nizacje, które z o y y sprawozdania pozytywne oraz te, które zaznaczy y na
formularzach brak aktywno ci.
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w rodowisku lokalnym. Okaza o si , e 62% spo ród jednostek, o których pozyskano informacje (tj. 1,2 tys.
organizacji) by o aktywnych w czasie realizacji bada SOF-1 i SOF-4.
Kompletno bada z serii SOF wed ug formularzy i rodzajów organizacji za 2016 r.
Completeness of surveys of the SOF series according to forms and types of organization for 2016

Wyszczególnienie
Specification

SOF-1

Ogó em
Grand total
w tym OPP
of which PBO s

Stowarzyszenia i podobne
organizacje spo eczne
Associations and similar
organizations

razem
total
typowe stowarzyszenia i
organizacje spo eczne
typical associations and
similar organizations
stowarzyszenia sportowe
sport clubs
ochotnicze stra e po arne
voluntary fire brigades
ko a owieckie
hunitng clubs

Fundacje
Foundations

SOF-4

Tablica 4.
Table 4.

Spo eczne podmioty wyznaniowe
Faith-based charities
razem
total
kó ka rolnicze
farmers organizations
Samorz d gospodarczy i
pozosta y samorz d
zawodowy
gospodarczy
Business and proffesional
other business associations
associations
samorz d zawodowy
proffesional associations

Organizacje
z kartotek bada ,
z wy czeniem
podmiotów
nieaktywnych
Organizations in
research files without
non-active ones

Organizacje które
zrealizowa y obowi zek
sprawozdawczy a
Organizations which realized
reporting duty

w tys.
in thous.

% z pierwszej
kolumny
% from first column

32,3

27,6

85,6

8,0

7,7

96,7

18,5

16,2

87,3

12,2

10,5

86,6

4,3

3,7

85,9

1,7

1,6

94,8

0,3

0,3

90,2

8,6

6,7

77,2

2,2

2,0

93,9

2,9

2,7

93,6

1,2

1,2

93,1

0,8

0,8

94,4

0,9

0,8

93,3

a Wybrane organizacje, które z o y y sprawozdania pozytywne (prowadzi y dzia
. alno statutow w 2016 r.).
a Selected organizations that submitted positive reports (i.e., conducted their statutory activity in 2016).
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Tablica 5.
Table 5.

Realizacja badania ewidencyjnego za 2016 r. wed ug formularzy
Completed evidential survey for 2016 according to forms

Wyszczególnienie
Specification

Liczebno
jednostek
Number of units

ogó em
total

w tys.
in thous.
Ogó em
Total
SOF-1e
SOF-4e

w%
in %

Rozpoznane
Recognised
bezpo rednioa
directly a
w tys.
w%
in
in %
thous.

po redniob
indirectly b
w tys.
w%
in
in %
thous.

Nierozpoznane
unrecognised
w tys.
in
thous.

w%
in %

2,6

2,0

75,0

1,7

64,5

0,3

10,6

0,7

25,0

2,6
0,1

1,9
0,1

74,6
93,2

1,7
<0,1

64,1
79,7

0,3
<0,1

10,5
13,6

0,7
<0,1

25,4
6,8

a Kontakt z jednostk lub jej przedstawicielem za pomoc wizyty, rozmowy telefonicznej, e-maila, poczty, fax-u.
b Kontakt z administracj samorz dow , wo lontariuszami, a tak e osoby korzystaj ce z us ug lub pomocy wiadczonej przez
jednostk , najbli szym s siedztwem jednostki, inn jednostk dzia aj c w tej samej dziedzinie lub bran y, pras , Internetem.
a Contact with the unit or its representative with visits, phone call, e-mail, mail, fax-u.
b Contact with local government administration, volunteers, as well as people using services or assistance provided by an unit, in
the nearest vicinity of an unit, other unit operating in the same field or industry, the press, the Internet

Ze wzgl du na to, e kompletno bada realizowanych na formularzach SOF-1, SOF-4 nie wynios a 100%,
a tak e cz
badania na formularzu SOF-1 realizowan a by a na próbie, do zbioru wynikowego zosta y
skonstruowane wagi, które umo liwi y uogólnienie pozyskanych danych na ca populacj aktywnych
jednostek. Wagi dla zbiorowo ci obj tej badaniem pe nym i reprezentacyjnym tworzone by y oddzielnie.
Dla wszystkich jednostek dobranych celowo do badania waga wynios a 1. Jednostki obj te badaniem
reprezentacyjnym otrzyma y pierwotn wag , która by a ilorazem liczebno ci populacji danej warstwy
przez liczebno próby wylosowanej. Zosta y wydzielone nast puj ce warstwy - podregion (72) i rodzaje
organizacji (6). Ze wzgl du na brak pe nej kompletno ci badania, konieczne by o skorygowanie
pierwotnych wag. Przed przyst pieniem do pierwszej korekty ka dej jednostce bior cej udzia w badaniu
nadano symbol oznaczaj cy uczestnictwo w badaniu lub stan aktywno ci.
Stworzono cztery kategorie (ra):
a)
b)
c)
d)

ra1, gdy jednostka by a aktywna i z o y a sprawozdanie,
ra2, gdy jednostka by a aktywna, ale nie z o y a sprawozdania,
ra3, gdy jednostka by a nieaktywna,
ra4, gdy nie uda o si z jednostk nawi za kontaktu.

W zakresie jednostek, z którymi nie nawi zano kontaktu, symbolizowanych jako ra 4, w zale no ci od
badania przyj to ró ne metody. W badaniach realizowanych na formularzach SOF-1 i SOF-4 pos u ono
si informacjami o aktywno ci z badania ewidencyjnego. W trakcie badania ewidencyjnego z pewn pul
podmiotów tak e nie mo na by o nawi za kontaktu, wi c przyj to za o enie, e s nieaktywne. Metoda
korekty wag analitycznych w badaniach realizowanych na formularzach SOF-1 i SOF-4 by a identyczna.
Pierwsza korekta wag zosta a przeprowadzona w ka dej warstwie wed ug nast puj cego wzoru:

gdzie:
wspó czynnik korekty aktywno ci
waga pierwotna waga warstwy x wynikaj ca z doboru jednostek do badania (opis powy ej).

Wspó czynnik korekty aktywno ci zosta obliczony dla ka dej warstwy w oparciu o wzór:
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gdzie:

n liczba jednostek danej warstwy
Druga korekta by a dokonana ze wzgl du na braki odpowiedzi w poszczególnych warstwach. Do korekty
wag zastosowano nast puj cy wzór:

= waga warstwy x po pierwszej korekcie
= suma wag warstwy x po pierwszej korekcie
= suma wag warstwy x dla jednostek, którym zosta przypisany kod ra1.
Wagi by y korygowane tylko dla tych jednostek, którym przypisano ra1, czyli dla jednostek aktywnych,
które z o y y sprawozdanie. Opisana metoda konstruowania i korygowania wag jest stosowana tak e
w innych badaniach GUS.
Pozosta e ród a danych
W niniejszej publikacji obok prezentacji danych pochodz cych ze zbiorów wynikowych sprawozda serii
SOF za 2016 r. wykorzystano tak e dane z nast puj cych róde :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

starostwa powiatowe oraz urz dy miast na prawach powiatu,
Instytut Statystyki Ko cio a Katolickiego SAC im. ks. prof. W. Zdaniewicza,
Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Sprawiedliwo ci,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych.

Powy sze dane zosta y przekazane przez gestorów zgodnie z zapisami w Programie Bada Statystycznych
Statystyki Publicznej na rok 2016 oraz stanowi y bezpo rednie lub po rednie ród o danych dla badania.
Ad a) Dane przekazywane przez starostwa powiatowe oraz urz dy miast na prawach powiatu
pozyskiwane w formie wykazu stowarzysze nadzorowanych ze wzgl du na siedzib przez starost lub
prezydenta miasta na prawach powiatu zawieraj ce dane teleadresowe oraz dane o stanie aktywno ci
badanych organizacji oraz podobne informacje dotycz ce stowarzysze zwyk ych (nieposiadaj cych
osobowo ci prawnej). Powy sze dane pos u y y do aktualizacji rejestrów statystycznych, a tak e
opracowania informacji o liczbie aktywnych stowarzysze zwyk ych.
Ad b) Dane Instytutu Statystyki Ko cio a Katolickiego SAC im. ks. prof.. W. Zdaniewicza z badania
przyparafialnych organizacji Ko cio a katolickiego zrealizowanego na zlecenie GUS w 2017 r. dane za 2016 r.
Badanie zosta o przeprowadzone w oparciu o spójny z SOF-1 formularz badawczy na reprezentatywnej
próbie parafii. Dane stanowi uzupe nienie zakresu podmiotowego organizacji non-profit i obejmuj
nast puj ce zagadnienia: dziedzina dzia alno ci, zasi g dzia ania, odbiorcy dzia alno ci, pracuj cy
spo ecznie i bariery dzia alno ci.
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Ponadto w publikacji wykorzystano informacje ze spisu parafii, tj. badania pe nego realizowanego co
5 lat. Informacje ze spisu parafii zosta y wykorzystane do okre lenia liczby jednostek oraz ich cz onków
i wa enia wyników z badania reprezentacyjnego.
Ad c) Dane Ministerstwa Finansów pozyskane zosta y w formie bazy z Systemu Informacji Podatkowej
w zakresie organizacji po ytku publicznego, które otrzyma y w 2016 r. 1% nale nego podatku (za 2015 r.),
danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT).
Dane jednostkowe dotycz ce osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci
prawnej pochodzi y z Krajowej Ewidencji Podatników. Powy sze zbiory umo liwia y aktualizacj
rejestrów statystycznych oraz kontrol jako ci danych z bada . W oparciu o nie dokonano imputacji,
szacowanie danych oraz sprawdzenie wag analitycznych. W niniejszej publikacji te ród a pos u y y m.in.
do ustalenia liczby organizacji, które uzyska y przychody w 2016 r., korekty sumy przychodów ogó em,
1% podatku i kosztów badanych organizacji w 2016 r.
Ad d) Dane Ministerstwa Sprawiedliwo ci przekazane zosta y w formie rejestru stowarzysze , innych
organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej, jak te
rejestru przedsi biorców. Na ich podstawie nast pi a aktualizacja rejestrów statystycznych oraz kontrola
jako ci danych z badania. Wykorzystane zosta y na etapie tworzenia wykazów oraz operatów do bada .
Ad e) Dane Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pozyskane z Systemu Teleinformatycznego SL2014. Zbiór
zawiera dane jednostkowe o projektach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego,
w tym dane o beneficjentach, warto ci projektów, okresie ich realizacji. W oparciu o powy sze informacje
zweryfikowano dane na temat uczestnictwa organizacji non-profit w projektach EFS pozyskiwane na
formularzach serii SOF oraz dokonano dodatkowych oblicze na rzecz publikacji, m.in. w zakresie liczby
jednostek bior cych udzia w projektach EFS, warto ci oraz czasu trwania projektów. Pozyskane dane
umo liwi y ponadto aktualizacj rejestrów statystycznych oraz kontrol jako ci danych z bada .
Ad f ) Dane Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych z Centralnego Rejestru P atników Sk adek s u ce do
okre lenia liczby jednostek zatrudniaj cych pracowników oraz pozyskania dodatkowych danych
teleadresowych. Umo liwi y one kontrol jako ci danych z bada , w oparciu o nie nast pi a imputacja
oraz szacownie danych o zatrudnieniu. Ponadto pos u y y bezpo rednio do opracowania struktury wieku
osób zatrudnionych w badanych organizacjach oraz liczby zatrudnionych osób niepe nosprawnych
i emerytów.
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