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Informacja o badaniu, metodologia
 Analiza stołecznego sektora pozarządowego była możliwe dzięki badaniom przeprowadzonym we
współpracy między Stowarzyszeniem Klon/Jawor oraz Urzędem m.st. Warszawy.
 Wyniki dotyczące stołecznego sektora pozarządowego opierają się na danych zebranych od 200 organizacji
w ramach dedykowanego badania warszawskich organizacji pozarządowych oraz danych dotyczących 151
warszawskich stowarzyszeń i fundacji, które zostały wylosowane do badań ogólnopolskich. W sumie

przebadano 351 warszawskich organizacji.

 Wyniki dotyczące całego polskiego sektora pozarządowego, prezentowane w raporcie jako tło dla wyników
warszawskich, opierają się na danych zebranych od 1342 stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
 W obydwu badaniach próby wylosowano z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego. Przy
doborze 200 warszawskich organizacji pozarządowych wyodrębniono warstwę za względu na formę prawną
organizacji – fundacje i stowarzyszenia. Konstrukcja próby w badaniu ogólnopolskim składała się z większej
ilości warstw, wyróżnionych ze względu na: 1) formę prawną; 2) wielkość miejscowości będącej siedzibą
organizacji. Dodatkowo w próbie wyróżniono segment organizacji sportowych. Analizy przeprowadzono
przy wykorzystaniu wag analitycznych korygujących udział w próbie podmiotów z określonej warstwy lub
segmentu próby.
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Techniki prowadzenia badań
 Dedykowane badanie warszawskie zostało przeprowadzone z inicjatywy Urzędu Miasta st.

Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor na losowo-warstwowej próbie 200 stowarzyszeń i
fundacji w III-IV kwartale 2018 roku. Dane w ramach tego badania były gromadzone metodą wywiadów
bezpośrednich z użyciem komputera/tabletu (CAPI/TAPI) z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w
organizacji (m.in. prezesi, wiceprezesi).

 Badanie ogólnopolskie przeprowadzono na losowo-warstwowej próbie 1142 stowarzyszeń i

fundacji (w tym 151 stowarzyszeń i fundacji z Warszawy) w drugim i trzecim kwartale 2018 roku. Dane w
ramach badań ogólnopolskich były gromadzone poprzez ankiety online (CAWI). Respondentami w były
osoby pełniące kluczowe funkcje w organizacji (m.in. prezesi, wiceprezesi).

 Zarówno dedykowane badanie warszawskie, jak i badanie ogólnopolskie bazowało na tym samym
kwestionariuszu wypracowanym przez zespół Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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Liczba organizacji i ich staż działania
 zgodnie z danymi z rejestru REGON (stan na
31.12.2017) w Warszawie jest zarejestrowanych

5604 fundacji oraz
7185 stowarzyszeń (bez OSP)

stowarzyszeń i fundacji

25%

5 lat lub mniej

27%

 warszawski sektor pozarządowy stanowi ok.

11% wszystkich zarejestrowanych

Staż działania organizacji

28%

6-10 lat

29%

w Polsce
11-15 lat

20%
20%

 aktywnie działa ok. 70% zarejestrowanych
podmiotów  w Warszawie jest aktywnych niemal

9 tys. stowarzyszeń i fundacji.

powyżej 15 lat

27%
24%

Warszawa 2018 |n=351

Polska 2018 |n=1342
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Status prawny i struktura organizacyjna
 większy udział fundacji:

43%
w całej Polsce 19%
w Warszawie jest ich

43%

Fundacja
19%

44%

Stowarzyszenie
zarejestrowane

 10% warszawskich organizacji jest formalnie
wyodrębnionym

struktury

oddziałem szerszej

64%
9%

Stowarzyszenie zwykłe

13%

Związek stowarzyszeń

1%
1%

Warszawa 2018 |n=351

Polska 2018 |n=1342

5

Zasięg działań organizacji
 71% organizacji warszawskich działa na rzecz

najbliższego sąsiedztwa lub gminy/powiatu, a więc

kieruje przynajmniej część swojej
aktywności do mieszkańców Warszawy.

60%

 Jednocześnie
działa na
całym sektorze 38%.

skalę kraju – w

34%

Najbliższe sąsiedztwo

30%
37%

Gmina i powiat

61%

30%

Województwo, region

41%
60%

Cały kraj

38%
15%

Inne kraje
Inaczej wyodrębnione
terytorium

9%
2%
3%

Warszawa 2018 |n=351

Polska 2018 |n=1342
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Główne pola działań organizacji
 Organizacje warszawskie najczęściej
zajmują się edukacją i
wychowaniem.
 Drugie miejsce w rankingu branż
organizacji warszawskich zajmuje
sport oraz kultura. Warto zaznaczyć,
że na terenie Warszawy działa

dwukrotnie mniej
organizacji sportowych niż na
terenie całego kraju.

Edukacja i wychowanie
Sport, turystyka, rekreacja, hobby

13%
16%

Kultura i sztuka

16%
13%

Ochrona zdrowia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, równouprawnienie
Rozwój lokalny
Ochrona środowiska, ekologia
Badania naukowe
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

Podtrzymywanie/upowszechnianie tożsamości narodowej
Działalność międzynarodowa, pomoc rozwojowa
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa
Religia
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność
Warszawa 2018 |n=351

8%
7%
6%
6%
4%
1%
4%
5%
3%
3%
3%
1%
2%
1%
2%
3%
2%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

22%
34%

Polska 2018 |n=1342
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Odbiorcy działań organizacji
 Najczęstszymi odbiorcami działań
warszawskich organizacji są dzieci

i

młodzież

– działania na ich rzecz
prowadzi 65% organizacji.

 Rzadziej niż organizacje

ogólnopolskie stowarzyszenia i
fundacje z Warszawy działają na rzecz
lokalnej społeczności.

65%

Dzieci lub młodzież

73%
47%

Mieszkańcy okolicy,
lokalna społeczność

62%
38%

Seniorzy

39%
24%

Chorzy, osoby z
niepełnosprawnością

Inne grupy osób

Organizacje lub
instytucje

25%
23%
16%
21%
20%

Warszawa 2018 |n=351

Polska 2018 |n=1342
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Przychody organizacji w 2017 roku
 Przeciętne roczne przychody
warszawskich organizacji
wyniosły w 2017 roku:

49 tys. zł


W całym sektorze przeciętne
roczne przychody wynosiły 28
tys. zł.

43%
32%
19%
12%

31%
22%

19%

10%

do 1 tys. zł

6%

do 10 tys. zł

do 100 tys. zł

Warszawa 2018 |n=351

do 1 mln zł

6%

pow 1 mln zł

Polska 2018 |n=1342
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Źródła przychodów organizacji w 2017 r.
 Warszawskie organizacje najczęściej
korzystają z darowizn od osób

indywidualnych i firm (65% miało
jakieś przychody z tego źródła w 2017
roku).

65%
63%

filantropia indywidualna i instytucjonalna
43%

składki członkowskie
31%

środki samorządowe

21%
23%

działalnosć odpłatna i gospodarcza
dotacje od innych organizacji

21%
15%

środki rządowe

20%
20%

majątek
zagraniczne środki publiczne

Warszawa 2018 |n=346

61%

30%
25%

1% podatku

 Kolejne, często wykorzystywane źródła
to: składki członkowskie (43%) i środki
samorządowe (31%) – popularne, choć
zasilają budżety organizacji ze stolicy
dużo rzadziej niż stowarzyszeń i fundacji
w całym kraju.

63%

17%
16%
9%
11%
Polska 2018 |n=1290
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Działalność odpłatna i gospodarcza
 19% warszawskich organizacji

Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą i/lub odpłatną
działalność pożytku publicznego?

prowadzi działalność gospodarczą
(o 8 punktów procentowych więcej niż w
całej Polsce).

19%
działalnosć gospodarcza

 Działalność odpłatną pożytku publicznego

11%

29%

prowadzi
warszawskich
organizacji – z kolei ta działalność jest
mniej popularna w stolicy, niż w całym
kraju.

29%
działalność odpłatna
36%

Warszawa 2018 |n=351

Polska 2018 |n=1342
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Działania fundraisingowe
36% organizacji warszawskich podejmuje działania fundraisingowe.
w tym:

47% ma osobiste kontakty z kluczowymi darczyńcami
42% wysyła maile o wsparcie; tyle samo pozyskuje pieniądze od firm
29% zbiera środki przez stronę internetową lub profil w mediach społecznościowych
21% organizacji warszawskich ma osobę (lub osoby) zajmujące się fundraisingiem w pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin (w całym sektorze 11%).

12

Partnerzy organizacji – kontakty ogółem
 Najczęstszym partnerem organizacji są inne

polskie organizacje pozarządowe –

92% organizacji z Warszawy i 88% z całej Polski utrzymuje z nimi jakiekolwiek kontakty

 Drugą grupą w rankingu partnerów jest lokalna

nią

67% organizacji, w całej Polsce 87%

społeczność.

W Warszawie kontaktuje się z

 Trzecie miejsce w tym rankingu dla organizacji z Warszawy zajmują firmy

prywatne
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Partnerzy organizacji – kontakty ogółem
rzadziej

Organizacje warszawskie
niż
stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce mają
kontakty

 urzędem gminy (56% vs 84%),

 starostwem powiatowym,
 mediami lokalnymi,
 instytucjami publicznymi na poziomie
lokalnym (szkołami, przedszkolami,
instytucjami kultury),

Częściej niż w całym kraju organizacje ze
stolicy kontaktują się z:

 mediami ogólnopolskimi,
 zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi
 ministerstwami oraz innymi
publicznymi instytucjami
centralnymi

 Urzędami Marszałkowskimi
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Skala kontaktów z warszawskim samorządem
w 2017 r.
 Skala kontaktów warszawskich
organizacji z Urzędem m.st.
Warszawy i z Urzędami dzielnic
Warszawy jest niemal taka sama.

56%

Urząd m.st.
Warszawy

8%

23%

24%

44%

24%

44%

 Po
warszawskich
organizacji utrzymuje kontakty z

Urzędem m.st.
Warszawy i z Urzędami
dzielnic Warszawy.

Urzędy dzielnic
Warszawy

10%

23%

Mamy częste, regularne kontakty
Kontaktujemy się co pewien czas
Mamy sporadyczne, bardzo rzadkie kontakty
Nie mamy kontaktów
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Zakres współpracy z warszawskim samorządem
w 2017 r.
Na bieżąco wymienialiśmy się informacjami, konsultowaliśmy działania

38%

Urząd finansował lub dofinansowywał część naszych działań w formie dotacji

36%

Uczestniczyliśmy w oficjalnych spotkaniach, na których byli obecni przedstawiciele
urzędu

35%

Wspólnie prowadziliśmy przedsięwzięcia, projekty, działania

35%

Uczestniczyliśmy w konsultacjach uchwał, dokumentów, strategii, planów
przygotowywanych przez urząd m.st. Warszawy/ urzędy dzielnic
Rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się nieformalnie (np. w związku z prywatną
znajomością)

19%
18%

Formalnie braliśmy udział w pracach samorządowych komisji, grup roboczych itp.

18%

Z własnej inicjatywy występowaliśmy do samorządu z propozycjami uchwał lub
działań

13%

Urząd użyczał nam pomieszczeń lub sprzętu
Urząd zamawiał u nas usługi, działania, produkty (poza formułą dotacji)
Inne

9%
3%
6%
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Współpraca finansowa
 W 2017 roku

49% warszawskich

organizacji ubiegało się o dotację

od urzędu miasta startując w otwartych
konkursach ofert lub składając wniosek o tzw.
mały grant.

 W tym czasie w skali kraju robiło to 60%
organizacji.

 8 na 10 organizacji z Warszawy

ubiegających się o dotację ją otrzymywało, w
całej Polsce taki wskaźnik sukcesu był nieco
wyższy – 9 na 10 organizacjom udawało się
uzyskać dofinansowanie.

Warszawa 2018
|n=221

Polska 2018
|n=1072

40%

9%

54%

46%

6%

4%

38%

2%

Ubiegaliśmy się o dotację i dostaliśmy ją (przynajmniej raz)
Ubiegaliśmy się o dotację, ale ani razu jej nie otrzymaliśmy
Nie ubiegaliśmy się o dotację
Trudno powiedzieć
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Wiedza organizacji o dokumentach
i procedurach dot. współpracy w Warszawie
Czy w Warszawie… ?
Istnieje Roczny lub Wieloletni Program
Współpracy z organizacjami pozarządowymi

53%

Istnieje lokalna rada działalności pożytku
publicznego albo inny zespół służący
utrzymywaniu stałej współpracy z
organizacjami pozarządowymi

24%

57%

Ogłaszane są publicznie, otwarte konkursy
ofert, przetargi na realizację zadań
publicznych

18%

68%

Tak

Nie

23%

26%

20%

12%

Nie wiem
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Opinie o współpracy finansowej z warszawskim
samorządem
 Co trzecia organizacja jest zdania, że
warszawski samorząd co roku

dofinansowuje mniej więcej te
same projekty.

 Co piąta organizacja uważa, że ważną rolę w
przyznawaniu dotacji odgrywają kwestie
pozamerytoryczne, np. znajomości.
 Nieco ponad jedna trzecia organizacji uważa,
że urząd konsultuje niektóre
założenia konkursu przed jego
rozpisaniem.

 Dwie trzecie organizacji jest zdania, że
organizacje mogą przyjść do urzędu
po pomoc, np. w kwestiach formalnych

Od wielu lat co roku dofinansowywane są
mniej więcej te same projekty
O przyznawaniu środków publicznych
decydują kwestie inne niż merytoryczne:
nieformalne układy, znajomości z
urzędnikami, polityczne rozgrywki
Przed rozpisaniem konkursu urząd
konsultuje się z organizacjami, jakie
zadania chciałyby finansować

34%

20%

26%

40%

38%

37%

Przedstawiciele organizacji pozarządowych
mogą przyjść do urzędu po pomoc, np.
poradę, konsultację dot. spraw formalnych

29%

66%

Tak

41%

Nie

34%

16%

19%

Nie wiem

związanych z konkursem.
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Ogólna ocena współpracy z samorządem
14%

10 (ocena bardzo dobra)
7%

9

13%

8

19%

7

12%

9%

5
4

3%

3
2
1 (ocena bardzo zła)

7,1 – średnia

12%

ocena wystawiona
przez wszystkie
organizacje

5%
6%

31%

ocena wystawiona
przez warszawskie
organizacje

17%

8%
7%

6

7,0 – średnia

21%

8%

2%
2%
2%
3%

Warszawa 2018 |n=221

Polska 2018 |n=1072
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Przyczyny braku kontaktów z samorządem
51%

Nasze działania nie pokrywają się z zadaniami administracji

38%
21%

Jesteśmy za mali, żeby podjąć taką współpracę

Nie mamy odpowiednich „dojść”, kontaktów
Uważamy, że nie mamy szans w konkurencji z innymi
organizacjami
Nie interesuje nas współpraca z administracją

Administracji nie interesuje współpraca z nami

Trudno powiedzieć

Warszawa 2018 |n=154

28%
9%
30%
8%

16%
7%
8%
5%
7%
14%
18%
Polska 2018 |n=590
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Współpraca z innymi organizacjami
 38% organizacji warszawskich należy
do porozumień

organizacji
pozarządowych – najczęściej są to
porozumienia ogólnopolskie oraz z
poziomu międzynarodowego

Stowarzyszenia lub fundacje
z branży, obszaru
tematycznego

89%
83%

79%

Stowarzyszenia lub fundacje
z okolicy, regionu

83%

Stowarzyszenia lub fundacje
spoza okolicy/regionu lub
branży

Zagraniczne stowarzyszenia
lub fundacje

Warszawa 2018 |n=351

70%
62%

49%
29%

Polska 2018 |n=1342
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Współpraca z biznesem
 62% warszawskich

organizacji ma kontakty
z biznesem, w tym dla 15%
są to kontakty częste i
regularne.

 Najczęstszą formą współpracy z
biznesem jest otrzymywanie

darowizn finansowych
od firm prywatnych.

56%
55%

Otrzymywaliśmy wsparcie finansowe, darowizny
33%
34%

Otrzymywaliśmy wsparcie rzeczowe
24%
19%

Wspólnie realizowaliśmy projekty
Uzyskiwaliśmy produkty lub usługi w barterze

11%

Przedsiębiorstwa wykonywały dla nas nieodpłatnie lub po
obniżonych cenach usługi

17%

Przedsiębiorstwa wspierały nas merytorycznie; wspierały
wiedzą lub umiejętnościami pracowników
Pracownicy przedsiębiorstwa społecznie pracowali na rzecz
organizacji (wolontariat pracowniczy)
W inny sposób współpracowaliśmy / korzystaliśmy ze
wsparcia
Nie współpracowaliśmy z biznesem

Warszawa 2018 |n=210

20%

23%

15%
14%
5%
9%
3%
3%
12%

20%

Polska 2018 |n=847
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Problemy organizacji
Trudności w zdobywaniu funduszy
lub sprzętu niezbędnego do
prowadzenia działań organizacji
100%

80%

8%
13%

8%

Nadmiernie skomplikowane
formalności związane z
korzystaniem ze środków
100%

100%

14%

9%
80%

Nadmiernie rozbudowana
biurokracja administracji
publicznej

15%

14%
11%

80%

10%

11%

14%

12%

21%
60%

31%

60%

39%

40%

19%
26%

40%

29%

30%

0%
Polska

Raczej
nieodczuwalne
30%

20%
17%

25%
12%

0%
Warszawa

26%

Warszawa

Zdecydowanie
nieodczuwalne

Raczej odczuwalne

32%

20%
23%

31%

40%

28%

20%
18%

60%

Trudno powiedzieć

Polska

21%

Zdecydowanie
odczuwalne

0%
Warszawa

Polska
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Problemy organizacji
częściej

rzadziej

Organizacje warszawskie
niż
organizacje z całej Polski borykają się z problemami
związanymi z:

Organizacje warszawskie
niż
organizacje z całej Polski borykają się z problemami
związanymi z:

 Niekorzystnym wizerunkiem, brakiem zaufania
do organizacji (różnica 15 punktów procentowych);

 Kapitałem ludzkim: brakiem osób gotowych

 Niejasnymi regułami współpracy z
administracją publiczną (różnica 4 pkt. proc.);
 Brakiem współpracy w środowisku
organizacji pozarządowych (różnica 4 pkt.
proc.).

do bezinteresownego zaangażowania (różnica 20
punktów procentowych); trudnością w utrzymaniu
personelu, wolontariuszy (różnica 13 pkt. proc.),
wypaleniem liderów (różnica 7 pkt. proc.);

 Nadmiernie skompilowanymi formalnościami
związanymi z korzystaniem ze środków
grantodawców (różnica 7 pkt. proc.);
 Trudnością w zdobywaniu funduszy
sprzętu (różnica 7 pkt. proc.).

lub
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Potrzeby organizacji
37%
39%

Wkład własny do projektów
31%

Promocja działań organizacji, reklama

25%

Rozszerzenie działalności organizacji: wprowadzenie
nowych usług, produktów

28%
31%
26%

Zatrudnienie dodatkowych pracowników na stałe

17%
14%
14%

Pozyskanie nowych członków
Zakup innego sprzętu związanego z obszarem działania
organizacji np. specjalistycznego

14%
31%

Podniesienie kwalifikacji osób angażujących się na rzecz
organizacji
Wynajem lokalu
Zakup sprzętu biurowego, komputerów itp.

Warszawa 2018 |n=351

13%
24%

12%
8%
11%
17%
Polska 2018 |n=1384
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Potrzeby szkoleniowe organizacji
Pozyskiwanie funduszy: Poszukiwanie źródeł finansowania,
fundraising

29%
31%

Wiedza związana ze specyficzną dziedziną, w której działa
organizacja

25%
24%
15%

Pozyskiwanie funduszy: Pisanie wniosków na konkursy
Budowanie wizerunku organizacji, promocja, współpraca z
mediami
Umiejętności interpersonalne (komunikacja,
autoprezentacja, negocjacje)

13%

10%

Zarządzanie ludźmi (budowanie zespołu, prowadzenie
zebrań, przywództwo)

10%
9%
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17%

10%
9%

Współpraca z biznesem, firmami prywatnymi

W ogóle nie potrzebujemy szkoleń

18%

13%

8%

Zagadnienie formalnoprawne związane z
funkcjonowaniem organizacji pozarządowej

Działalność gospodarcza/odpłatna

35%

7%

10%

17%

25%
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