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Ile jest organizacji
pozarządowych?

W jakim „wieku”
są organizacje?

W 2018 roku było zarejestrowanych: 117 tys. stowa-

Przeciętna organizacja działa od około 10 lat. W 2018

rzyszeń (w tym 17 tys. ochotniczych straży pożar-

roku liczba organizacji najmłodszych, działających

nych) i 26 tys. fundacji, czyli łącznie około 143 tys.

krócej niż 5 lat, była zbliżona do liczby organizacji

organizacji (wg REGON). Jednak nie wszystkie zare-

o najdłuższym, ponad 15-letnim stażu działania.

jestrowane organizacje faktycznie prowadzą działalność – szacujemy, że aktywnych jest około 65% zarejestrowanych. Prezentowane w raporcie dane
są reprezentatywne dla populacji aktywnych fundacji i stowarzyszeń bez OSP (nie były objęte badaniem), a więc około 80 tys. stowarzyszeń i fundacji.

Dane pochodzą z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018” przeprowadzonego na ogólnopolskiej, losowej próbie 1300 stowarzyszeń
i fundacji. Badanie jest prowadzone cyklicznie od 2002 roku i jest największym niezależnym
badaniem stowarzyszeń i fundacji w Polsce.
Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018” zostało sfinansowane ze środ-

117 tys.

zarejestrowanych
stowarzyszeń

ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

zarejestrowanych
fundacji
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aktywnych organizacji w ciągu ostatniej dekady.
Jeszcze 10 lat temu organizacji o najkrótszym stażu
działania było ponad 3-krotnie więcej niż organizacji najstarszych. Dziś te proporcje się zrównały.
Można powiedzieć, że sektor pozarządowy dojrzewa,
o czym świadczy coraz większy udział organizacji
najstarszych.

Staż działania organizacji pozarządowych

31%
26 tys.

ISBN: 978-83-62310-85-2
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Warto zwrócić uwagę na zmianę struktury „wieku”

POWYŻEJ 15 LAT

18% 11-15 LAT
21% 6-10 LAT
30% DO 5 LAT
Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Gdzie organizacje mają
swoje siedziby?

Czym najczęściej zajmują się organizacje?

Dla kogo działają
organizacje?

4%
31%

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY

Organizacje działają na rzecz bardzo zróżnicowanych

25%

OCHRONA ZDROWIA

Na jaką skalę działają
organizacje?

NAJBLIŻSZE SĄSIEDZTWO

KULTURA I SZTUKA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

GMINA, POWIAT

25%
24%
18%
34%
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WIEŚ

MAŁE MIASTA

do 50 tys. mieszkańców

ŚREDNIE MIASTA

50-200 tys. mieszkańców

DUŻE MIASTA

od 200 tys. mieszkańców

WOJEWÓDZTWO, REGION

31%
CAŁY KRAJ

9%

INNE KRAJE

35%

ok. 28 tys. organizacji

14%

ok. 11 tys. organizacji

13%

ok. 10 tys. organizacji

8%

ok. 6 tys. organizacji

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
ROZWÓJ LOKALNY
INNE

7%

ok. 5 tys. organizacji

6%

ok. 4 tys. organizacji

17%

ochrona środowiska, ekologia rynek pracy

Dane prezentują najszerszy obszar działań organi-

ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność

zacji, np. jeśli organizacja działa zarówno lokalnie,

działalność międzynarodowa, pomoc rozwojowa

regionalnych.

DZIECI LUB MŁODZIEŻ

religia wsparcie dla organizacji pozarządowych

73%

MIESZKAŃCY OKOLICY, LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ
62%
SENIORZY

39%

badania naukowe podtrzymywanie tożsamości narodowej
prawo i jego ochrona, prawa człowieka sprawy zawodowe

jak i regionalnie, to jest ujęta w kategorii organizacji

grup odbiorców, najczęściej są to:

CHORZY, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
25%
ORGANIZACJE LUB INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Klon/Jawor

20%

5

Ile pieniędzy mają
organizacje?
28 tys. zł
roczny budżet
przeciętnej
organizacji
w 2017 roku

Skąd organizacje mają
pieniądze?

Ile pieniędzy mają organizacje
z poszczególnych źródeł?

Organizacje finansują swoje działania z różnych źró-

Przedstawione na sąsiedniej stronie dane informują o tym, jaka

deł. Lista źródeł finansowania oraz procent korzystających z nich organizacji:

KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Struktura przychodów organizacji
pozarządowych w 2017 roku
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część organizacji korzysta z poszczególnych źródeł finansowania.
A ile pieniędzy trafia z poszczególnych źródeł do organizacji? Lista
źródeł finansowania oraz ich procentowy udział w budżecie całego

65%

63%

FILANTROPIA INDYWIDUALNA I INSTYTUCJONALNA
63%

KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE

ZAGRANICZNE ŚRODKI PUBLICZNE

sektora pozarządowego:

3% 2% 6% 39%
3%
3%

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
I GOSPODARCZA
FILANTROPIA INDYWIDUALNA
I INSTYTUCJONALNA
1 PROCENT PODATKU

6% POWYŻEJ 1 MLN ZŁ
22% 100 TYS. - 1 MLN ZŁ

1 PROCENT PODATKU

43% 10 TYS. - 100 TYS. ZŁ

WŁASNY MAJĄTEK

19% 1 TYS. - 10 TYS. ZŁ
11% DO 1 TYS. ZŁ

WSPARCIE INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
15%

WSPARCIE INNYCH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

ZAGRANICZNE ŚRODKI PUBLICZNE

INNE

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I GOSPODARCZA

25%
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
23%
WŁASNY MAJĄTEK
16%

11%

14% 15%

15%

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Jak się pracuje
w organizacjach?
36%

Jak zatrudniają
organizacje?

Ile osób zrzeszają
stowarzyszenia?

Jak wygląda wolontariat w organizacjach?

Co najmniej jednego stałego pracownika bądź pra-

Przeciętne stowarzyszenie zrzesza 30 osób, 15 kobiet

63% organizacji angażuje wolontariuszy i wolonta-

cowniczkę (lub ich zespół) ma 37% wszystkich orga-

i 15 mężczyzn. Spośród 30 osób 10 członków i człon-

riuszki, przeciętnie jest to 6 osób rocznie. Połowa

nizacji (chodzi o osoby pracujące co najmniej raz

kiń jest rzeczywiście aktywnych, tzn. faktycznie włą-

z nich, a więc 3 osoby, działa regularnie, co najmniej

w tygodniu). Przeciętnie w organizacji pracują 3 osoby.

cza się w życie organizacji.

raz w miesiącu.

organizacji działa
wyłącznie dzięki
pracy społecznej

37%

organizacji zatrudnia
co najmniej jedną
osobę (na stałe
i regularnie)

27%

organizacji zleca
różnego rodzaju
płatną pracę
nieregularnie, rzadko
lub jednorazowo
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Spośród 30 osób

19%

37%

organizacji ma stałych, regularnych
pracowników
i pracowniczki

18%
inne
umowy

zatrudniona na umowę o pracę, w kolejnych 18%
organizacji jest osoba lub osoby pracujące regularnie, ale żadna z nich nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

organizacji
korzysta z pracy
wolontariuszy
i wolontariuszek

umowy
o pracę

W 19% organizacji co najmniej jedna osoba jest

63%

10
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wolontariuszy
i wolontariuszek
angażuje w ciągu
roku przeciętna
organizacja

członków i członkiń jest
rzeczywiście aktywnych

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Z jakimi problemami
borykają się organizacje?
70%

dostrzega trudności
w zdobywaniu
funduszy lub sprzętu

Czego potrzebują
organizacje?
Najpilniejszą potrzebą organizacji są środki na wkład
własny do projektów – taką potrzebę dostrzega 39%
z nich. Z kolei po 31% organizacji chciałoby kupić
sprzęt związany ze swoim obszarem działalności lub
wprowadzić do swojej oferty nowe usługi, produkty.

funkcjonowania organizacji są od lat najbardziej
dotkliwymi bolączkami organizacji. Rośnie natomiast
organizacji pozarządowych: organizacje borykają się
z brakiem osób gotowych do zaangażowania (68%),
utrzymaniem personelu (52%) i wypaleniem liderów
(47%).
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Profesjonalizm

organizacji uważa te
wartości za najważniejsze
w swoim działaniu

waga problemów związanych z kapitałem ludzkim

dostrzega problem
braku osób gotowych
do bezinteresownego
zaangażowania

Uczciwość

43%

Trudności związane z zapewnieniem materialnego

68%

Jakie wartości wyznają
organizacje?

83%

organizacji
deklaruje
zapotrzebowanie
na szkolenia,
najczęściej
z zakresu
pozyskiwania
funduszy

Jakie nastroje panują
w środowisku organizacji pozarządowych?
Przedstawiciele organizacji są raczej zadowoleni
z kondycji swojej organizacji w 2017 roku
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– na szkolnej skali ocen wystawiają jej średnio „4”.

1 2 3

2%

10%

22%

30%

5 6

27%

9%

Z podobnym optymizmem organizacje patrzą
w przyszłość.

W porównaniu z 2018 rokiem warunki
do działania organizacji w 2019 roku będą:
W czołówce rankingu wartości znajdują się również
„poczucie misji” oraz „zapał i zaangażowanie” (po 37%).
Najmniej organizacji jako ważną wartość wybiera „wynik

44%

LEPSZE

35%

TAKIE SAME

ekonomiczny” (2%).

12%
gorsze

8%
trudno
powiedzieć

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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