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To już 9 edycja badania “Kondycja organizacji

Stowarzyszenie Klon/Jawor

pozarządowych”! 20 lat temu, czyli w 2002 roku,

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Kontakt: badania@klon.org.pl

w Stowarzyszeniu Klon/Jawor rozpoczęliśmy ten
ważny projekt badawczy. Dziś korzystamy z długiej

kondycja.ngo.pl
strona badania “Kondycja organizacji pozarządowych”

trendy i opisywać kierunek, w jakim rozwija się polski

fakty.ngo.pl
dane i analizy dotyczące aktywności społecznej

Badanie “Kondycja organizacji pozarządowych” to

ngo.pl
portal organizacji pozarządowych
Materiał powstał na podstawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja
organizacji pozarządowych 2021” przeprowadzonego na ogólnopolskiej, losowej próbie

tradycji badania, bo dzięki temu możemy śledzić
sektor społeczny.

największe niezależne badanie stowarzyszeń i fundacji
w Polsce. Realizujemy je każdorazowo na losowo
dobranej próbie, przez co badania mają charakter
reprezentatywny i umożliwiają wnioskowanie o wszystkich aktywnych w Polsce organizacjach pozarządowych.
Najnowszą edycję badania zrealizowałyśmy na próbie

1200 stowarzyszeń i fundacji. Badanie było realizowane w terminie październik 2021

1200 organizacji (warstwowanej ze względu na formę

-styczeń 2022 techniką CAWI.

prawną organizacji i wielkość miejscowości będącej

“Kondycja organizacji pozarządowych” to badanie, które jest prowadzone cyklicznie od

miejscem rejestracji organizacji). Dane były zbierane

2002 roku i jest największym, niezależnym badaniem stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

poprzez kwestionariusz online.

Badanie „Kondycja organizacji pozarządowych 2021” zostało sfinansowane ze środków

Niniejszy raport to skrót najważniejszych danych

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Stefana Batorego oraz środków
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

1200 przebadanych organizacji

opisujących stan polskiego sektora społecznego
w 2021 roku. W rozszerzonej wersji raportu będą
Państwo mogli zobaczyć te dane (i wiele więcej) na

Kwestionariusz online

tle wyników z poprzednich edycji badania, pogłębione
analizy oraz komentarze eksperckie, które pomagają
w interpretacji danych.

Reprezentatywne wyniki

Warszawa, luty 2022
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Podstawowe
dane

Ile jest organizacji
pozarządowych?

Gdzie organizacje
mają swoje siedziby?

W Polsce jest zarejestrowanych 138 tys. organizacji
pozarządowych, czyli 107 tys. stowarzyszeń oraz 31 tys.
fundacji (wg rejestru REGON, stan na koniec 2021 roku).
Co roku rejestrują się nowe organizacje - w 2021 roku
przybyło ich około 5 tys. Formę prawną stowarzyszenia
mają także ochotnicze straże pożarne (OSP), których jest
16,5 tys., jednak ze względu na swoją specyfikę nie są
uwzględnione w tym badaniu.
Nie wszystkie zarejestrowane organizacje faktycznie
prowadzą działalność - według danych GUS działa około
50% tych, które widnieją w rejestrze. Przedstawione
w raporcie dane są reprezentatywne dla populacji
aktywnych fundacji i stowarzyszeń (bez ochotniczych
straży pożarnych), a więc odzwierciedlają sytuację około
70 tys. stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

107 tys.

zarejestrowanych
stowarzyszeń (bez OSP)

70 tys.
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31 tys.

zarejestrowanych
fundacji

aktywnych organizacji
pozarządowych

26%
24%
18%
32%

WIEŚ

MAŁE MIASTA

do 50 tys. mieszkańców

ŚREDNIE MIASTA

50-200 tys. mieszkańców

DUŻE MIASTA

powyżej 200 tys. mieszkańców

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Na jaką skalę działają
organizacje?
39%

ORGANIZACJE
LOKALNE

Dla kogo działają
organizacje?

Czym zajmują się
organizacje?

Organizacje działają na rzecz bardzo zróżnicowanych

7%

grup odbiorców i odbiorczyń. Najczęściej są to:

Dzieci i młodzież

24%
28%
9%

ORGANIZACJE
REGIONALNE
ORGANIZACJE
OGÓLNOPOLSKIE
ORGANIZACJE
MIĘDZYNARODOWE

74%
Mieszkańcy i mieszkanki okolicy, lokalna społeczność

63%
Seniorzy i seniorki

44%
Osoby chore, osoby z niepełnosprawnością

27%
Organizacje, które działają lokalnie to takie, które działają wyłącznie w swoim najbliższym sąsiedztwie, gminie

Organizacje lub instytucje

25%

lub powiecie. Organizacje regionalne działają na skalę
województwa, regionu.
Dane przedstawiają najszerszy obszar działań organizacji.

Co szósta organizacja (16%) wskazała innych odbiorców

Jeśli organizacja działa zarówno lokalnie, regionalnie, jak

i odbiorczynie swoich działań. Między innymi wymie-

i na skalę całego kraju, to jest ujęta w kategorii organiza-

niono takie grupy jak osoby w kryzysie bezdomności,

cji ogólnopolskich.

mniejszości, dorośli, grupy zawodowe czy pasjonackie,
rodziny, zwierzęta.

14%

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
ok. 5 tys. organizacji

EDUKACJA I WYCHOWANIE
ok. 10 tys. organizacji

OCHRONA ZDROWIA
ok. 4 tys. organizacji

6%

35%

ROZWÓJ LOKALNY
ok. 4 tys. organizacji

4%

SPORT, TURYSTYKA,
REKREACJA, HOBBY
ok. 25 tys. organizacji

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
ok. 2 tys. organizacji

3%

PODTRZYMYWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
ok. 2 tys. organizacji

10%

INNE ok. 7 tys. organizacji
badania naukowe

wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych
ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność

Najważniejsze fakty

KULTURA i SZTUKA
ok. 10 tys. organizacji

6%

sprawy zawodowe, branżowe
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15%

religia

rynek pracy

prawo i jego ochrona, prawa człowieka

działalność międzynarodowa, pomoc rozwojowa

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Finanse

Ile pieniędzy mają
organizacje?

Skąd organizacje
mają pieniądze?
Organizacje finansują swoje działania z różnych źródeł.

26 tys. zł

Lista źródeł oraz procent organizacji, które korzystały

budżet organizacji

Krajowe środki publiczne

z nich w 2020 roku wygląda następująco:

przeciętny roczny

59%

w 2020 roku
Filantropia indywidualna i instytucjonalna

Struktura przychodów organizacji
pozarządowych w 2020 roku

6%

powyżej 1 mln zł

23%

100 tys.-1 mln zł

57%
Składki członkowskie

56%
Działalność odpłatna i gospodarcza

27%
1 procent podatku

36%

26%
10 tys.-100 tys. zł

Wsparcie innych organizacji pozarządowych

17%
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18%

1 tys.-10 tys. zł

17%

do 1 tys. zł

Zagraniczne środki publiczne

13%
Własny majątek

11%

Stowarzyszenie Klon/Jawor
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Ludzie
i praca

Ile osób zrzeszają
stowarzyszenia?

Jak organizacje angażują
wolontariuszy?

25 osób

61%

zrzesza przeciętne stowarzyszenie

organizacji angażuje
wolontariuszy
i wolontariuszki

W przeciętnym stowarzyszeniu jest tyle samo kobiet,
co mężczyzn. Spośród wszystkich zrzeszonych osób
średnio 45% (11 osób) jest rzeczywiście aktywnych,
tzn. faktycznie włącza się w życie organizacji.

5

wolontariuszy
i wolontariuszek
angażuje rocznie
przeciętna
organizacja

Jak się pracuje
w organizacjach?
35%

organizacji działa wyłącznie
dzięki pracy społecznej

24%

organizacji zleca płatną
pracę sporadycznie

41%

organizacji regularnie płaci za
pracę (co najmniej jednej osobie)

22%

organizacji zatrudnia
na umowę o pracę

19%

org. zatrudnia tylko na
inne umowy niż UoP

Spośród 5 osób, z którymi przeciętna organizacja

Około co trzecia organizacja działa tylko dzięki pracy

współpracuje w ciągu roku, 2 osoby to wolontariusze

społecznej, a pozostała część organizacji korzysta

i wolontariuszki, którzy działają regularnie, co najmniej

z pracy odpłatnej, choć w różnej formie i zakresie.

raz w miesiącu.

41% stowarzyszeń i fundacji regularnie płaci za pracę

72% organizacji współpracujących z wolontariuszami

co najmniej jednej osobie (chodzi o osobę pracującą

podaje, że przeciętny wolontariusz włączający się regu-

minimum raz w tygodniu).

larnie w działania organizacji pracował w miesiącu nie
więcej niż 10 godzin.

W 22% organizacji co najmniej jedna osoba jest
zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W 19%
organizacji jest osoba lub osoby pracujące regularnie,
ale na podstawie innych umów niż umowa o pracę.
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Współpraca

Z kim współpracują
organizacje?

Jak zrzeszają się
organizacje?

Organizacje w swoich działaniach współpracują z wieloma różnymi partnerami.

Najczęstszymi partnerami stowarzyszeń
i fundacji są:

31%

organizacji należy do
porozumień organizacji
pozarządowych

Organizacje pozarządowe w Polsce

88%
Lokalna społeczność

84%
Samorząd gminny

Organizacje deklarują kontakty wewnątrz sektora
pozarządowego i wzajemne wsparcie. Najwięcej
organizacji należy do porozumień ogólnokrajowych

83%
Biznes

65%

(18%), a w dalszej kolejności organizacje zrzeszają
się w sieciach branżowych i regionalnych (należy do
nich odpowiednio 12% i 9% organizacji). Najczęściej
wskazywaną korzyścią, jaką widzą organizacje należące
do porozumień, jest możliwość wymiany doświadczeń

Co piąta organizacja (20%) w wyniku pandemii nawią-

między organizacjami.

zała współpracę z nowym partnerem, z którym wcześniej
nie miała kontaktów. Zazwyczaj były to inne organizacje
pozarządowe lub firmy.
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Wpływ
pandemii

Jak pandemia wpłynęła
na organizacje?

Czy organizacje prowadzą
działania zdalne?

66%

18%

organizacji większość działań

30%

organizacji mniejszość działań

49%

organizacji żadnych działań nie

organizacji ocenia, że
w wyniku pandemii ich
sytuacja pogorszyła się

66%

prowadzi zdalnie

prowadzi zdalnie

prowadzi zdalnie

Pogorszenie sytuacji
organizacji

Chodzi tu o działania skierowane “na zewnątrz”, do

29%

jej zespołu.

Brak znaczącego wpływu
na sytuację organizacji

odbiorców działań organizacji, a nie o sposób pracy

Niemal połowa organizacji (49%) praktycznie żadnych

2%

działań nie prowadzi w trybie zdalnym, tj. przez

Poprawa sytuacji organizacji

internet lub telefon (choć mogły je prowadzić zdalnie

3%

na wcześniejszych etapach pandemii). Głównym

Trudno powiedzieć

powodem niepodejmowania działań w trybie zdalnym
jest charakter działań organizacji, który na taką formę

50%

organizacji w związku
z pandemią zawiesiło
istotną część działań na
co najmniej na pół roku
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38%

aktywności nie pozwala.

organizacji w wyniku
pandemii podjęło nowe
działania, tj. takie, których organizacja nie prowadziła przed pandemią
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Problemy
i nastroje

Z jakimi problemami
mierzą się organizacje?

Jakie nastroje panują
w organizacjach?

Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu

Jak przedstawiciele organizacji pozarządowych oceniają

67%
Nadmiernie skomplikowane formalności związane
z korzystaniem ze środków grantodawców

64%

63%
Brak osób gotowych bezinteresownie
angażować się w działania organizacji

62%

wianą oceną kondycji, w której jest organizacja, była
“czwórka”. Co najwyżej “dostateczną” ocenę wystawia
swojej kondycji 39% organizacji. 30% organizacji swoją

1

2

3

4

5
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3%

12%

24%

31%

26%

4%

Organizacje patrzą w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. 36% organizacji oczekuje poprawy warunków

Trudności w utrzymaniu dobrego personelu,
wolontariuszy

do działania w 2022 roku. Taka sama część organizacji

47%

uważa, że nic się nie zmieni w porównaniu do poprzed-

46%

W porównaniu do 2021 roku warunki do
działania organizacji w 2022 roku będą:

Utrzymanie płynności finansowej

Wypalenie liderów

43%
Zapewnienie ciągłości usług świadczonych
na rzecz odbiorców organizacji

niego roku, a 18% spodziewa się pogorszenia sytuacji.

36%

36%

18%

10%

lepsze
gorsze

34%

Najważniejsze fakty

szkolnej skali, to najczęściej (31% organizacji) wysta-

kondycję ocenia na “bardzo dobrą” lub “celującą”.

Nadmiernie rozbudowana biurokracja
administracji publicznej

16

kondycję swojej organizacji w 2020 roku? Gdyby użyć

takie same
Trudno
powiedzieć
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