POLSKIE ORGANIZACJE POZAR
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Organizacje pozarządowe
w Polsce
■■W Polsce jest zarejestrowanych 17 tys.
fundacji oraz 86 tys. stowarzyszeń (nie
licząc Ochotniczych Straży Pożarnych).
■■Aktywnych jest około 70 tys. z nich.

■■8500 organizacji ma status organizacji
pożytku publicznego. Oznacza to, że
można przekazywać im 1% podatku
dochodowego.
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Organizacje pozarządowe
zajmują się głównie:

■■34% sportem, turystyką, rekreacją i hobby:
np. prowadzeniem zajęć sportowych, organizowaniem
imprez rekreacyjnych, opieką nad obiektami
sportowymi,
■■15% edukacją i wychowaniem: np. prowadzeniem
kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
organizowaniem kursów i szkoleń dla dorosłych,
prowadzeniem szkół,
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■■13% kulturą i sztuką: np. organizowaniem
festynów, festiwali, edukacją kulturalną, działaniami
podtrzymującymi tradycję regionalną,
■■8% usługami socjalnymi i pomocą społeczną: pomocą
osobom niepełnosprawnym, ubogim, wsparciem
rodzin wielodzietnych, osób uzależnionych,
■■7% ochroną zdrowia: np. promocją zdrowia, edukacją
zdrowotną, prowadzeniem ośrodków rehabilitacyjnych,
■■6% rozwojem lokalnym: np. animowaniem działań
wspólnot lokalnych, działaniami sąsiedzkimi, rozwojem
terenów wiejskich,
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■■17% pozostałą działalnością, w tym m.in. ochroną
środowiska, działaniami związanymi z rynkiem
pracy, badaniami naukowymi, religią.

70% stowarzyszeń i fundacji działa na więcej
niż jednym polu.

RZĄDOWE W LICZBACH
3

Polskie organizacje pozarządowe
działają na skalę:

■■32% gminy lub powiatu
■■28% całego kraju

■■25% województwa
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■■10% poza granicami kraju

■■5% najbliższego sąsiedztwa

Najbardziej ograniczony terytorialnie zasięg działań jest
najbardziej charakterystyczny dla organizacji zajmujących się
głównie rozwojem lokalnym – zasięg działania 50% takich
organizacji nie wykracza poza powiat. Z kolei działalność
ogólnopolską lub międzynarodową najczęściej podejmują
organizacje kulturalne (45%) oraz specjalizujące się
w ochronie zdrowia (42%).

Współpraca z lokalnymi
władzami i firmami

■■92% organizacji utrzymuje kontakty
z samorządem lokalnym z gminy lub powiatu,
w którym ma siedzibę.
■■W 2014 roku 52% stowarzyszeń i fundacji
ubiegało się o dotację od lokalnego samorządu,
dla 43% organizacji te starania zakończyły się
sukcesem. W tym samym roku w konsultacjach
organizowanych przez lokalny samorząd wzięło
udział 39% fundacji i stowarzyszeń.
■■Coraz więcej organizacji utrzymuje również
relacje z firmami prywatnymi – 75%.
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Kto pracuje w NGO?

■■W wolontariat na rzecz lub za pośrednictwem
organizacji pozarządowych angażuje się co
piąty Polak. Od 2012 roku odsetek wolontariuszy
wśród Polaków pozostaje niemal niezmienny.
Jednocześnie systematycznie przybywa
fundacji i stowarzyszeń, które korzystają z pracy
wolontariuszy. Jeszcze 9 lat temu robiło to tylko
40% organizacji – obecnie już 61%.
■■Niemal połowa (45%) polskich stowarzyszeń
i fundacji opiera się wyłącznie na pracy
społecznej. Przynajmniej jednego stałego,
pracującego regularnie pracownika ma 35%
organizacji pozarządowych. Poza tym działa
jeszcze 20% organizacji pozarządowych, które
nie mają stałego, płatnego personelu, ale od
czasu do czasu zlecają jakąś płatną pracę.

Źródła finansowania

■■Zwiększa się liczba źródeł finansowania, z których korzystają organizacje
– w 2014 roku były to przeciętnie trzy źródła, przy czym 27% organizacji
miało w budżecie środki z ponad czterech źródeł.
■■W 2014 roku budżety ponad połowy organizacji były zasilane przez:
• fundusze na realizację zadań publicznych ze środków samorządowych
i administracji publicznej – korzystało z nich 60% organizacji;

• składki członkowskie – odnotowało je w swoim budżecie 60% organizacji;
• finansowe i rzeczowe darowizny od osób indywidualnych, firm lub instytucji
– były one źródłami przychodu dla 56% organizacji.
*(Wg badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor)

