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Wstęp 
 

Po roku 1989, Polska stała się dla świata symbolem glorii społe-
czeństwa obywatelskiego. Nie pozostała nim jednak na długo. Dla więk-
szości obserwatorów bardzo szybko stało się jasne, że siłą ruchu 
społecznego, który się do tej glorii przyczynił był przede wszystkim 
sprzeciw wobec totalitarnego systemu. Kiedy go zabrakło, monolit Soli-
darności rozsypał się w miriadę stronnictw, toczących spór nie tylko  
o przyszłość, ale także o wizję wspólnej przeszłości. Elity szybko zago-
spodarowały próżnię polityczną nowego ustroju, odkrywając przy tym, 
jak bardzo się od siebie różnią. Pozostali także otrzymali w nim nowe 
role – albo zdradzonych „ofiar transformacji”, albo „uwłaszczającej się 
nomenklatury”, albo wreszcie indyferentnej publiczności. Znaczna część 
działaczy obywatelskiego podziemia1 wybrała inną drogę, korzystając  
z odzyskanej wolności zrzeszania się i zakładając własne, niezależne 
organizacje pozarządowe. Wybuchowy rozwój sektora pozarządowego 
na początku lat dziewięćdziesiątych2 dawał nadzieję, że polskie społe-
czeństwo obywatelskie – wbrew słynnej „klątwie” R. Dahrendorfa, który 
przewidywał, że rozwój społecznych fundamentów demokratycznego 
ustroju w postkomunistycznej Europie potrwa przynajmniej dwa pokole-
nia3 – okaże się od razu kompletnym projektem. Już wtedy jednak, ko-
mentatorzy polskiej rzeczywistości bardzo powściągliwie oceniali jego 
stan. Jeśli nawet mówiło się u nas i mówi o społeczeństwie obywatelskim, 
jest to bądź skierowany w przyszłość postulat, bądź metafora, za pomocą 
której opisujemy fakt, iż jeszcze za czasów komunizmu powstały u nas 
jakieś obszary niezależności. Formuła społeczeństwa obywatelskiego nie 

                                                            
1  Por. A. Mielczarek, Śpiący Rycerze, Warszawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2006. 
2  Por. np. M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Ra-

port z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006. 
3  Por. R. Dahrendorf, Reflections on the Revolution In Europe, Chatto&Winds, London 1990. 
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stanowiła i nie stanowi adekwatnego opisu naszej sytuacji społeczno-
ekonomicznej. Ze społeczeństwa obywatelskiego mamy, w najlepszym 
razie, ideologię, i to w dodatku ograniczoną do stosunkowo wąskiego 
kręgu ludzi, którzy wyobrażają sobie jako tako nasz przyszły ustrój  
– pisał w 1991 roku Jerzy Szacki4. Dziesięć lat później, jego diagnoza 
wydawała się wielu równie aktualna. W. Morawski, w swojej znanej 
książce nt. instytucjonalnych uwarunkowań polskiej transformacji, zwra-
cał uwagę na rozwój sektora pozarządowego, jednak traktował go jako 
zjawisko o charakterze enklawowym, odosobnionym5. Podobnie pozycję 
sektora oceniał E. Mokrzycki, kiedy pisał: Dziś brak więzi jest widoczny 
bardziej niż kiedykolwiek. Mamy wprawdzie ok. 20 tysięcy organizacji 
(tekst pisany w 1999 roku) i ok. 2 mln wolontariuszy i pracowników, ale 
zarówno władza, jak i ogół społeczeństwa traktują tę sferę trochę jak 
hobby, trochę jak filantropię6.  

Czy po upływie kolejnej dekady sektor pozarządowy zaczął za-
puszczać korzenie? Choć zdania w tej sprawie wydają się dziś podzielo-
ne, to według wielu wciąż nie ma podstaw ku takim ocenom7. Jeśli ich 
diagnozy są prawdziwe, jest to bardzo zła wiadomość nie tylko dla pol-
skiej demokracji – która bez otwartej, wibrującej życiem przestrzeni 
obywatelskiej aktywności jest – jak mawiał R. Dahl „tylko zamaskowaną 
formą technokracji”, ale także dla polskiego rozwoju. Fasadowość 
oraz/lub enklawowy charakter struktur społeczeństwa obywatelskiego 
zmienia bowiem wektor ich oddziaływania na system polityczny i go-
spodarczy. Z instytucji społecznej kontroli władzy, kuźni innowacji  
i barometru ważkich problemów społecznych stają się one w najlepszym 
przypadku nieobecnym aktorem, w gorszym zaś – źródłem patologii. 
Tożsamość organizacji obywatelskich, ich odrębność wobec innych sek-

                                                            
4  J. Szacki, Złudzenia i rzeczywistość polskiej demokracji, „Res Publica”, nr 5/91. 
5  Por. W. Morawski, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, Gospodarka, Polityka, PWN, 

Warszawa 2000. 
6  E. Mokrzycki, Złudna władza ludu, w: Śpiewak P., „Spór o Polskę 1989–99 – Wybór tekstów 

prasowych”, PWN, Warszawa 2000. 
7  P. Gliński: Enklawowość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, w: L. Gołdyka i I. Machaj 

(red.), „Enklawy Życia Społecznego”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin, s. 125–148. 
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torów, i wreszcie ich użyteczność zależą od stopnia, w jakim są one  
zanurzone w społeczeństwie. Tylko pod tym warunkiem hasła uza- 
sadniające jego szczególną pozycję i traktowanie (metafora „pasa trans-
misyjnego” między społeczeństwem a państwem, definicja sektora jako 
reakcji na State Failure i Market Failure, wizja sektora jako strażnika 
praworządności) zachowują jakikolwiek sens.  

Równie ważna wydaje się z tego punktu widzenia kwestia auto-
nomii organizacji i ich instytucjonalnej stabilności. Potencjał sektora 
– rozumiany w kategoriach jego zdolności do zarządzania zasobami,  
zatrudniania, organizowania pracy, planowania niezależnych działań  
– decyduje nie tylko o jego znaczeniu jako realizatora polityki publicz-
nej, ale także jako katalizatora tej polityki. Przesądza o tym, do jakiego 
stopnia sektor może budować swoją własną polityczną agendę i inspiro-
wać przemiany polityki publicznej. Niezależność organizacji jako insty-
tucji (zdolność do samodzielnego planowania i prowadzenia działań) 
przesądza tak o ich przygotowaniu do wypełniania tej roli, jak i o osta-
tecznym wpływie sektora na jakość życia obywateli.  

Na tych dwóch wymiarach – społecznego zakorzenienia organi-
zacji pozarządowych i ich potencjału instytucjonalnego – rozpina się 
więc ocena kondycji sektora non-profit. Nie tylko zresztą sektora. Kate-
gorie zakorzenienia (embededdness) oraz niezależności (autonomy) od 
wielu lat podnoszone są jako kluczowe wymiary oceny jakości kapitału 
społecznego8. Warto przy tym zauważyć, że traktowane są jako równo-
ważne i równoważące się – nie ma zatem kapitału społecznego bez insty-
tucji społecznej współpracy, które spełniają OBA wymienione warunki 
(lub inaczej – kapitał taki nie jest kapitałem prorozwojowym). Organiza-
cje działające wyłącznie w oparciu o więzi grupowej solidarności (tzw. 
silne więzi), ale pozbawione zarówno potencjału umożliwiającego im 
wywieranie wpływu na rzeczywistość, jak i standardów oraz procedur 
gwarantujących im autonomię (także wobec nadmiernego wpływu owych 
więzi), nie przyczyniają się zdaniem teoretyków do budowy kapitału 

                                                            
8  Por. np. M. Woolcock, Social Capital and Economic Development. Toward a Theoretical 

Synthesis and Policy Framework, “Theory and Development” nr 1 (27). 
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społecznego. Nie wchodząc tu w dyskusję, jak wiele jest w tym racji, 
warto na pewno zebrać istniejące dane umożliwiające opis polskiego 
sektora pozarządowego z tej perspektywy.  

Temu zadaniu poświęcona została niniejsza praca9. Gromadzi ona 
i syntetyzuje dostępne dane na temat zakorzenienia organizacji pozarzą-
dowych10 w Polsce. Jak już zaznaczono, hasło „zakorzenienie” rozumia-
ne jest tu szerzej niż zwykle – po pierwsze, jako „zanurzenie” sektora 
pozarządowego w społeczeństwie (a więc jego rozpoznawalność, popu-
larność, zdolność do angażowania obywateli), po drugie – jako jego in-
stytucjonalna stabilność (potencjał ekonomiczny, zatrudnieniowy, skala 
działań). Zagadnieniu społecznego zakorzenienia poświęcone są dwa po- 
czątkowe rozdziały pracy, autorstwa Marka Solona-Lipińskiego. Pierw-
szy omawia skalę i przemiany indywidualnej aktywności obywatelskiej 
oraz postaw determinujących tą aktywność od początku wieku do roku 
2009. Drugi koncentruje się specyficznie na problemie deficytu osób 
skłonnych angażować się w działania organizacji pozarządowych (jed-
nym z najczęściej artykułowanych przez polskie organizacje). Trzy  
kolejne rozdziały, napisane przez Justynę Szołajską, dotyczą już zako-
rzenienia rozumianego w kategoriach instytucjonalnych – struktury zaso-
bów kadrowych organizacji pozarządowych, trendów dotyczących prze- 
mian tej struktury i prognoz dotyczących tych przemian, oraz praktyk 
zarządzania zasobami kadrowymi w organizacjach. Warto zaznaczyć, że 
istotny wpływ na ich ostateczny kształt miały wewnętrzne recenzje do-
konane przez trzech niezależnych ekspertów11. Część kończąca, także 
autorstwa Justyny Szołajskiej, przywołuje wyniki badań dotyczących 
specyficznego, nowego na polskim gruncie zjawiska wolontariatu pra-
                                                            
9  Ekspertyzę opracowano dzięki wsparciu i na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej. 
10  Na potrzeby ekspertyzy, pojęcie organizacji pozarządowej zdefiniowano wąsko – odnosząc je 

do stowarzyszeń i fundacji. Ze względu na tematykę ekspertyzy, praca nie obejmuje czę-
ści jednostek formalnie mieszczących się w definicji organizacji pozarządowej, jednak 
takich, które z punktu widzenia dyskusji nad zakorzenieniem i instytucjonalnymi uwa-
runkowaniami działania zasługiwałyby na odrębne potraktowanie (chodzi tu przede 
wszystkim o tradycyjne formy organizacji, szczególnie powszechne i istotne na wsi – Ochot-
nicze Straże Pożarne oraz organizacje o charakterze wyznaniowym i religijnym).  

11  Nazwiska ekspertów zostały wymienione w przypisie do rozdziału 4.  
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cowniczego – mechanizmu, który ma szanse stać się istotnym instrumen-
tem tak instytucjonalnego rozwoju organizacji pozarządowych, jak i bu-
dowania ich społecznego zaplecza. 

Podstawowym zamierzeniem pracy jest zebranie i przedstawienie 
w syntetycznej formie istniejących danych statystycznych i wyników 
badań istotnych dla dyskusji nad zakorzenieniem sektora pozarządowe-
go. Nie ma ona charakteru rekomendacyjnego, choć będziemy szczęśli-
wi, jeśli stanie się podstawą dla rekomendacji dotyczących praktycznych 
działań w tej dziedzinie. Nie pretenduje też do miana wyczerpującego 
kompendium wiedzy na temat wszelkich uwarunkowań determinujących 
społeczny wizerunek i rozpoznawalność organizacji. Mamy jednak na-
dzieję, że stanie się dla zainteresowanych dobrym materiałem do dysku-
sji na ten temat.  
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1. Indywidualna aktywność obywatelska  
– postawy i świadomość Polaków w okresie 2001–2009  
w świetle dostępnych badań 

 
 
1.1.  Warunki dla zakorzenienia  
 

Poniższy rozdział poświęcony będzie analizie aktywności oby-
watelskiej Polaków, rozumianej jako zaangażowanie we wspólne 
działania z innymi oraz udział i wspieranie organizacji społecznych 
i innych grup obywatelskich. W rozdziale tym omówione zostaną 
również dane dotyczące czynników determinujących działania obywa-
telskie, takich jak zaufanie społeczne, wiara we wspólne przedsięwzię-
cia czy świadomość istnienia organizacji pozarządowych. Analiza ta 
oparta będzie w znacznej mierze na badaniach prowadzonych regular-
nie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej, a także na przeprowadzonych przez Pracownię Kapi-
tału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
badań jakościowych na terenie trzech społeczności: Cieszyna, Debrzna 
i warszawskiej Pragi Północ.  

Analizę aktywności obywatelskiej Polaków wypadałoby zacząć 
od pytania, kogo uważają oni za dobrego obywatela. W badaniu 
„Wolontariat, filantropia i 1%” zrealizowanym na zlecenie Stowarzy-
szenia Klon/Jawor w 2007 roku zadano pytanie, w którym respondenci 
mogli wskazać cechy, które ich zdaniem wyróżniają dobrych obywateli. 
Najwięcej wskazań uzyskały takie postawy jak: płacenie wszystkich 
należnych podatków (81% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej 
tak”), bezwarunkowe przestrzeganie prawa i przepisów (81%) oraz 
udział w wyborach (79%). Dużo mniej powszechna jest opinia, że  
wyznacznikiem bycia dobrym obywatelem jest angażowanie się w waż-
ne sprawy publiczne (70%), a szczególnie aktywne działanie w orga- 
nizacjach, stowarzyszeniach i innych formach organizacji społecznej 
(61%). I choć aktywność w organizacjach obywatelskich wskazywa- 
na jest jako ważna przez ponad 60% Polaków, to należy zauważyć,  
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że jest to jednocześnie najrzadziej wskazywane kryterium obywatel- 
skości12.  

Aktywny udział w życiu publicznym poprzez chodzenie na wy-
bory to czynnik świadczący o skłonności do angażowania się w przestrze-
ni publicznej. Jeśli obywatel bierze udział w wyborach, oznacza to, że jest 
on w choćby minimalnym stopniu zainteresowany wpływaniem na swoje 
otoczenie. To może być pierwszy krok do zaangażowania się w działa- 
nia obywatelskie. Jednocześnie udział w wyborach to jedna z najczęściej 
wskazywanych przez Polaków postaw dobrego obywatela. Warto więc 
przeanalizować zmiany frekwencji wyborczej jako wskaźnik dynamiki 
zmian aktywności obywatelskiej.  

Frekwencja wyborcza w Polsce jest niska w porównaniu z inny- 
mi krajami, zarówno o ukształtowanej demokracji, jak i przechodzącymi 
transformację ustrojową. Notuje ona jednak pewien wzrost w ostatnim 
dziesięcioleciu. 

Frekwencja wyborcza, będąca jednym z najczęściej wskazywanych 
przez Polaków wyznaczników obywatelskości, może być też źródłem in-
nego wniosku. Wyniki frekwencyjne w wyborach parlamentarnych i sa-
morządowych balansują pomiędzy 40% a 50%. W przypadku wyborów 
prezydenckich są one nieco wyższe, w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego – zdecydowanie niższe. Może to świadczyć, że część Polaków, 
spośród których 79% deklaruje, że aby być dobrym obywatelem13 na- 
leży brać udział w wyborach, nie może, lub wręcz nie chce czuć się 
dobrymi obywatelami.  

 
 
 
 

                                                            
12  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 77–78. 
13  Co warte podkreślenia, 39% respondentów odpowiada „zdecydowanie tak” na pytanie, czy 

udział w wyborach jest wyznacznikiem bycia dobrym obywatelem. Stanowi to najwyższy od-
setek takich odpowiedzi wśród wszystkich kryteriów obywatelskości podanych w badaniu. 
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Tabela 1.1. Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 2000–2009 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
wybory  
prezydenckie 61,1%     49,7%     

wybory  
parlamentarne  46,3%    40,6%  53,9%   

wybory  
samorządowe   44,1%    46,0%    

wybory  
europejskie     20,9%     24,5% 

Źródło: PKW, zestawienie własne. 

 
Wykres 1.1. Frekwencja wyborcza w latach 2000–2009 i tendencje 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Źródło: PKW, zestawienie własne. 

 
Aktywność obywatelska rozumiana szerzej, jako dobrowolny 

udział w zbiorowych przedsięwzięciach, czy dobrowolne wejście w prze-
strzeń publicznych działań, wymaga jednak zaistnienia pewnych brze-
gowych warunków. Aby zdecydować się na działalność obywatelską, 
potrzebna jest wiara w to, że tego typu działania mogą przynieść skutek. 
Konieczne jest też zaufanie społeczne, będące jednym z warunków defi-
niujących kapitał społeczny, który z kolei potrzebny jest do zakorzenie-
nia trzeciego sektora w społeczeństwie. Poniżej przedstawiona zostanie 
analiza postaw Polaków mieszczących się w tak rozumianej definicji 
aktywności obywatelskiej.  
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Zaufanie społeczne 
Poziom zaufania społecznego w Polsce utrzymuje się na bardzo 

niskim poziomie, zwłaszcza w porównaniu do innych krajów europej-
skich14. Wyjątkiem jest tu zaufanie do rodziny i najbliższego otoczenia 
(znajomych, współpracowników, sąsiadów), które niezmiennie jest  
bardzo wysokie. Bardziej interesujące z punktu widzenia aktywności 
obywatelskiej będzie jednak zaufanie do osób nie mieszczących się  
w najbliższym kręgu rodzinnym, towarzyskim czy zawodowym. Zaufa-
nie do innych osób, a także do instytucji życia publicznego ważnych  
z punktu widzenia aktywności obywatelskiej jest zdecydowanie niż-
sze niż w przypadku bliskich, jednak wykazuje tendencję rosnącą, 
choć najnowsze badania stawiają znak zapytania przy twierdzeniu  
o stałym charakterze wzrostu zaufania. Niski poziom zaufania spo-
łecznego jest niepokojący w kontekście szans na silniejsze zakorzenie-
nie organizacji pozarządowych w społeczeństwie. Podczas gdy w roku 
2006 w badaniu CBOS na pytanie Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) 
zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do nieznajomych, z którymi  
styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?, odpowiedzi Mam zaufa- 
nie15 udzieliło 33% respondentów. W roku 2008 było to już 37%16. Ze 
stwierdzeniem Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać,  
w latach 2002–2006 zgadzało się niecałe 20% badanych17, zaś w 2008 
roku ten wskaźnik wzrósł do 26%18. Na lekki wzrost zaufania społecz-
nego wskazują także wyniki Diagnozy Społecznej. W 2009 roku na 
pytanie Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i), że można ufać większo-
ści ludzi, czy też sądzi Pan(i), że w postępowaniu z ludźmi ostrożności 

                                                            
14  Odsetek osób w największym stopniu zgadzających się ze stwierdzeniem, że większości ludzi 

można ufać, był w Polsce, według Europejskiego Sondażu Społecznego wyższy jedynie od 
wyniku Bułgarii (źródło: J. Czapiński, T. Panek (2009), Diagnoza Społeczna 2009, Warsza-
wa: Rada Monitoringu Społecznego, s. 272). 

15  Zsumowane odpowiedzi „Zdecydowanie mam zaufanie” i „Raczej mam zaufanie”. 
16  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 43. 
17  W roku 2002 – 19%, w roku 2004 – 17%, w roku 2006 – 19%. 
18  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 44. 
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nigdy za wiele? 13,3% respondentów wybrało odpowiedź większości 
ludzi można ufać. W latach poprzednich było to: 10,5% w latach 2003  
i 2005 oraz 11,5% w roku 200719.  

 
Wykres 1.2. Wzrost zaufania społecznego w badaniach CBOS i Diagnozy Społecznej 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Odsetek osób zgadzających się ze zdaniem Ogólnie rzecz bio-

rąc, większości ludzi można ufać wzrastał również w badaniach 
Klon/Jawor20.  W 2006 roku było to 44,4% badanych,  zaś w roku 2007– 
46,8%21 Jednak najnowsze badania wskazują na załamanie się tego 
trendu. W 2009 roku tylko 42,5% ankietowanych zgadzało się z tym 

                                                            
19  J. Czapiński, T. Panek (2009), Diagnoza Społeczna 2009, Warszawa: Rada Monitoringu Spo- 

łecznego, s. 269. 
20  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 71. 
21  Konieczna jest tu uwaga metodologiczna: w badaniu CBOS oraz w Diagnozie Społecznej 

zapytano, która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa opinii  
respondenta: „Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać” czy „W stosunkach z in-
nymi trzeba być bardzo ostrożnym. W postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele”.  
W badaniu Klon/Jawor respondent mógł zgodzić się lub nie zgodzić się ze zdaniem „Ogólnie 
rzecz biorąc, większości ludzi można ufać”. Odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” udzie-
liło 5,3% badanych w 2006 roku i 6% badanych w roku 2007. Szersza kafeteria odpowiedzi  
w badaniu Klon/Jawor tłumaczy dużą różnicę w wynikach badań – wśród udzielających 
ostrożnej odpowiedzi „raczej tak” znaleźli się prawdopodobnie tacy, którzy w badaniu CBOS 
i Diagnozie Społecznej udzieliliby odpowiedzi „W stosunkach z innymi trzeba być bardzo 
ostrożnym/ w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele”. 

Odsetek zgadzających się ze zdaniem  
„Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać” 
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twierdzeniem. Również najnowsze odpowiedzi dotyczące innych mier-
ników zaufania społecznego, zawartych w badaniach Klon/Jawor wska-
zują na zatrzymanie kilkuletniej tendencji wzrostowej. Ze zdaniem  
W mojej okolicy sąsiad nie ufa sąsiadowi w 2006 roku zgadzało się 
37,3% badanych, zaś rok później – 34,7%. Ale w roku 2009 z tym  
zdaniem zgadzało się aż 40% Polaków.  

Z roku na rok Polaków cechuje wyższe zaufanie do instytucji 
życia publicznego, a do takich zaliczają się również, bądź powinny się 
zaliczać, organizacje pozarządowe. W przypadku coraz większej liczby 
instytucji zaufanie przeważa nad nieufnością22. Bardzo wysokim zaufa-
niem cieszą się organizacje charytatywne takie jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy czy Caritas (zaufanie na poziomie powyżej 80%, 
choć z lekką tendencją zniżkową na przestrzeni lat 2002–2008). Na temat 
społecznego postrzegania organizacji pozarządowych więcej w dalszych 
podrozdziałach. 

W ciągu ostatniej dekady mieliśmy również do czynienia ze sko-
kowym wzrostem zaufania dla instytucji szczególnie ważnej dla  
aktywności obywatelskiej, jaką są władze lokalne. W tym przypadku 
odsetek deklarujących zaufanie wzrósł z poziomu 43% w roku 2002, 
poprzez 53% i 56% odpowiednio w latach 2004 i 2006 do 68% w roku 
2008. Wzrost zaufania do władz miasta czy gminy obrazuje też rosnąca 
liczba osób wierzących w to, że mogłyby coś osiągnąć w sprawie 
ulepszenia przez owe władze czegoś w ich najbliższym otoczeniu.  
W 2006 roku 21,6% osób uważało takie rozwiązanie za bardzo prawdo-
podobne lub dość prawdopodobne. W roku 2007 już 27,1% Polaków 
wierzyło w skuteczność swojej interwencji u władz lokalnych23. Wiara ta 
może przyczyniać się do skupiania się mieszkańców wokół problemów 
lokalnych, a w efekcie do organizowania się przez nich w realnie zako-
rzenione w społeczności NGO. 

                                                            
22  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 47. 
23  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 62. 
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Wiara w skuteczność wspólnych działań 
Wstępnym warunkiem dla zaangażowania obywatelskiego,  

zwłaszcza zaś dla zaangażowania w strukturach trzeciego sektora jest 
– obok zaufania – również wiara w to, że wspólne przedsięwzięcia 
mają sens. Wyżej wspomniano o wzroście wiary w skuteczność indy-
widualnego załatwienia sprawy u władz lokalnych. Rośnie także jak 
się wydaje poczucie sprawstwa – jeśli za jego probierz uznać odse-
tek osób, które czują, że działając wspólnie z innymi są w stanie 
pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego 
środowiska, osiedla, wsi lub miasta. W 2002 roku w badaniu CBOS 
taką wiarę zadeklarowało 50% Polaków. W kolejnych latach ta liczba 
sukcesywnie wzrastała: w 2004 roku wyniosła 54%, w 2006 – 63%, zaś 
w 2008 – już 65%24. Podobne pytanie zadano w badaniach Klon/Jawor 
w latach 2006 i 2007. Wyniki są bardzo zbliżone. Ze stwierdzeniem 
Zwykli obywatele, działając wspólnie z innymi są w stanie pomóc po-
trzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, 
osiedla, wsi lub miasta w 2006 roku zgodziło się 64,5% badanych, zaś 
w 2007 roku – 65,1%25. Warto jednak zwrócić uwagę, że w roku 2009 
odsetek takich osób nieznacznie się zmniejszył i wyniósł 62%.  

 
Tabela 1.2. Zaufanie i współpraca 

Rok 2006 2007 2009 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać 44,4% 46,8% 42,5% 

W mojej okolicy sąsiad nie ufa sąsiadowi  37,3% 34,7% 40% 

W razie problemów mogę liczyć tylko na siebie i najbliższych 74,6% 65,3% 71,4% 

Zwykli obywatele, działając wspólnie z innymi są w stanie  
pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy  
swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta  

64,5% 65,1% 62% 

Źródło: badania Klon/Jawor 2006–2009. 
 

                                                            
24  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 57. 
25  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 72. 
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Wykres 1.3. Wspólne działania w badaniach CBOS i Klon/Jawor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polacy w zdecydowanej większości uważają również, że działając 

wspólnie z innymi można osiągnąć więcej niż samemu. W kolejnych ba- 
daniach CBOS liczba respondentów zgadzająca się z taką opinią zbliżała 
się do poziomu 80%, aby w 2008 roku ją przekroczyć i wynieść 81%. 
Jedynie w 2004 roku była niższa i wyniosła 74%. Istotnym miernikiem 
wiary we wspólne działanie jest też wiara w uzyskanie pomocy od in-
nych w sytuacji kryzysowej. Z opinią W razie problemów mogę liczyć 
tylko na siebie i najbliższych w 2006 roku zgadzało się aż 74,6% Pola-
ków. Rok później liczba ta spadła do 65,3%26, aby w 2009 roku wzrosnąć 
do 71,4%. 

 
Gotowość do współpracy 
Jednak wraz ze wzrostem liczby osób deklarujących swoją wiarę 

we wspólne działania, systematycznie od 2004 roku maleje odsetek 
tych, którzy gotowi byliby współpracować z innymi w konkretnych 
sprawach. W roku 2004 54% osób twierdząco odpowiadało na pytanie, 
czy znają kogoś spoza rodziny, komu gotowe byłyby pomagać w dobro-
wolnej i nieodpłatnej współpracy na rzecz środowiska, osiedla, wsi lub 
                                                            
26  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 71. 
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miasta albo potrzebujących. Cztery lata później już tylko 46% respon-
dentów deklarowało taką gotowość. Trudno jednak powiedzieć, do jakie-
go stopnia trend ten należy traktować jako odzwierciedlenie negatyw- 
nych przemian związanych z gotowością Polaków do współdziałania, do 
jakiego zaś – jako obiektywny wskaźnik przemian innego rodzaju: zwią-
zanych z tym, jak często stykają się oni z ludźmi, którzy mogliby takiej 
pomocy potrzebować lub oczekiwać. 

Ten obraz przemian polskiego społeczeństwa warto jednak uzu-
pełnić innymi, bardziej niepokojącymi wynikami, odnoszącymi się nie 
tyle do bardzo ogólnych deklaracji dotyczących poglądów responden-
tów badań, ile do ich konkretnych doświadczeń i sytuacji, które mogą 
oni napotkać w swoim codziennym życiu. Zmalał więc odsetek tych, 
którzy skłonni byliby podjąć z kimś spoza swej rodziny działalność 
gospodarczą (47% w 2004 roku, 42% w 2006 i tylko 39% w 2008),  
a także tych, którzy byliby gotowi aktywnie pomagać komuś spoza wła-
snej rodziny w prowadzeniu kampanii wyborczej (43% w 2004 roku, 
37% w 2008). Obserwujemy też wzrost liczby osób, które deklarują, że 
nie znają nikogo, komu zdecydowaliby się pomagać w którejkolwiek  
z czterech dziedzin, o które pytano w badaniach CBOS27. O ile w 2002 
roku takich respondentów było 25%, o tyle w roku 2008 już 32%. Od-
setek ten rósł stopniowo z roku na rok28. Okazuje się więc, że wzrost 
liczby osób mających zaufanie do innych oraz wierzących w skutecz-
ność współpracy z innymi nie musi przekładać się na gotowość do 
wspólnych działań.  

 
 

1.2.  Znajomość organizacji pozarządowych 
 

Zanim przejdziemy do omówienia działań obywatelskich, jakich 
podejmowanie deklarują Polacy, warto przyjrzeć się ich znajomości sek-
tora obywatelskiego, w którym mogliby oni owe działania podejmować, 
                                                            
27  Czwarte pytanie dotyczyło gotowości do pożyczenia osobie spoza rodziny rzeczy mającej 

dużą wartość dla respondenta. 
28  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 58–63. 
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a także opinii na jego temat. Można powiedzieć, że świadomość istnienia 
organizacji pozarządowych jest podstawowym warunkiem ich zakorze-
nienia w społeczeństwie.  

Okazuje się, że większość Polaków nie zna organizacji poza-
rządowych. Jedynie co trzeci twierdzi, że zna pojęcie „organizacja po- 
zarządowa” i jego znaczenie. Tylko 5% zna i rozumie termin „trzeci  
sektor”29. Liczba osób, która zetknęła się z działalnością organizacji po-
przez udział w działaniach lub imprezach przez nie przygotowywanych, 
po zanotowaniu pewnego spadku, w roku 2009 wzrosła. W 2005 roku  
w badaniach Klon/Jawor 73% osób deklarowało, że brało udział w ta- 
kich przedsięwzięciach. W kolejnych latach takich ludzi było tylko  
64% w 2006 i 65% w 2007 roku. W badaniu z roku 2009 odsetek ten 
wzrósł – prawie 78% Polaków zadeklarowało, że zetknęło się z organi- 
zacjami30.  

W latach 2005–2007 najczęściej wymienianym rodzajem organiza-
cji, z jakimi spotykali się Polacy, były niezmiennie organizacje zajmujące 
się pomocą charytatywną dla osób najuboższych, bezdomnych (w 2005 
roku 38% osób zetknęło się z nimi, w 2007 – 40,7%). W badaniu  
z roku 2009 liczba osób, która spotkała się z takimi organizacjami spadła  
i wyniosła już tylko 30,8%31. Spadł również odsetek osób, które zetknęły 
się z organizacjami zajmującymi się pomocą humanitarną, pomocą ofia-
rom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. W 2007 roku takich osób 
było prawie 31%, zaś w 2009 – tylko 26,9%. Cały czas jednak oba wy-
mienione wyżej typy organizacji są najczęściej, poza Wielką Orkiestrą 

                                                            
29  Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 23. 
30  Konieczna jest w tym miejscu uwaga metodologiczna: w badaniu z 2009 roku wśród kategorii 

organizacji, jakie mogli wymienić respondenci, znalazła się, jako jedyna wymieniona z na-
zwy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To mogło wpłynąć na zwiększenie ogólnej licz-
by osób, które zetknęły się z działalnością organizacji pozarządowych. Znajomość WOŚP 
wśród Polaków jest bardzo wysoka (na co wskazują także inne badania, np. CBOS 2008), zaś 
być może nie wszyscy kojarzą WOŚP jako organizację pozarządową, którą mogliby zakwali-
fikować do którejś z wyodrębnionych kategorii działalności. 

31  Na obniżenie liczby tych, którzy zetknęli się z organizacjami zajmującymi się pomocą chary-
tatywną dla osób najuboższych, bezdomnych, również mogło wpłynąć wprowadzenie do ba-
dania osobnej kategorii „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 
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Świątecznej Pomocy, spotykanymi przez Polaków organizacjami pozarzą-
dowymi.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została wprowadzona do 
badania w roku 2009 i od razu stała się niekwestionowanym liderem – to 
z jej działalnością zetknęło się najwięcej Polaków, bo aż 68%. Warto 
podkreślić jeszcze raz, że drugie pod względem zauważalności organiza-
cje, czyli te zajmujące się pomocą charytatywną dla osób najuboższych, 
bezdomnych, zauważało tylko 30,8% osób, czyli ponad dwa razy mniej 
niż w przypadku WOŚP. Charakter działalności najlepiej rozpoznawalnej 
organizacji świadczy to o tym, że Polacy zauważają raczej działalność 
akcyjną, nagłośnioną przez media, niż mają świadomość codziennej dzia-
łalności jaką prowadzą na ich terenie organizacje społeczne.  

Istnieje jednak pewna grupa organizacji, z których działaniami Po-
lacy spotykają się z roku na rok coraz częściej. Należą do nich w szczegól-
ności organizacje ekologiczne (14,8% w 2005, 11,1% w 2006 i aż 23%  
w 2007 i 23,1% w 2009 roku) oraz Ochotnicze Straże Pożarne i organiza-
cje ratownicze, takie jak GOPR (24,2% w 2005, 19,3% w 2006, 27,6%  
w 2007, 27,9% w 2009 roku). Stosunkowo częściej niż w poprzednich 
latach respondenci spotykają się z działalnością organizacji kobiecych 
(tylko 6,3% i 5,5% w latach 2005 i 2006, i 13,8% i 11% w latach 2007 
 i 2009). ). Na tym tle spadek notują organizacje religijne, z którymi  
w 2005 zetknęło się 21,5% Polaków, a w 2009 już tylko 17,1%32. 

Badania CBOS pokazują, że organizacje pozarządowe plasują 
się bardzo nisko w hierarchii instytucji i grup, z którymi Polacy się 
identyfikują. Bardzo silny lub silny związek z nimi czuje zaledwie 8,3% 
osób. Niższy wynik niż organizacje notują jedynie partie polityczne33. 
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że same organizacje pozarządowe 
wysoko postrzegają swój wizerunek społeczny i reputację. W badaniach 
organizacji pozarządowych Klon/Jawor w 2006 roku organizacje oceni- 
ły ten element w skali od 1 do 5 średnio na 4,1 pkt, zaś w roku 2008 na  
4,2 pkt. Również pozostałe aspekty funkcjonowania organizacji są przez 
                                                            
32  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 10. 
33  Więzi społeczne i wzajemna pomoc, CBOS, Warszawa 2008. 
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nie same równie dobrze oceniane (w 2008 roku: jakość usług świadczo-
nych przez organizację – średnio 4,3 punktu, kompetencje osób pracu- 
jących w organizacji – również średnio 4,3 punktu)34. Zestawienie tych 
danych może być pewnym przyczynkiem do oceny stopnia zakorzenie- 
nia organizacji w społeczeństwie. Świadczą one wyraźnie o tym, że or-
ganizacje żyją w pewnym oderwaniu od swego otoczenia społecznego. 
Przeświadczone o swojej wysokiej reputacji i profesjonalizmie, nie do-
strzegają tego, jak niewiele osób dostrzega ich działania i utożsamia się  
z nimi. 

Głębszy obraz społecznego zakorzenienia organizacji oraz przy-
czyn, dla których należy oceniać je nisko, dostarczają dane z badań jako-
ściowych. Taki projekt zrealizowany został w 2008 roku przez Pracownię 
Kapitału Społecznego IS UW oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor w trzech 
społecznościach lokalnych (Cieszyn, Debrzno, Warszawa Praga-Północ). 
Jak wykazały wywiady przeprowadzone w jednej z badanych miejscowo-
ści, która charakteryzuje się sporym nasyceniem organizacjami pozarzą-
dowymi, poza członkami organizacji nikt nie dostrzega ich obecności, 
nie mówiąc o działalności. Dzieje się tak dlatego, że organizacje te sku-
piają swoją aktywność na własnych członkach.  

Najlepiej rozpoznawalne bywają te organizacje, które skupiają się 
na działalności socjalnej oraz takie, które istnieją w danej społeczności 
długo, często zajmując się kultywowaniem lokalnych tradycji. Zdarza się 
także, że niektóre organizacje są dość dobrze rozpoznawalne ze względu 
na rozgłos, jaki potrafią wokół siebie wzbudzić. Jednocześnie często 
mieszkańcy społeczności, w której one działają, mają poważny problem 
ze zdefiniowaniem tego, czym konkretnie się one zajmują. 

Ponadto, okazuje się, że ludzie mają problem z odróżnieniem 
organizacji pozarządowych od instytucji publicznych, takich jak 
choćby Ośrodki Pomocy Społecznej. Ma to swój wpływ na ocenę ich 
działalności, o czym więcej w dalszej części tego rozdziału. 

 

                                                            
34  Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 23. 
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Społeczny obraz społeczników i aktywistów 
W kontekście znajomości organizacji społecznych warto również 

zastanowić się, czy Polacy mają bezpośrednią styczność z osobami, któ- 
re dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz środowiska lokalnego lub 
osób potrzebujących. Można założyć, że obecność takich osób w oto- 
czeniu zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia działań obywatelskich.  
Z badań CBOS wynika35, że ponad połowa Polaków (53%) ma mniej-
szą lub większą styczność z osobami działającymi społecznie. Najczę-
ściej respondenci spotykają ludzi, o których wiadomo, że dobrowolnie  
i nieodpłatnie pracują na rzecz swojej społeczności, kościoła, osiedla, 
wsi, miasta lub osób potrzebujących wśród znajomych i przyjaciół. Czte-
rech na dziesięciu badanych ma z nimi styczność w tym właśnie środo-
wisku. Co trzeci Polak spotyka społecznika we własnej rodzinie, zaś 26% 
osób ma z nimi kontakt poprzez wspólnotę parafialną. W tej ostatniej 
grupie jest najwięcej osób działających społecznie. Respondenci znają- 
cy społeczników poprzez wspólnotę parafialną spotykali w niej średnio 
ponad 10 osób pracujących bezpłatnie na rzecz środowiska i osób po-
trzebujących.  

Osoby mające najczęściej kontakty z ludźmi angażującymi się 
społecznie to, prócz często uczestniczących w praktykach religijnych, 
osoby o najwyższym wykształceniu (71% z nich ma styczność ze  
społecznikami), najwyższych dochodach (71%), przedstawiciele kadry 
kierowniczej i inteligencji (73%), a także rolnicy.  

 
Ocena i wizerunek organizacji pozarządowych 
Badania „Wolontariat, filantropia i 1%” pokazują, że Polacy dość 

niejednoznacznie oceniają działalność organizacji społecznych36. Sy-
tuacja pod tym względem nie zmieniła się w sposób znaczny w ciągu 
ostatniej dekady. Rośnie za to liczba osób wyrażających ambiwalentne 
opinie o działalności organizacji pozarządowych. 
                                                            
35  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 14–15. 
36  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 66–67. 
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W ostatnich latach ocena skuteczności organizacji pozarządo-
wych w pewnych wymiarach ma tendencję rosnącą. Na początku 
obecnego dziesięciolecia 41% Polaków zgadzało się ze stwierdzeniem, 
że organizacje społeczne mają niewielki wpływ na rozwiązywanie waż-
nych problemów społecznych w Polsce. W kolejnych latach, aż do 2005 
roku, coraz więcej osób nisko oceniało skuteczność organizacji w tej 
dziedzinie (54% w 2005 roku). Później ta tendencja zatrzymała się i w 
2007 roku odsetek respondentów krytycznie patrzących na skuteczność 
NGO spadł do 45,1%, zaś w 2009 roku wyniósł 45,7%.  

Nie zmienia się natomiast ocena wpływu organizacji na roz-
wiązywanie ważnych problemów lokalnych. Od lat (przynajmniej od 
roku 2001, kiedy przeprowadzono pierwsze badanie odnoszące się do 
tego problemu) jest ona raczej niska. Według najnowszych badań jeden 
na trzech badanych zgadzał się ze stwierdzeniem Organizacje społecz- 
ne rozwiązują ważne problemy w moim sąsiedztwie. W ubiegłych latach 
odsetek ten podlegał jednak pewnym fluktuacjom. W 2004 nastąpił 
pierwszy wyraźny wzrost liczby takich osób (33,6%), w kolejnych 
dwóch latach następował spadek, aby w 2007 roku odsetek osób docenia-
jących rolę organizacji pozarządowych w swoim sąsiedztwie wzrósł  
z 26 do prawie 31%, w 2009 roku zaś wrócił do stanu z najlepszego pod 
tym względem roku 2004 i wyniósł 33,5%.  

Około połowa Polaków docenia także rolę organizacji w dzia-
łaniach strażniczych. Ze zdaniem Organizacje społeczne pełnią ważną 
funkcję patrząc władzy na ręce zgadzało się w 2003 roku 48,6% osób, 
zaś rok później 50%. W kolejnych dwóch latach nastąpił spadek (do 43% 
w roku 2006), aby w 2007 roku powrócić do stanu z początku wieku  
i osiągnąć poziom 49,1%. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku pytania 
o działania strażnicze, w kolejnych latach ubywa osób udzielających od-
powiedzi ani tak, ani nie, i maleje grupa osób nie zgadzających się  
z twierdzeniem o skuteczności tych działań (w 2005 roku nie zgadzało 
się z nim 23,1% respondentów, zaś w 2007 już tylko 13,3%). W przy-
padku ocen skuteczności organizacji w rozwiązywaniu ważnych proble-
mów w Polsce i w środowisku lokalnym spadek liczby krytycznych ocen 
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jest raczej wynikiem wzrostu grupy osób udzielających odpowiedzi  
pośredniej (ani tak, ani nie), niż odsetka badanych doceniających sku-
teczność organizacji (choć i ten lekko wzrasta). 

Mimo stabilnych ocen skuteczności organizacji w opisanych 
wyżej dziedzinach, niepokojącym zjawiskiem jest zdecydowany spa-
dek liczby osób doceniających skuteczność działań organizacji  
w dostarczaniu pomocy potrzebującym. W pierwszej połowie mija- 
jącego dziesięciolecia około 60% Polaków uważało, że robią to one 
skuteczniej niż instytucje państwowe (najwięcej w 2004 roku: 64,7%). 
W 2006 roku nastąpił zdecydowany spadek oceny organizacji na tym 
polu (50%). W kolejnych latach mieliśmy do czynienia z lekką poprawą 
oceny skuteczności NGO, ale nie wróciła ona do stanu z pierwszej po-
łowy dziesięciolecia. W 2009 roku 55,2% respondentów uważało, że 
organizacje pozarządowe skuteczniej niosą pomoc potrzebującym niż 
państwo.  

Cytowane badania pokazują również, że zmniejszyła się ostatnio 
liczba osób źle oceniających wizerunek organizacji pozarządowych. 
Coraz mniej osób uważa, że są one na ogół źle zorganizowane i niefa-
chowe (w roku 2003 było to 39,3% osób, w 2007 już tylko 28,1%). Na 
przestrzeni ostatniego dziesięciolecia poprawie uległa także ocena 
uczciwości organizacji. Podczas gdy ze zdaniem W organizacjach spo-
łecznych często nadchodzi do nadużyć i prywaty w roku 2003 zgadzało 
się aż 63% Polaków, w kolejnych latach widoczna była wyraźna tenden-
cja spadkowa, i w 2007 roku już tylko 45% respondentów zgadzało się  
z wymienionym wyżej zdaniem. W 2009 roku jednak ten odsetek wzrósł 
i wyniósł 50,8%. 

Warto jednak podkreślić, że obie wymienione wyżej zmiany do-
tyczące wizerunku organizacji niekoniecznie świadczą o poprawie 
tego wizerunku. Choć coraz mniej ludzi postrzega organizacje jako 
niefachowe oraz źle zorganizowane, to przeciwny pogląd nie zysku- 
je na znaczeniu. Rośnie za to odsetek tych, którzy wybierają ambi-
walentną odpowiedź ani tak, ani nie (w przypadku pytania o nadużycia  
i prywatę w 2005 roku 15,8%, w 2007 już 24,7%, w przypadku pytania  



ZAKORZENIENIE I USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 – EKSPERTYZA 

 25 

o niefachowość w odpowiednim okresie zmiana z 23,8% do 28,8%). Mo-
że to wynikać z tego, że Polacy częściej spotykają się zarówno z nega-
tywnymi, jak i pozytywnymi doniesieniami o działalności organizacji 
pozarządowych i na nich opierają swoją ambiwalentną opinię. Ta wiedza  
o organizacjach nie pozwala jednak na zdecydowany wzrost zaufania do 
nich. Z tym, że organizacje często działają nieuczciwie nie zgadza się 
jedynie kilkanaście procent osób. Z niefachowością i brakiem zorgani-
zowania NGO w roku 2005 nie zgadzało się 28,6%, w kolejnych dwóch 
latach już tylko około 22%. 

Badania jakościowe trzech społeczności potwierdzają, że część 
osób postrzega organizacje jako nastawione jedynie na własną korzyść 
lub jako niesprawne organizacyjnie. Samo słowo „fundacja” bywa obar-
czone negatywną konotacją, jako używane w minionych latach głównie 
do, jak mówi jeden z badanych: zwykłych machloj finansowych uwłasz-
czonej nomenklatury. Działalność w trzecim sektorze spotyka się z pew-
ną nieufnością. Bywa postrzegana jako metoda budowy pozycji 
politycznej (Wiem, że dla chorych dzieci jest organizacja, która pieniąż-
ki zbiera. Ale nie wiem, czy to nie robią przypadkiem, żeby zabłysnąć  
w wyborach?), bądź załatwiania własnych spraw (dużo robią, ale też 
głównie dla siebie; każdy uważa, że (działacz organizacji] robi, bo na 
pewno ma w tym interes, że robi, bo kupę kasy mu za to płacą). Organi-
zacje bywają postrzegane również jako symbol awanturnictwa (nie kon-
taktuję się z nimi, bo jestem spokojnym człowiekiem) i działania zry- 
wami, bez szerszego planu i – co najważniejsze – bez efektów dla 
mieszkańców. Bywa też, że organizacjom zarzuca się zbędne wydatki 
(Boże, dlaczego marnuje się takie pieniądze na tyle znaczków, zamiast, 
na przykład, kupić za to karmę dla psów), ale najważniejszym bodaj 
wnioskiem z cytowanych badań jest to, że jednokrotne zrażenie się da-
nej osoby do organizacji społecznej skutkuje wycofaniem i utratą 
zaufania także do innych NGO.  

W wielu przypadkach organizacje pozarządowe wciąż nie są  
wyraźnie odróżniane od instytucji samorządowych. Respondenci pytani  
o znajomość organizacji wymieniają, często w pierwszej kolejności, takie 
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instytucje jak ośrodki pomocy społecznej, domy kultury czy urzędy pra-
cy. Ma to swoją konsekwencję dla oceny ich działalności, gdyż zdarza 
się, że utożsamienie z nisko ocenianą władzą lokalną powoduje, że 
niechęć do instytucji publicznych przenoszona jest bezrefleksyjnie na 
instytucje trzeciosektorowe.  

Jakie organizacje oceniane są pozytywnie? Przede wszystkim ta-
kie, które pomagają potrzebującym (choć i tu krytykowane jest to, że 
nie wszyscy beneficjenci to osoby potrzebujące pomocy), takie, które 
organizują imprezy, koncerty czy festyny, w końcu takie, o których 
jest głośno. Ten ostatni przypadek został poruszony już wyżej. Zdarza 
się, że mieszkańcy znają nazwę organizacji i chętnie ją chwalą, jednak 
zapytani o konkretną jej działalność, nie potrafią odpowiedzieć. Jeden  
z respondentów w badanej społeczności mówi: Na pewno coś robią no 
bo i przecież ludzie tam pracują i coś muszą robić. Ale ja nie wiem, na te 
tematy nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem dokładnie, ja nie mam czasu, 
żeby się tym interesować nawet. Inkubator – jakiś tam rozwój jakiś miast 
i gmin mają, agroturystykę mają, porady prawne, drobne takie sprawy 
można załatwiać, z sąsiadów to chyba nikt nie korzysta. 

Szczególnie dobrze oceniają organizacje ich beneficjenci. Oso-
by, które bezpośrednio zetknęły się z nimi chwalą zaangażowanie  
ich pracowników (to już było właśnie zaangażowanie całym organi-
zmem, czasem, wszystkim; doba ma 24 godziny, to jest człowiek, który 
pracuje 28 godzin, to mówi samo za siebie). Badani doceniają również 
to, że organizacje działają mimo biurokratycznych przeszkód i w 
warunkach ograniczonych środków (gdyby biurokracja była mniej 
biurokratyczna, to stowarzyszenie by mogło więcej załatwić i więcej 
ludziom pomóc). 

Organizacje pozarządowe nie są jednak postrzegane jako in-
stytucje, do których można byłoby zwrócić się, aby załatwić kon-
kretną sprawę. W badanych miejscowościach zadano respondentom 
pytanie, do kogo by się zwrócili, gdyby mieli kłopot ze zorganizowaniem 
opieki nad dzieckiem, gdyby chcieli pomóc osobie poszukującej pracy, 
oraz w wypadku problemów związanych z przestrzenią wspólną np. 
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osiedlem, parkiem czy krzywym chodnikiem. Najczęściej wymieniano 
instytucje samorządowe, administrację osiedlową, wykorzystanie znajo-
mości, ewentualnie skorzystanie z pomocy osiedlowego działacza, nagło-
śnienie sprawy w mediach. Organizacje pozarządowe były wymieniane 
w tym zestawie odpowiedzi rzadko. 

Brak więc w oczach Polaków spójnej wizji sektora pozarzą-
dowego. Ci, którzy zetknęli się z przejawami jego działań często cenią 
to, co dzięki nim uzyskali. Nie zawsze jednak są świadomi tego, czym 
jest ten sektor i czym różni się choćby od jednostek związanych z samo-
rządem lokalnym. Dla innych obraz trzeciego sektora jest kształtowany 
przez doniesienia medialne, stawiające go w lepszym lub gorszym świe-
tle. Trudno jednak mówić o rozpoznawalności, która świadczyłaby  
o realnym zakorzenieniu sektora w społeczeństwie. Takiemu jednolitemu 
wizerunkowi organizacji nie sprzyja również bardzo szeroki zakres dzia-
łań, jakie podejmują. Polacy nie postrzegają również instytucji trzeciego 
sektora jako tych, które mogą im w czymkolwiek pomóc. Organizacje 
pozarządowe żyją więc w pewnym sensie same dla siebie, mając jed-
nocześnie przekonanie, że dobrze spełniają swą misję. 

 
 

1.3.  Zaangażowanie obywatelskie Polaków 
 

Zaufanie i sprzyjający klimat społeczny to podstawowe warunki 
społecznego zakorzenienia organizacji pozarządowych. Jednak ostatecz-
nym wyznacznikiem ich sytuacji pod tym względem musi być wiedza  
o zachowaniach, które z tych uwarunkowań wynikają – a więc dane na 
temat poziomu aktywności społecznej Polaków i skłonności do anga- 
żowania się w działania obywatelskie. O najprostszym i najbardziej 
oczywistym w systemie demokratycznym przejawie aktywności obywa- 
telskiej – udziale w wyborach – wspomniano już wyżej. Jak wygląda 
udział w innych działaniach, niebędących przejawem zaangażowania 
w formalne struktury społeczeństwa obywatelskiego? Zaangażo- 
wanie w działalność obywatelską poza organizacjami pozarządowymi  
może być pierwszym krokiem do wejścia w ich struktury. Z drugiej  
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jednak strony, może ono także świadczyć o niskim stopniu zakorzenie- 
nia organizacji w społeczności, której członkowie wybierają działania 
nieformalne, odrzucając możliwości zorganizowanej, sformalizowanej 
aktywności obywatelskiej. W badaniach Europejskiego Sondażu Spo-
łecznego, zadaje się pytania o kilka przejawów obywatelskiego zaanga-
żowania. Stosunkowo najczęściej Polacy kontaktowali się z polity- 
kami lub urzędnikami na szczeblu rządowym lub samorządowym 
(9,6% w 2002 roku, 7% w 2004 roku, 6,1% w 2006, 7,3% w 2008) oraz 
podpisywali petycje (7,1% w 2002 roku, 9,6% w 2004 roku, 5,5%  
w 2006, 7,7% w 2008). Dużo rzadszy był udział w legalnych demon-
stracjach (około 1,5% osób w latach 2002–2008), noszenie emblema-
tów propagujących jakąś akcję czy kampanię (2,6% w 2006, 4,5%  
w 2008) czy bojkotowanie jakichś towarów i produktów (4,3%  
w 2006, 4,8% w 2008). W żadnej z kategorii polski wynik nie przekra-
czał 10%, zaś w większości przypadków pozostawał na dużo niższym 
poziomie. Wyniki te są w najlepszym przypadku aż o połowę niższe 
od uśrednionych wyników dla wszystkich krajów europejskich obję-
tych badaniami.  

Również w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor zadawano py-
tania o część spośród wymienionych wyżej aktywności. Tutaj wyniki  
są nieco wyższe, jednak nie różnią się w sposób zdecydowany od wyni-
ków ESS. Kontakt z politykiem lub urzędnikiem szczebla centralnego 
lub lokalnego w latach 2003–2004 deklarowało odpowiednio 6,6% oraz 
5,4% respondentów. W kolejnych latach nastąpił wzrost. W 2005 roku 
było to już 10,3%, zaś w roku 2006 – 9,5%. Podpisywanie petycji dekla-
rowało w latach 2003 i 2004 odpowiednio 9,5% i 7,8% osób, w 2005 
roku nastąpił wzrost do 12,1%, aby w roku kolejnym osiągnąć najniższą 
wartość: tylko 7,5% Polaków przyznawało wówczas, że podpisało jakąś 
petycję. Udział w publicznej demonstracji w latach 2003–2006 deklaro-
wało rokrocznie około 3% respondentów37.  

                                                            
37  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 56–59. 
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W badaniu Diagnoza Społeczna zadawane jest z kolei pytanie  
o inną formę aktywności obywatelskiej, jakim jest udział w zebra- 
niu publicznym. Od 2003 roku na pytanie o to, czy respondent  
w ostatnim roku brał udział w jakimś zebraniu publicznym regularnie 
około 19% osób odpowiada twierdząco. W 2009 roku było to 19,2%,  
w poprzednich latach: 2003 – 18,5%, 2005 – 19%, 2007 – 20,3%.  
Nie można więc w tym przypadku mówić o żadnym wyrazistym tren-
dzie, jednak wynik ten jest wciąż bardzo niski. Zaledwie jeden na  
pięciu Polaków korzysta z tej dość prostej formy partycypacji  
w życiu społecznym. Z kolei doświadczenie organizowania takich  
zebrań w 2009 roku deklarowało tylko 5,1% badanych w ramach Dia-
gnozy Społecznej (w 2007 było to 5,3%)38. 

Powyższe dane wskazują, że bardzo niewielka część ludzi w Pol-
sce bierze aktywny udział w życiu publicznym korzystając z form wy-
rażania opinii, jakie daje im system demokratyczny, zwłaszcza jeśli 
porównać ich z mieszkańcami większości innych państw europejskich.  
Z punktu widzenia organizacji pozarządowych oznacza to, że zasób osób, 
jakie potencjalnie mogłyby być zainteresowane działalnością w ich struk-
turach, jest niewielki.  

 
Działania na rzecz lokalnej wspólnoty 
Działalność obywatelska, tak formalna, jak i nieformalna, może 

przejawiać się poprzez wspólne działania na rzecz lokalnej społecznoś- 
ci lub osób potrzebujących. Tam, gdzie ludzie zainteresowani są 
wspólnym rozwiązywaniem lokalnych problemów, pojawia się pole 
do rozwoju organizacji legitymujących się faktycznym zakorzenie-
niem w społeczności.  

We wcześniejszej części niniejszego tekstu przeanalizowano ba-
dania, z których wynika, że gotowość do takich działań wśród Polaków 
w ostatnich latach spada. Przypomnijmy: w roku 2004 54% osób twier-
dząco odpowiadało na pytanie, czy znają kogoś spoza rodziny, komu 

                                                            
38  J. Czapiński, T. Panek (2009), Diagnoza Społeczna 2009, Warszawa: Rada Monitoringu Spo- 

łecznego, s. 267. 
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gotowe byłyby pomagać w dobrowolnej i nieodpłatnej współpracy na 
rzecz środowiska, osiedla, wsi lub miasta albo potrzebujących. Cztery 
lata później już tylko 46% respondentów deklarowało taką gotowość.  
A ile osób deklaruje, że faktycznie podejmuje takie działania? 

Badania CBOS wskazują, że coraz mniej Polaków ma doświad-
czenia w pracy społecznej na rzecz swojego środowiska. W latach 
2002–2006 na pytanie, czy kiedykolwiek zdarzyło się respondentowi pra-
cować dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska, kościoła, 
osiedla, wsi, miasta albo osób potrzebujących, pozytywnie odpowiadało 
około 58% badanych. W roku 2008 nastąpił gwałtowny kryzys. Już tylko 
47% osób potrafiło przypomnieć sobie fakt takiego społecznego zaan- 
gażowania w sprawy swojego otoczenia. Spada również odsetek tych, 
którzy deklarują podjęcie pracy społecznej w ciągu roku poprzedza-
jącego badanie. W roku 2004 niemal co czwarty Polak pozytywnie od-
powiadał na tak sformułowane pytanie. Cztery lata później już tylko 20% 
respondentów deklarowało udział w takich społecznych przedsięwzię-
ciach39. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych oznacza to, że spa-
da liczba osób, które potencjalnie wesprą ich działania. Może to także 
oznaczać, że są one zbyt mało widoczne, aby zainteresować ludzi wspo-
maganiem ich. Coraz mniejszy odsetek osób deklarujących udział w pracy 
społecznej na rzecz swojego środowiska powoduje też, że poziom zako-
rzenienia społecznego organizatorów tych działań, a więc i organizacji 
pozarządowych, spada. 

Nieco inny obraz zaangażowania Polaków w działania na rzecz 
społeczności lokalnej płynie z Diagnozy Społecznej. Tutaj udział osób 
pozytywnie odpowiadających na pytanie Czy w ciągu ostatnich dwóch 
lat zdarzyło się, że angażowała się Pani w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedz-
twie)? rośnie, choć jest niski i w swoim maksimum osiąga zaledwie 
15,6%. W poprzednich latach notowany był systematyczny wzrost, od 

                                                            
39  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 24. 
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8% w 2000 roku, przez 12,9% w 2003, 13,6 w 2005 i 14,1% w 2007 
roku40.  

Niezależnie od tendencji, należy zauważyć, że grupa osób, która 
decyduje się działać społecznie jest w Polsce bardzo niewielka. Fakt, że 
osób, które przypominają sobie swój udział w takich działaniach w ciągu 
poprzedniego roku czy dwóch, jest w ostatnich latach nie więcej niż 
25%, potwierdza opisaną już wyżej niechęć polskiego społeczeństwa  
do aktywności w sferze publicznej i współdziałania. Tym bardziej, że 
chodzi tu o jakąkolwiek formę aktywności, czy miałoby nią być nosze- 
nie znaczka promującego jakąś akcję, udział w zebraniu publicznym, czy 
działanie wspólnie z innymi na rzecz lokalnej społeczności.  

Także badania trzech społeczności prowadzone przez Pracownię 
Kapitału Społecznego IS UW pokazują niechętny stosunek obywateli 
do podejmowania działań na rzecz swojego otoczenia. Dobrym przy-
kładem tej niechęci mogą być konsultacje społeczne. Nawet jeśli są 
one organizowane, to cieszą się niewielkim zainteresowaniem. Bada-
cze rzadko spotykali się z sytuacją, w której respondenci chcieliby, aby 
zmiany lokalne były w większym niż dotychczas stopniu konsultowane 
przez władze. Ilustracją tej postawy może być fragment wypowiedzi 
jednego z badanych: po co ja tam pójdę, skoro i tak się nic nie zmieni. 
Takie sformułowania świadczą raczej o alienacji, niż o zakorzenieniu  
i poczuciu wpływu na lokalne sprawy. W opiniach respondentów poja-
wia się przypuszczenie, że być może brak chęci do angażowania się  
w sprawy społeczności wynika z tego, że ludzie najpierw chcą zaspo-
koić swoje podstawowe potrzeby życiowe, a dopiero później myśleć 
o celach wyższych. Nie widzą celu i korzyści dla siebie we wspólnym 
działaniu, stąd ich bierność. Jeden z respondentów porównuje sytuację 
w Polsce do sytuacji w krajach bardziej rozwiniętych: w Wiedniu, jak 
tam robiono rewitalizację, to każdy mieszkaniec był zaangażowany. 
Ale tam to on miał w tym własny interes, żeby być, wpływać na to, co 
gdzie się będzie robić. Do podobnych wniosków dochodzą badani  
z innej miejscowości: Pewnym ograniczeniem dla inicjatyw społecznych 
                                                            
40  J. Czapiński, T. Panek (2009), Diagnoza Społeczna 2009, Warszawa: Rada Monitoringu Spo- 

łecznego, s. 267. 
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na terenie miasta może być to, że wielu mieszkańców boryka się z pro-
blemami finansowymi, przez co nie mają motywacji do tego, żeby anga-
żować się w sprawy miasta czy lokalnej społeczności – raczej troszczą 
się o własne sprawy i nie interesują się niczym poza tym – komu jest 
muzyka potrzebna, jak nie ma co włożyć do garnka. W tej samej miej-
scowości wielu respondentów zauważa różnice w aktywności miesz-
kańców mieszkających w niej od pokoleń i ludności napływowej. To 
ludzie z zewnątrz są bardziej aktywni i potrafią podjąć działania, 
które prowadzą do realnych zmian – zarówno we władzach, jak i w 
najprężniej działających organizacjach pozarządowych prym wiodą 
ludzie napływowi. Inne przypuszczenie dotyczące przyczyn bierności 
obywateli prowadzi do dziedzictwa PRL. W jednej z badanych miej-
scowości, leżącej na terenach popegeerowskich, przedstawiciele lokal-
nej organizacji kategoryzują ludzi na tych, którzy potrafią o siebie 
zadbać, mają swoją firmą, rozkręcić interes, i z drugiej strony na tych 
ludzi, takich na prawdę biednych, którzy bardzo często z różnych przy-
czyn nie potrafią się odnaleźć w zwykłym świecie. Osiedla popegeerow-
skie to zamknięte enklawy ludzi bez perspektyw.  

Jeśli już mieszkańcy działają na rzecz swojej społeczności, to  
zazwyczaj ich aktywność dotyczy zaniedbania przestrzeni publicznej  
w ich okolicy. Wśród wymienionych w jednej z badanych miejscowości 
przedmiotów aktywności były sprawy takie, jak: remont klatki schodo-
wej, sadzenie kwiatów, budowa placu zabaw, garaży, czy problem bez-
domnych kotów. Problemy są rozwiązywane w ramach inicjatyw są- 
siedzkich lub wspólnot mieszkaniowych, zazwyczaj mające lokalnego 
lidera, który posiada już doświadczenie w organizowaniu tego typu dzia-
łań. Powodzeniu wspólnych przedsięwzięć sprzyja przyjazna dzia-
łaniom społecznym infrastruktura mieszkalna: łatwiej zorganizować 
się w kamienicy, w której wszyscy się mniej lub bardziej znają, trudniej 
w bloku mieszkalnym, gdzie sąsiedzi pozostają dla siebie anonimowi. 
Rolę braku anonimowości podkreślają również respondenci z najmniej-
szej spośród badanych gmin: Chęć zaangażowania się w lokalne sprawy 
jest duża, bo ludzie znają się osobiście i łatwo angażują się w we wza-
jemną pomoc, czego przykładem są akcje charytatywne na rzecz chorych 
mieszkańców miasta. 
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Z drugiej strony, czynnikiem ograniczającym aktywność miesz-
kańców dwóch spośród badanych społeczności zdaje się być pewna eli-
tarność i hermetyczność środowisk zajmujących się działaniami 
społecznymi, nie pozwalające na głębsze zakorzenienie się ich orga-
nizacji w strukturę społeczną. W jednym z raportów czytamy: Zwykli 
mieszkańcy miasteczka nie uczestniczą w kreowaniu życia społecznego. 
Tym zajmuje się wąska grupa działaczy, a reszta mieszkańców odnosi 
wrażenie, że nie ma dostępu do tej działalności. Silna współpraca i zna-
jomości powodują, że osoby z zewnętrz czują się marginalizowane i wy-
kluczone. Z innego z kolei dowiadujemy się, że istnieje pewna Grupa 
„oświeconych społeczników”, których warto znać i którzy robią wiele 
dobrego, dzięki swoim rozległym wpływom: Na pewno jest tutaj jedna 
elita ludzi bardzo aktywnych w naszym mieście, ma to i plusy i minusy. Ja 
mam z nimi dobre kontakty i wiem, że to są osoby wpływowe i cieszę się, 
że ich znam, bo tak funkcjonuje małe miasto (i cały świat tak w ogóle 
funkcjonuje). Dobrze mieć pozytywne układy.  

 
Zaangażowanie Polaków w wolontariat 
Jeśli zgodzimy się z teorią, że warunkami koniecznymi dla roz-

woju kapitału społecznego są zaufanie społeczne i udział w wolantaria-
cie, a sam wolontariat, czyli nieodpłatna działalność na rzecz wspólnoty, 
jest konieczną podstawą rozwoju organizacji pozarządowych41, musimy 
zastanowić się, jak często Polacy poświęcali w ostatnich latach swój 
czas na pracę wolontariacką na rzecz organizacji obywatelskich, co 
ich do tej pracy skłaniało, czy jakie były przeszkody niepozwalające 
im podjąć się tego wyzwania.  

Badania Klon/Jawor w tej dziedzinie przynoszą kolejną niepo-
kojącą informację dotyczącą stanu aktywności obywatelskiej Polaków, 
bardzo dobrze wpisującą się w opisane wyżej trendy. Na początku bieżą-
cego dziesięciolecia na pracę wolontariacką decydował się co dziesiąty 
Polak. Kolejne lata przynosiły stały wzrost liczby osób zaangażowanych  

                                                            
41  J. Czapiński, T. Panek (2009), Diagnoza Społeczna 2009, Warszawa: Rada Monitoringu Spo- 

łecznego, s. 271. 
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w wolontariat, aby w 2005 roku osiągnąć apogeum. Wówczas 23,2% osób 
zadeklarowało nieodpłatne, dobrowolne poświęcenie czasu napracę spo-
łeczną w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i religijnych. 
Niestety, kolejne lata przyniosły trend spadkowy. W 2008 roku odsetek 
wolontariuszy w polskim społeczeństwie spadł niemalże do poziomu  
z roku 2001 i wyniósł jedynie 11,5%42. W 2009 ta liczba wyniosła 12,9%. 
Mamy więc do czynienia z wyraźnym kryzysem wolontariatu, w swo-
jej skali znacznie przekraczającym skalę spadku zaangażowania  
w problemy lokalne czy spadku dostrzegalności organizacji pozarzą-
dowych w społeczeństwie. Spadek ten jest widoczny, choć nie tak ostro, 
również w badaniach CBOS, w których pytano o poświęcanie wolnego 
czasu na działalność w organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie czy fun-
dacji. W roku 2004 osoby odpowiadające twierdząco na to pytanie sta- 
nowiły 24% badanych. W roku 2008 odsetek ten spadł do 20% i był naj-
niższy nie tylko w bieżącym dziesięcioleciu, ale od początku wprowadze-
nia tego pytania do badań CBOS w 1998 roku43.  

Jakim organizacjom Polacy najchętniej oddają swój wolny 
czas? Tutaj wyniki obu cytowanych wyżej badań lekko różnią się od 
siebie, choć w obydwu niezmiennie od lat na najwyższych pozycjach 
znaleźć można organizacje charytatywne, organizacje oświatowe (w 
tym komitety rodzicielskie) oraz wspólnoty religijne, a także organi-
zacje sportowe. Przyczyną różnic są z pewnością różnice w treści pyta-
nia i w możliwych odpowiedziach (np. w badaniu CBOS organizacje 
charytatywne rozbite są na dwie kategorie, co powoduje rozrzut odpo-
wiedzi i niższe pozycje przez nie zajmowane).  

Ciekawy proces zachodzi w przypadku tych osób, które są 
wolontariuszami. Z jednej strony maleje wśród nich udział osób anga-
żujących się w wymiarze większym niż 5 godzin rocznie – w 2009 
roku było to 56,9% wolontariuszy, podczas gdy w 2008 ten odsetek wy-
nosił 68,5% wolontariuszy, a w 2007 aż 83,3%. Warto dodać, że w całej 
populacji liczba zaangażowanych w wolontariat w wymiarze ponad  

                                                            
42  http://civicpedia.ngo.pl/x/322225# 
43  Bogna Wciórka, Opinie i Diagnozy nr 8, Społeczeństwo obywatelskie, CBOS, Warszawa 

2008, s. 29. 
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5 godzin wzrósł w 2009 roku i wyniósł 7% (w 2008 roku 6%, w 2007  
– 8% Polaków). Z drugiej strony wzrosła ostatnio liczba osób najbar-
dziej zaangażowanych. W 2009 roku pracę w wymiarze większym niż 
50 godzin rocznie deklarowało 21% wolontariuszy (2,6% Polaków).  
W 2008 roku było to jedynie 16% (1,6% całej populacji), a w 2007  
– 20% (2,6% wszystkich respondentów)44. Co to oznacza dla zakorzenie-
nia organizacji w społeczeństwie? Prawdopodobne jest to, że następuje 
swego rodzaju rozwarstwienie populacji wolontariuszy. Niemal połowa  
z nich jest bardzo mało zaangażowana w pracę społeczną (mniej niż  
5 godzin rocznie), podczas gdy w 2007 roku tych najmniej zaangażowa-
nych było niecałe 20%. Jednak ci, którzy poświęcają więcej swego czasu 
na wolontariat są coraz mocniej zaangażowani, co przejawia się dużą ilo-
ścią poświęconych przezeń godzin. Maleje grupa tych, którzy są zaanga-
żowani średnio. Organizacje mogą więc liczyć na takie osoby, które będą 
w stanie włożyć poważny wkład w ich prace, jednak liczba takich ludzi  
w całej populacji jest bardzo niewielka. Mniej więcej co pięćdziesiąty 
Polak poświęca na taką działalność więcej niż 50 godzin rocznie.  

 
Tabela 1.3. Wolontariusze i ich czas pracy w organizacjach 

Wolontariusze poświęcający… 2007 2008 2009 
5 godzin i więcej (wśród wolontariuszy) 83,3% 68,5% 56,9% 
5 godzin i więcej (wśród całej populacji) 8% 6% 7% 
50 godzin i więcej (wśród wolontariuszy) 20% 16% 21% 
50 godzin i więcej (wśród całej populacji) 2,6% 1,6% 2,6% 

 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2007 roku zapytano re-

spondentów o to, na czym polegała praca wolontarystyczna wykonywana 
przez nich na rzecz innych. 15% osób deklarujących, że pracuje jako 
wolontariusz, podawało w odpowiedzi działania, które nie mieściły 
się w definicji wolontariatu45. W kolejnych latach nie zadawano tego 
pytania, jednak możliwe są dwie hipotezy. Jeśli świadomość tego, czym 
                                                            
44  http://civicpedia.ngo.pl/x/322225# 
45  Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka, „Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 18. 
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jest wolontariat utrzymuje się niezmiennie na tym samym poziomie, 
oznacza to, że faktyczny poziom zaangażowania Polaków w wolontariat 
jest jeszcze niższy, niż to wynika z cytowanych wyników badań. Być 
może jednak świadomość tego, czym jest wolontariat, wzrosła i stąd dane 
mają bardziej obiektywny charakter. Jeśli tak jest, to liczba wolontariu-
szy mimo obserwowanej w badaniach zapaści wcale nie spada, a wręcz 
notuje lekki wzrost. 

 
Motywacje do zaangażowania się w wolontariat46 
Wiedząc, jak niewielki odsetek Polaków angażuje się w wolonta-

riat w organizacjach pozarządowych, warto zapytać, jakie przyczyny 
kierują zarówno tymi, którzy wolontariuszami są, jak i co demotywuje 
osoby, które nie chcą brać udziału w wolontariacie. Najczęstszą przy-
czyną zaangażowania są przekonania moralne, religijne lub poli-
tyczne, które mówią respondentowi, iż powinno się innym pomagać. 
Takiej odpowiedzi udzieliło w 2007 roku 60,7% osób będących wolon- 
tariuszami i niezmiennie od 2003 roku była to najczęściej wymienia- 
na motywacja do zaangażowania. W dalszej kolejności wymieniane są 
następujące motywacje: uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni 
pomogą mnie oraz sprawia mi to przyjemność, interesuję się tym. Obie 
odpowiedzi od 2003 do 2007 roku podawane są w drugiej bądź trzeciej 
kolejności, z tym że im bliżej 2007 roku, tym częściej pojawiały się 
mniej altruistyczne odpowiedzi powołujące się na wiarę w to, że poma-
ganie innym odpłaci się, bo inni pomogą mnie.  

Pozostałe odpowiedzi uzyskiwały niższą liczbę wskazań. Wyróż-
niały się odpowiedzi nie potrafię odmawiać (którą regularnie podaje około 
20% wolontariuszy) oraz daje mi to możliwość przebywania wśród ludzi, 
nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystać czas (w 2005  
i 2007 roku podawana przez ponad 20% wolontariuszy, w 2006 zdecydo-
wanie mniej, bo tylko 8%). Pozostałe przyczyny zaangażowania w wolon-
tariat były stabilne w czasie i nie osiągały więcej niż 20% wskazań. 
                                                            
46  Uwaga metodologiczna: w tekście osobno rozpatrzone są wyniki uzyskiwane do 2007 roku, 

osobno uzyskane w 2009. W kwestionariuszu nastąpiła bowiem istotna zmiana, o której mo-
wa będzie w treści tego podrozdziału. 
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W 2009 w kwestionariuszu nie pojawiła się wspomniana wyżej 
najczęściej występująca odpowiedź uważam, że powinno się pomagać 
innym (mam takie moralne, religijne lub polityczne przekonania), co bez 
wątpienia w istotny sposób zaburzyło dotychczasowy rozkład odpowie-
dzi. Stąd sytuacja z roku 2009 omawiana jest osobno.  

 
Tabela 1.4. Motywacje do angażowania się w filantropię i wolontariat 

Motywacje do angażowania się 
w filantropię i wolontariat 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Uważam, że powinno się pomagać 
innym (mam takie moralne, religij-
ne lub polityczne przekonania)47 

83,0% 89,4% 63,9% 49,5% 60,7% bd. 

Uważam, że jeśli ja pomogę  
innym, to inni pomogą mnie 66,7% 70,1% 32,8% 26,9% 35,2% 32,3% 

Sprawia mi to przyjemność,  
interesuję się tym 70,6% 76,1% 36,9% 20,8% 34,4% 47,5% 

Daje mi to możliwość przebywania 
wśród ludzi, nawiązania  
kontaktów, pozwala pożytecznie 
wykorzystać czas48 

bd. bd. 21,9% 8,8% 23,0% 32,0% 

Nie potrafię odmawiać 53,9% 52,4% 21,5% 20,6% 20,7% 18,6% 
Moi znajomi i bliscy też to robią 36,1% 40,1% 18,4% 11,2% 17,4% 19,3% 
Chcę zdobyć nowe umiejętności, 
nauczyć się czegoś nowego 49,2% 54,6% 16,2% 10,2% 11,5% 29,8% 

Mam do spłacenia dług  
(ktoś kiedyś pomógł mnie) 27,6% 31,5% 5,5% 3,8% 3,9% 9,8% 

Liczę na to, że dostanę pracę  
lub zdobędę doświadczenie  
zawodowe49 

bd. bd. bd. bd. bd. 5,4% 

Ważne są dla mnie wartości, które 
w ten sposób wcielam w życie50 bd. bd. bd. bd. bd. 31,3% 

 
Dotychczasową najczęstszą motywację zastąpiła dotychczas pla-

sująca się na drugim bądź trzecim miejscu odpowiedź: sprawia mi to 
                                                            
47  Taka możliwość odpowiedzi nie pojawiła się w kwestionariuszu w 2009 roku. 
48  Taka możliwość odpowiedzi pojawiła się po raz pierwszy w kwestionariuszu w 2005 roku. 
49  Taka możliwość odpowiedzi pojawiła się po raz pierwszy w kwestionariuszu w 2009 roku. 
50  Taka możliwość odpowiedzi pojawiła się po raz pierwszy w kwestionariuszu w 2009 roku. 
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przyjemność, interesuję się tym. Niemal połowa wolontariuszy (47,5%) 
wymienia ją jako przyczynę swojego zaangażowania. W dalszej kolejno-
ści niemal równie często pojawiają się odpowiedzi: uważam, że jeśli ja 
pomogę innym, to inni pomogą mnie (32,3%), daje mi to możliwość prze-
bywania wśród ludzi nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wyko-
rzystać czas (32%), ważne są dla mnie wartości, które w ten sposób 
wcielam w życie (31,3%), chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się 
czegoś nowego (29,8%). Można więc uznać, że coraz więcej osób anga-
żuje się w działania obywatelskie, ponieważ pozwala im to realizować 
swoje zainteresowania i daje im to przyjemność, a także po to, aby wy-
nieść z tej pracy doświadczenia, umiejętności czy kontakty. Spada rola 
wartości przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu w wolontariat. 
Pytani o to, czy to polityczne, religijne i moralne przekonania skłaniają 
ich do wolontariatu, badani chętnie się zgadzali. Gdy zamiast tego zapy-
tano ich o to, czy będąc wolontariuszami, wcielają w życie swoje warto-
ści, często wybierali inne odpowiedzi, wskazujące raczej to, czego sami 
spodziewają się uzyskać, świadcząc swoje usługi jako wolontariusze. 
Stąd ważna wskazówka dla samych organizacji. Powinny one podkreślać 
poszukując wolontariuszy, co będą mogli oni wynieść dla siebie ze 
współpracy. Badania z 2009 roku pokazują, na jakich polach tych korzy-
ści wolontariusze poszukują. 

 
Przyczyny braku zaangażowania w wolontariat 
Najczęstszym czynnikiem demotywującym Polaków do wo-

lontariatu jest brak czasu oraz brak zainteresowania tą tematyką 
(nie interesuję się tym, nie myślałem nigdy o tym). Obie odpowiedzi 
wybierało w 2006 i 2007 roku około 33% respondentów, którzy wolon-
tariuszami nie są (w 2005 tylko 27%). W roku 2009 zdecydowanie naj-
częściej wybieraną odpowiedzią był już brak czasu (43%), zaś nieco 
mniej osób niż do tej pory jako powód podawało brak zainteresowania 
tą tematyką (28%). Nastąpiła tu pewna wyraźna zmiana na przestrzeni 
ostatnich lat, bowiem jeszcze w 2005 roku najczęściej podawaną przy-
czyną braku zaangażowania była odpowiedź muszę zatroszczyć się 
przede wszystkim o siebie i swoją rodzinę (36% nie wolontariuszy).  



ZAKORZENIENIE I USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 – EKSPERTYZA 

 39 

W kolejnych latach ta odpowiedź była coraz rzadsza i w 2007 roku wy-
bierało ją już jedynie 14% niezaangażowanych w wolontariat, a w 2009 
tylko 12,5%. Tendencję tą można odnieść do wspomnianej już wcześ- 
niej teorii, mówiącej o tym, że obywatele muszą najpierw zaspokoić 
swe podstawowe potrzeby, a dopiero później myśleć o działalności  
społecznej. W tym przypadku widzimy, że maleje liczba osób, które 
muszą przede wszystkim walczyć o byt swój i swych najbliższych, 
zostają oni jednak „zastąpieni” przez takie osoby, którym brak  
czasu, bądź które po prostu nie mają ochoty angażować się w dzia-
łania takie jak wolontariat.  

Pozostałe przyczyny braku zaangażowania zbierają dużo mniej-
szą liczbę wskazań respondentów i są w latach 2005–2007 bardzo sta-
bilne. Jedynym wyjątkiem może być tutaj wskazanie braku zaufania do 
organizacji pozarządowych (nie mam zaufania do działań organizacji, 
nie sądzę, żeby warto było im pomagać). Taka przyczyna odmowy 
wsparcia organizacji pojawia się coraz rzadziej. W 2005 i 2006 roku 
było to 6,3% odpowiedzi osób niezaangażowanych w wolontariat,  
w roku 2007 już tylko 3,1%. W 2009 roku ten odsetek ponownie wzrósł 
i wyniósł 4,6%. 

 
Tabela 1.5. Powody braku zaangażowania w wolontariat i filantropię 

Powody braku zaangażowania 
w wolontariat i filantropię 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Nie mam czasu 43,6% 37,8% 26,3% 32,9% 34,8% 43,4% 

Nie interesuję się tym, nie myślałem 
nigdy o tym 39,5% 42,1% 27,6% 33,8% 33,6% 28,3% 

Muszę zatroszczyć się przede 
wszystkim o siebie i swoją rodzinę 58,0% 56,6% 36,0% 26,8% 14,8% 12,5% 

Nikt mnie o to nie prosił 40,6% 39,5% 15,4% 14,2% 14,3% 12,3% 

Nie sądzę, żebym miał coś  
do zaoferowania 40,7% 38,7% 6,2% 8,5% 6,8% 7,0% 

Nie napotkałem żadnej interesującej 
grupy czy organizacji 34,6% 31,0% 7,0% 6,1% 5,4% 5,1% 

Sądzę, że nie jestem do tego  
fizycznie zdolny 30,6% 29,3% 5,1% 4,6% 3,4% 5,9% 
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Powody braku zaangażowania 
w wolontariat i filantropię 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Nie mam zaufania do działań orga-
nizacji, nie sądzę, żeby  
warto było im pomagać 

34,4% 28,4% 6,3% 6,3% 3,1% 4,6% 

Nie wiem gdzie znaleźć informacje 
o możliwości zaangażowania się 26,9% 27,2% 4,7% 1,8% 2,7% 4,8% 

W przeszłości miałem złe doświad-
czenia w tego rodzaju pracy 20,7% 15,3% 1,9% 1,5% 2,0% 0,9% 

 
Członkostwo w organizacjach 
Podobnie jak w przypadku wolontariatu, Polska notuje spadek 

liczby osób będących członkami organizacji pozarządowych, grup, 
ruchów religijnych lub społecznych. Krzywe przedstawiające zmia- 
ny odsetka osób zaangażowanych w oba wymienione rodzaje działalno-
ści jest zresztą bardzo zbliżona i można mieć wątpliwości, na ile re-
spondenci rozróżniają wolontariat od członkostwa w organizacji, grupie 
czy ruchu.  

W 2003 roku w badaniach Klon/Jawor swoje członkostwo w or-
ganizacjach społecznych deklarowało 17,5% osób. Odsetek ten rósł aż 
do 2005 roku, kiedy osiągnął wartość 22,8%, by w 2007 roku gwałtow-
nie spaść. Wówczas tylko 13,2% Polaków deklarowało, że są członka-
mi jakiejś organizacji. W roku 2008 już tylko 9,9% pytanych w bada- 
niu Klon/Jawor deklarowało swoje członkostwo w NGO, a w 2009  
– 12,8%.  

Spadek liczby członków organizacji widoczny jest także, choć nie 
tak wyraźnie jak w badaniach stowarzyszenia Klon/Jawor, w Diagnozie 
Społecznej 2009. Według tego badania, w latach 2003–2005 członko-
stwo Polaków w organizacjach utrzymywało się na stabilnym poziomie 
około 12%, w 2007 roku wzrosło do 15,1%, aby w 2009 roku spaść do 
poziomu nieco tylko wyższego niż przed czterema laty – 13,2%.  
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W jakiego typu organizacjach zrzeszeni są Polacy? 
W omawianym okresie dominującymi rodzajami organizacji, 

których członkami byli respondenci, były: organizacje i ruchy reli-
gijne (maksimum: 4% respondentów w 2005 roku, w 2009 minimum: 
2,1), organizacje sportowe (maksimum: 3% w 2004 roku, w 2009 roku 
1,5%), ochotnicze straże pożarne i ochotnicze pogotowia ratunkowe 
(maksimum: 3,4% w 2005 roku, w 2007 minimum: 1,6%, zaś w 2009 
2,6%, co jest najwyższym wynikiem w tym roku). Wśród wyróżnia- 
jących się liczebnością rodzajów organizacji wymienić też można orga-
nizacje turystyczno-rekreacyjne, organizacje edukacyjne i oświatowe  
a także związki zawodowe. Wszystkie spośród ostatnich trzech typów 
organizacji stopniowo tracą członków. Jest to szczególnie widoczne na 
przykładzie związków zawodowych, do których przynależność w 2003 
roku deklarowało 2,6% badanych, a w 2007 i 2009 roku tylko 1,1% (zaś 
minimum w 2006 roku wyniosło tylko 0,4%!). Gwałtowny ubytek człon-
ków dotknął też organizacje charytatywne, które w 2006 roku były  
najczęściej wymienianym typem organizacji, której respondenci byli 
członkami (5,7%!), aby w 2007 roku wynik zaledwie 0,8%, a w 2009 
jedynie 0,5%! Wpływ na ten ostatni spadek mogło mieć wprowadzenie 
do badania w roku 2009 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą 
można było wskazać jako organizację, której jest się członkiem. Choć 
organizacja ta nie jest organizacją członkowską, to przynależność do niej 
wskazało 1,3% respondentów, co jest jednym z wyższych wyników. Tak 
reprezentowana obecność WOŚP świadczy poniekąd o tym, jak rozu- 
miane jest pojęcie członkostwa w organizacji i może potwierdzać hipote-
zę z początku tego podrozdziału, mówiącą o nierozróżnianiu pojęcia 
członkostwa i wolontariatu w organizacjach.  

 
Jakie członkostwo w organizacjach? 
Z badań Klon/Jawor wynika, że organizacje szukają nowych 

członków, którzy mogliby poświęcać czas organizacji, a także próbują 
uaktywnić tych, których już są członkami organizacji, ale nie dzia- 
łają w niej. Na początku 2008 roku 35% stowarzyszeń twierdziło, że  
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w ciągu ostatniego roku przeprowadziło kampanię w celu pozyskania 
nowych członków. Skuteczność tych kampanii trudno ocenić, ponieważ 
z jednej strony wyraźnie spadła w ostatnich latach liczba Polaków bę-
dących członkami organizacji, ale z drugiej strony stowarzyszenia dekla-
rują, że ich baza członkowska się poszerzyła. Może to świadczyć o tym, 
że część członków stowarzyszeń jest nieaktywna i nie pamięta o fakcie 
swojej przynależności do danej organizacji. Z badania Klon/Jawor  
z 2008 roku wynika, że w przeciętnej organizacji 48% członków włą-
cza się aktywnie w życie organizacji, a 32% członków pozostaje bier-
na (nie uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach, nie płaci składek, nie 
utrzymuje kontaktu z organizacją). Może to po części wynikać z faktu, że 
aby zarejestrować w Polsce stowarzyszenie, konieczne jest zebranie aż 
piętnastu członków. To powoduje, że część osób formalnie będących 
członkami organizacji, od samego początku nie uczestniczy w jej dzia-
łalności. Ich obecność potrzebna jest tylko „na papierze”51. 

A jak o aktywności w organizacjach wypowiadali się uczestni-
cy jakościowego badania trzech społeczności? W jednej z badanych 
miejscowości zarejestrowanych jest 160 różnego rodzaju organizacji. 
Jednak większość owych organizacji nie wychodzi ze swoją działalno-
ścią poza grono własnych członków. Tak działające grupki ludzi nie two-
rzą nowej jakości i nie wciągają innych w swoje działania, a raczej 
wzmacniają istniejące już podziały. Podobnie jest w przypadku innej  
z badanych miejscowości, gdzie największa organizacja pozarządowa 
jest, jak wynika z analizy twórców raportu, kombinatem zapewniającym 
zatrudnienie, szkolenia i dochody grupie osób skupionych wokół niego. 
Mimo że jest ona kojarzona przez mieszkańców, niewielu z nich może 
uważać się za beneficjentów jej działań, a większość nie ma pojęcia, 
czym konkretnie się ona zajmuje.  

Osoby związane z organizacjami przedstawiają się jako ludzie 
pełniący pewną misję, angażujące się całym sobą w to, co robią. To od-
różnia ich od urzędników. Jak piszą autorzy jednego z raportów: Zarów-

                                                            
51  http://wiadomosci.ngo.pl/x/482161  
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no urzędnicy, jak i pracownicy organizacji pozarządowych mówią nie 
tyle we własnym imieniu, ile w imieniu organizacji, którą reprezentują. 
Różni ich jednak podejście do relacji pomiędzy życiem prywatnym i za-
wodowym – w przypadku urzędników rola publiczna jest dominująca,  
a prywatność ukryta; natomiast pracownicy NGO na ogół traktują swoją 
misję całościowo, tożsamość prywatna i zawodowa nie jest rozdzielona. 
Jednak i w przypadku pracowników organizacji po latach przychodzi Ru- 
tyna: W przypadku pracowników i organizacji o dłuższym stażu widoczna 
staje się pewna formalizacja działań i podejść, a także krytyczny stosunek 
do innych inicjatyw.  

Charakterystyczne dla części osób związanych z organizacjami 
jest to, że w wyniku sytuacji życiowej zmieniła miejsce zamieszkania i w 
nowym otoczeniu postanowiła działać. Taki schemat powtarza się w za-
sadzie dla wszystkich trzech społeczności. W „zagłębiu trzeciego sekto-
ra” najaktywniejsi działacze pozarządowi rekrutują się spośród 
ludności napływowej. W stołecznej dzielnicy wielu członków i pracow-
ników organizacji to osoby, które w pewnym momencie życia przepro-
wadziły się do niej. W ostatniej badanej miejscowości ludzie skupieni 
wokół największej organizacji również nie mieli z nią związku, dopó- 
ki nie zostali do niej wysłani, aby zarządzać tamtejszym PGR. Można 
więc zaryzykować stwierdzenie, że organizacje najaktywniejsze to takie, 
których motorem napędowym są ludzie z zewnątrz. Te zaś organizacje, 
które tworzone są przez mniej lub bardziej rdzennych mieszkańców  
społeczności, mają charakter zamknięty i ich działania ukierunkowane są 
głównie do wewnątrz, do swoich członków. 
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2.  Organizacje pozarządowe wobec braku osób gotowych 
do bezinteresownej pracy na rzecz organizacji  
 
 
Organizacje pozarządowe potrzebują ludzi. Wśród najczęściej 

wymienianych przez ich przedstawicieli potrzeb, znajduje się zarówno 
pozyskanie nowych członków organizacji, jak i zatrudnienie dodatko-
wych pracowników. Ta druga potrzeba rośnie z upływem lat: w latach 
2004 i 2006 wyrażało ją około 15% organizacji, zaś w roku 2008 już 
16,6%. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy, że badania pokazują 
również spadek liczby zaangażowanych tak w wolontariat, jak i w człon-
kostwo w organizacjach pozarządowych.  

Problem braku osób gotowych do bezinteresownej pracy na rzecz 
organizacji dostrzega ponad 50% badanych przez Stowarzyszenie Klon/ 
Jawor NGO i odsetek ten rośnie. W 2004 roku 53,8% organizacji przy-
znawało, że dostrzegało w ciągu ostatnich dwóch lat swojej działalności 
tą niedogodność, w 2006 roku było to już 56%. Jest to drugi pod wzglę-
dem częstości wymieniany przez organizacje kłopot, z którym się bory-
kają, po trudnościach w pozyskiwaniu środków i sprzętu koniecznego do 
prowadzenia działań organizacji (to zdecydowanie największy problem, 
zgłasza go ponad 70% polskich NGO). Blisko 30% organizacji zgła- 
sza też inny problem, ściśle powiązany z tym pierwszym – trudności  
z utrzymaniem dobrego personelu i wolontariuszy52.  

Podstawowym problemem trzeciego sektora, hamującym rozwój 
jego zasobów ludzkich, okazuje się brak funduszy koniecznych do 
utrzymania pracowników. Ponad 58% organizacji badanych w 2006 roku 
stwierdzało, że przyczyną nie zwiększania liczby płatnego personelu  
to, że nie stać nas na to, nie widzimy w najbliższym czasie szans na ich 
utrzymanie. Jest to najczęściej podawany powód nie zatrudniania nowych 
pracowników. Nawet jeśli organizacji udaje się pozyskiwać dotacje, 

                                                            
52  Marta Gumkowska, Jan Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport  

z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 66. 
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grantodawcy zazwyczaj szczególnie uważnie i krytycznie patrzą na za-
warte w projektach koszty związane z administracją i kadrami53. 

Z brakiem odpowiednich środków na utrzymanie personelu  
związane jest to, że w takich warunkach trudno o utrzymanie wysokiej 
klasy fachowców, którzy odpływają z organizacji do lepiej płatnych 
miejsc pracy. Zdaniem autorów badania trzech społeczności, marzeniem 
wielu działaczy trzeciego sektora jest jego profesjonalizacja. W przeciw-
nym razie organizacje te nie będą mogły spełniać swojego zadania, bo 
będą działały tylko zrywami – kiedy są pieniądze, a przez resztę czasu 
pozostając w uśpieniu. Jeden z respondentów mówi: kiedy stowarzysze-
nie ma siedzibę i jak ma pieniądze to działa, a jak nie, to ludzie rzadziej 
przychodzą.  

W jaki sposób więc organizacje radzą sobie z brakiem osób chęt-
nych do zaangażowania w ich prace? Zdarza się, że poszukiwania osób, 
które mogłyby świadczyć usługi na rzecz organizacji odbywają się wśród 
osób, których wymagania są niższe od przeciętnych na rynku pracy.  

W ramach badania „Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach 
pozarządowych”, zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych, 
przeprowadzono między innymi wywiady z osobami w wieku emerytal-
nym i przedemerytalnym. Według samych tych osób, praca w organiza-
cjach pozarządowych jest raczej sposobem na życie i zagospodarowanie 
czasu, niż na zarabianie pieniędzy. Ich zdaniem, mają oni doświadczenie 
konieczne do pracy, ale nie mają tak wygórowanych roszczeń finanso-
wych i dają większą pewność swojego zatrudnienia (brak chęci częstych 
zmian pracy i awansu zawodowego) jak ludzie młodzi54.  

Podobną grupą osób, które trafiają do organizacji pozarządo- 
wych, są kobiety, które wracają na rynek pracy po urlopach macierzyń-
skich lub wychowawczych. Często mają one problem, by wrócić na 

                                                            
53  Anna Kwiatkiewicz, Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej, 

w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wo-
lontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, s. 187. 

54  Piotr Broda-Wysocki, Cechy i formy zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w organiza-
cjach pozarządowych, w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko społecz-
nie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, s. 124. 
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miejsce pracy zajmowane wcześniej, więc aby utrzymać swój kontakt  
z rynkiem pracy decydują się na wolontariat lub pracę w organizacjach 
pozarządowych, które stwarzają mniejsze wymagania co do ich dyspo- 
zycyjności niż instytucje komercyjne. Ta grupa osób zaangażowanych  
w działania organizacji pozarządowych różni się od poprzednio oma- 
wianej tym, że dla wielu kobiet organizacja pozarządowa jest jedynie 
etapem kariery, pozwalającym na utrzymanie kwalifikacji i następnie 
powrót do innego sektora gospodarki55. 

Dla części organizacji źródłem zasilającym ich struktury są oso-
by, które wcześniej były ich beneficjentami. Zdarza się nawet, że zaan-
gażowanie w pracę organizacji jest warunkiem koniecznym uzyskania 
pomocy. Jeden z przedstawicieli organizacji badanych w ramach badania 
trzech społeczności mówi: nic za darmo nie dajemy (…) jak chce obiad 
zjeść, to musi plac sprzątnąć albo drewno do kominka narąbać. W in-
nych beneficjenci również wspomagają organizacje, choć niekoniecznie 
wyłącznie pracą: Rodzice dzieci korzystających z jednej ze świetlic cza-
sami przekazują dary rzeczowe (książki, inne swoje rzeczy), zgłaszają się 
do opieki np. nad salką komputerową, pomagają w innych pracach (szy-
cie zasłon, obrusów, tapetowanie), niektórzy przynoszą, co upieką albo 
jakieś środki czystości. Jeden z mieszkańców skonstruował wózki, na któ-
rych jeżdżą dzieci.  

Zaangażowanie w prace organizacji dotyczy między innymi osób 
niepełnosprawnych czy osób po przebytej w ramach działań organizacji 
terapii. Zdarza się, że takie osoby pozostają w organizacji jako wolonta-
riusze lub, gdy jest to możliwe, są zatrudniani w organizacji. W tym 
przypadku bardzo często istotną motywacją dla takiej osoby jest samo 
funkcjonowanie w organizacji, w otoczeniu innych ludzi, i możliwość 
pomocy osobom znajdującym się w podobnej sytuacji56. Na drugi plan 

                                                            
55  Teresa Wysocka, Elastyczne formy zatrudnienia kobiet w organizacjach pozarządowych  

w świetle wyników badań, w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko 
społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, 
s. 106–108.  

56  Ewa Bogacz-Wojtanowska, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze,  
w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wo-
lontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, s. 163–166. 
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schodzi wówczas kwestia wynagrodzenia i ścieżki kariery57. Angażowa-
nie byłych beneficjentów organizacji ma prócz wymiaru praktycznego 
aspekt symboliczny, świadczą bowiem o skuteczności i sensie działania 
organizacji.  

Z drugiej strony, angażowanie grup defaworyzowanych nie stano-
wi w opinii kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi priorytetu. 
Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na to, że osoby te często cha-
rakteryzują się dość niskimi kwalifikacjami i wymagają ponoszenia dodat-
kowych kosztów, takich jak na przykład dostosowanie miejsca pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Otwieraniu się na grupy defaworyzo- 
wane nie sprzyja także kształt, jaki przybiera wiele programów skiero- 
wanych do nich. W opinii osób zarządzających organizacjami, takie pro-
gramy często wcale nie ułatwiają zatrudnienia czy zaangażowania benefi-
cjenta w organizacji, ponieważ stawiają go one w biernej roli odbiorcy 
projektu, a nie osoby aktywizowanej w ich ramach58.  

Organizacje poszukują również chętnych do zaangażowania się  
w ich działalność poprzez korzystanie ze staży z urzędów pracy. Ta for-
ma poszukiwania pracowników ma tą zaletę, że nie stanowi obciążenia 
finansowego dla NGO i daje im szansę „wyłowienia” spośród osób przy-
chodzących do organizacji takich, z którymi będzie można w przyszłości 
kontynuować współpracę.  

Zasobem, z którego czerpią organizacje pozarządowe, są też stu-
denci. Ci przychodzą do organizacji na praktyki lub jako wolontariusze 
(część organizacji podpisuje z uczelniami umowy w tej sprawie) i, jak 
mówi jeden z respondentów w cytowanym już wyżej badaniu dotyczą-
cym zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze: Regularnie najlepsi 
studenci kierunków humanistycznych są kierowani do nas na praktyki 

                                                            
57  Piotr Broda-Wysocki, Cechy i formy zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w organi-

zacjach pozarządowych, w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko spo-
łecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009,  
s. 129. 

58  Anna Kwiatkiewicz, Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej, 
w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wo-
lontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, s. 192. 
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przez wykładowców, najczęściej po tych praktykach zostają u nas na 
 stażach. Potem najlepsi z tych stażystów zostają przy projektach, potem  
najlepsi z tych projektów zostają na dłużej59. Nie wszędzie jednak wyko-
rzystuje się w pełni możliwości, jakie daje obecność wyższej uczelni  
w miejscowości. W badaniu trzech społeczności w jednej z miejscowo-
ści, w której były one prowadzone, istnieje zamiejscowa jednostka jed-
nej z większych polskich uczelni. Jednak z powodu faktu, że studenci 
obecni są w mieście jedynie trzy dni w tygodniu (wtedy odbywają się 
zajęcia), a także w wyniku tego, że miejscowa ludność jest hermetycz-
nie zamknięta na nowych ludzi, miejscowe organizacje praktycznie 
wcale nie pozyskują studentów, nie wciągają ich do życia miasteczka, 
co w efekcie powoduje, że ludzie ci po zakończeniu edukacji nie będą 
mieli powodów, by w mieście zostać. Jeden z respondentów komentuje 
ten fakt następująco: To miasto zraża do siebie młodych ludzi, wyzbywa 
się przyszłych elit. Problemami związanymi z rekrutowaniem studentów 
do działań w organizacji, są ich tymczasowa obecność z danym mieście 
(a co za tym idzie brak silnej więzi z lokalną społecznością60), oraz 
traktowanie przez nich organizacji pozarządowych jedynie jako od-
skoczni do dalszej kariery.  

W poprzednim rozdziale poświęconym członkostwu w organiza-
cjach wspomniano o dużej grupie nieaktywnych członków organizacji. 
Jedną z metod, po jakie sięgają stowarzyszenia, aby pozyskać większą 
ilość osób, które angażować się będą w ich działania, jest próba zaktywi-
zowania tychże biernych członków. W badaniu Klon/Jawor zapytano, jak 
często zarząd organizacji kontaktuje się z jej członkami. Okazuje się, że 
istnieje zależność między częstotliwością takiego kontaktu, a aktywno-
ścią członków. Raz w miesiącu lub częściej zarządy kontaktują się  
z członkami w przypadku 26% przebadanych NGO. W tychże organiza-
cjach aktywnych jest przeciętnie 60% członków. W 25% NGO, których 

                                                            
59  Anna Kwiatkiewicz, Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej, 

w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wo-
lontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2009, s. 196. 

60  Co jednak nie musi być przeszkodą – zobacz część poświęconą członkom organizacji  
w rozdziale o indywidualnej aktywności obywatelskiej. 
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zarządy podejmują próbę kontaktu z członkami raz na rok lub rzadziej, 
aktywnych jest tylko 40% z nich. Ogólnie aż 75% organizacji kontaktuje 
się ze swoimi członkami jedynie kilka razy w roku. To nie sprzyja ich 
zaangażowaniu w działalność. 

Jeśli organizacji nie uda się znaleźć wolontariuszy, stażystów czy 
pracowników, rekrutacja nowych członków i aktywizacja starych rów-
nież się nie udaje, pozostaje zwiększenie wymiaru społecznej pracy 
przedstawicieli władz organizacji i jej aktywnych członków. Według 
badań Klon/Jawor 60% polskich organizacji opiera swą pracę na nieod-
płatnej pracy świadczonej przez co najmniej 6 swych członków i przed-
stawicieli władz61. W tym świetle niepokojąco brzmi fakt, iż w badaniu  
z 2006 roku aż 33,7% organizacji wśród swoich głównych problemów 
wymieniły znużenie swoich liderów i wypalenie osób zaangażowanych 
w ich prace. Znajduje to potwierdzenie w badaniach jakościowych. 
Wnioskiem z badań jest to, że działalność organizacji w większości 
przypadków opiera się na jednym człowieku, który robi wszystko – we 
wszystkich stowarzyszeniach jest szef, który o wszystko dba, ma poczucie 
odpowiedzialności, a reszta już niekoniecznie. W związku z tym, ludzie 
ci się wypalają, są sfrustrowani – raz na tydzień podejmuje decyzję, że 
zamykam galerię, ale później szybko dochodzę do siebie. 

Ostatnim, specyficznym sposobem radzenia sobie z brakiem rąk 
do pracy w organizacji, jest posiadanie „wolontariuszy”, zatrudnionych 
formalnie w innym miejscu i oddelegowanych do pracy w organizacji.  
Z takim, ocierającym się o patologię zjawiskiem spotkali się badacze 
jednej z trzech społeczności (badania Pracowni Kapitału Społecznego  
IS UW). W największej organizacji w mieście pracowały osoby zatrud-
nione na etat w samorządzie lokalnym, jednocześnie będąc beneficjenta-
mi projektów, jakie ona realizowała. Do organizacji tej kierowana jest 
również młodzież szkolna, „zrekrutowana” dzięki znajomości członków 
organizacji z nauczycielami.  

 

                                                            
61  Marta Gumkowska, Jan Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 

z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 31. 
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Podsumowanie 
 
Mimo wzrostu zaufania społecznego i wiary Polaków we wspólne 

działania na rzecz lokalnych wspólnot, który wynika z wielu badań, ich 
aktywność obywatelska maleje. Polacy rzadziej niż w połowie dziesięcio-
lecia gotowi są bezinteresownie pomagać innym, jeszcze rzadziej deklaru-
ją swoje zaangażowanie w działania wspólne z innymi. Rzadko też 
korzystają z wolności obywatelskich niekoniecznie ściśle związanych ze 
wspólnym działaniem – nie odwiedzają swoich reprezentantów parlamen-
tarnych i samorządowych, nie kontaktują się z urzędnikami, nie solidary-
zują się z akcjami społecznymi poprzez tak proste czynności jak noszenie 
znaczków czy naklejek. Większości Polaków obce jest też doświadczenie 
udziału w zebraniach publicznych czy legalnych demonstracjach.  

Aktywność w wolontariacie również dramatycznie spada. Pod-
czas gdy w 2005 roku wydawało się, że mamy do czynienia ze stałym, 
dość dynamicznym wzrostem liczby osób bezpłatnie udzielających się  
w organizacjach społecznych, w kolejnych latach nastąpił lawinowy spa-
dek takiego zaangażowania. Podczas gdy wcześniej Polacy nie podej-
mowali się wspierania NGO, ponieważ musieli zatroszczyć się najpierw 
o swoich bliskich, teraz deklarowane przez nich powody to brak czasu  
i brak chęci wspierania inicjatyw obywatelskich.  

Organizacje pozarządowe postrzegane są przez Polaków bardzo 
niejednoznacznie. Brak jest dominujących i jaskrawych opinii na ich 
temat. Coraz mniej osób uważa, że są one nieuczciwe, coraz więcej ludzi 
też docenia ich zasługi w kontrolowaniu władz. Z drugiej strony jednak 
coraz mniej osób wierzy w to, że są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu 
problemów niż państwo. Jednocześnie cały czas wzrasta liczba osób, 
które nie potrafią określić swojego zdania na temat NGO. To może zna-
czyć, że dla wielu osób są one bytem całkowicie abstrakcyjnym. 

Być może właśnie dlatego coraz mniej osób deklaruje przy-
należność do organizacji. Spadek liczby członków towarzyszy spadkowi 
liczby wolontariuszy. Mało tego, jedna trzecia członków organizacji po-
zostaje zupełnie nieaktywna. Jak więc organizacje radzą sobie z tym kry-
zysem? 
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Jednym z najpoważniejszych problemów, na jakie napotykają  
w swojej działalności polskie organizacje pozarządowe, jest brak osób 
chętnych do poświęcania swego czasu na działanie w nich. Organizacje 
najchętniej angażowałyby pracowników, jednak to jest bardzo utrudnione 
ze względu na ograniczenia natury finansowej.  

Jednym ze sposobów na zatrudnianie pracowników jest sięganie 
przez instytucje trzeciego sektora do grup osób, których motywacją do 
pracy jest w dalszej kolejności zarobek. Wśród nich można wymienić na 
przykład osoby w wieku emerytalnym, osoby zmarginalizowane będące 
wcześniej beneficjentami organizacji, osoby niepełnosprawne, w pew-
nym stopniu także kobiety wracające na rynek pracy po urlopach macie-
rzyńskich i wychowawczych. Jak się jednak okazuje, mimo większej 
dostępności usług wymienionych wyżej grup osób niż to jest w przypad-
ku innych grup społecznych, często ich kwalifikacje nie są wystarczają-
ce, aby podołać zadaniom, jakie stawiają przed sobą organizacje.  

Organizacje sięgają także po studentów, którym umożliwiają 
zdobycie pierwszych szlifów zawodowych w ramach praktyk i stażów. 
Zasób ten nie zawsze jednak jest wykorzystywany, zwłaszcza w organi-
zacjach silnie związanych z lokalną społecznością, do której napływowi 
studenci nie należą. Zatrudnianie studentów wiąże się także z ryzykiem 
ich odejścia, bądź to w wyniku przejścia do innego sektora gospodarki, 
bądź to po prostu ich powrotu do miejscowości, z której pochodzą. 

Organizacje mogą również sięgać do grona swoich członków, 
którzy przestali być aktywni. Badania pokazują, że częstotliwość kontak-
tu zarządu organizacji z jej członkami zwiększają aktywność tych ostat-
nich. Innym sposobem pozyskania sił do pracy jest prowadzenie rek- 
rutacji do bazy członkowskiej. Co trzecie polskie stowarzyszenie dekla-
ruje, że taką rekrutację prowadzi, a średnia liczba członków organizacji 
w ocenie ich samych – rośnie. 

Ostatecznie, organizacje mogą zwiększyć zaangażowanie aktyw-
nych już swoich członków i władz. Zagrożeniem jest w tym przypadku 
znużenie i wypalenie tych osób, które pozostawało w 2006 roku na wy-
sokim poziomie ponad 30%. 
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3.  Charakterystyka struktury zasobów kadrowych  
organizacji pozarządowych w okresie 2001–2008  

 
 
3.1.  Płatni pracownicy organizacji pozarządowych 
 

Struktura zatrudnienia 
Połowa polskich organizacji działa wyłącznie dzięki pracy spo-

łecznej swoich władz, członków i wolontariuszy, jednak charakterystykę 
zasobów kadrowych sektora warto zacząć od przedstawienia danych na 
temat zatrudnienia. Samego faktu posiadania przez organizacje płatnego 
personelu czy też wielkości zespołu pracowników jakimi dysponują, nie 
można oczywiście traktować jako wskaźnika ich społecznego zakorze-
nienia, dane te jednak świadczą o ich instytucjonalnej i organizacyjnej 
stabilności. Co ciekawe, zatrudnianie przez organizacje płatnego perso-
nelu nie wpływa negatywnie na korzystanie przez nie z pracy wolonta-
riuszy (obserwujemy nawet tendencję odwrotną – organizacje o dużych 
zespołach pracowników współpracują z większą liczbą wolontariuszy) 
czy społeczne zaangażowanie władz umożliwia organizacjom bardziej 
stały, regularny charakter działania.  

 
Wykres 3.1. Procent organizacji zatrudniających płatny personel (bez względu  

na formę zatrudnienia) w latach 2002–2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. 



ZAKORZENIENIE I USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 – EKSPERTYZA 

 53 

Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzonych w la-
tach 2002–2008 procent organizacji zatrudniających stałych płatnych 
pracowników (bez względu na formę ich zatrudnienia) wahał się od jed-
nej czwartej do jednej trzeciej wszystkich organizacji (por. Wykres 3.1). 
Porównywalne badania wskazują spadek o 7 punktów procentowych 
wartości tego wskaźnika od 2004 do 2006 roku (z 33% do 26%), a w 
kolejnych dwóch latach – niewielki wzrost (o 2,5 punktu procentowego) 
– do wartości 28,6% w 2008 roku.  

W 2008 roku zapytano dodatkowo organizacje o korzystanie  
z płatnej pracy w formie jednorazowych umów – 14,3% z nich zatrud- 
nia personel wyłącznie w tym trybie. Oznacza to, że łącznie w 2008 roku 
z odpłatnej pracy korzystało 43% organizacji. A zatem na zasadzie do-
pełnienia można powiedzieć, że 57%, czyli ponad połowa organiza- 
cji, w ogóle nie korzystała z pracy płatnych pracowników. 

Niezależnie od trendów związanych ze skłonnością organizacji  
do korzystania z płatnej pracy, istotne jest pytanie o to, w jakim wymia-
rze organizacje z niej korzystają, a więc o potencjał zatrudnieniowy 
polskiego sektora pozarządowego. Stabilność instytucjonalna trzeciego 
sektora (a więc jeden z dwóch elementów definicji zakorzenienia) jest  
w oczywisty sposób pochodną jego zdolności do bycia stabilnym pra- 
codawcą. Jeśli fakt posiadania pracowników uznajemy za podstawowy 
warunek profesjonalizacji działań, to w oczywisty sposób liczba pra- 
cowników jest wyznacznikiem „skali” tej profesjonalizacji. 

Zgodnie z ogólnie przyjętą (i wykorzystywaną także w znanych 
raportach międzynarodowych dotyczących trzeciego sektora62) konwen-
cją, liczba pracowników organizacji ze względu na porównywalność da-
nych przeliczana jest na całe etaty (FTE – ang. full-time equivalent), czyli 
wystandaryzowane miejsca pracy. Na podstawie badań Stowarzyszenia 
Klon/Jawor Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce z lat 
2004, 2006 i 2008 można oszacować potencjał zatrudnienia w stowarzy-

                                                            
62  Por. np. Projekt Porównawczy Sektora Non-profit Johns Hopkins prowadzony przez Johns 

Hopkins University w Baltimore. 
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szeniach i fundacjach63. Wg tych danych w 2008 roku płatną pracę 
(niezależnie od formy zatrudnienia) wykonywało prawie 142 tys. 
osób, co można przeliczyć na ok. 72 tys. pełnych etatów (por. Tabela 
3.1). Stanowi to 0,7% zatrudnienia w gospodarce narodowej poza 
rolnictwem64. Szacunki te pokazują, że mamy do czynienia z wyraź- 
nym wzrostem zatrudnienia w organizacjach pozarządowych: w latach 
2004–2008 liczba płatnych pracowników zwiększyła się o 42%. Jeśli 
spojrzeć na zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, w tym okresie 

                                                            
63  Prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badania organizacji są realizowane na repre-

zentatywnej próbie losowo-warstwowej. Jedną z warstw są organizacje sportowe, których 
liczba w próbie w stosunku do liczebności organizacji o charakterze „niesportowym” jest, 
biorąc pod uwagę proporcje w populacji, zaniżana. Dysproporcja ta jest następnie korygo- 
wana odpowiednimi wagami. Operacja taka przeprowadzana jest ze względu na dużą liczeb-
ność organizacji sportowych i ich homogeniczny charakter. Jednak założenie o homogenicz-
ności tej warstwy nie zawsze się sprawdza w przypadku szacowania wartości zmiennych 
ilościowych (takich jak wielkość zatrudnienia czy przychodów) w całym sektorze pozarzą-
dowym. Aby duże wagi stosowane dla całej warstwy organizacji sportowych nie spowodowa-
ły znaczącego zniekształcenia wyników takich oszacowań, oceniając wielkość zatrudnienia  
w sektorze nie brano pod uwagę wartości skrajnych w warstwie organizacji sportowych, 
a więc takich, w których liczba zatrudnionych przekraczała trzykrotność rozstępu ćwiart- 
kowego. Podobnie postąpiono w przypadku organizacji warszawskich (których liczba  
w próbie, szczególnie w 2008 roku, ze względu na jej strukturę, została zaniżona i następnie 
była także korygowana wagą poststratyfikacyjną). 
Powyższe działanie mogło nieznacznie zaniżyć szacunki. Podobnie jak fakt, że nie wszystkie 
organizacje deklarujące w badaniu posiadanie stałych płatnych pracowników podały ich licz-
bę lub ekwiwalent czasu ich pracy przeliczany na pełne etaty (w tym drugim przypadku braki 
danych sięgają nawet 8%).  
Z drugiej strony na skorygowanie lub nawet zawyżenie szacunków na temat liczby zatrudnio-
nych wpłynąć może przyjęty przy konstruowaniu wag odsetek organizacji aktywnych na po-
ziomie 90% ogólnej liczby organizacji zarejestrowanych w rejestrze REGON. Założenie  
o takiej proporcji organizacji prowadzących działania opiera się na wynikach badania prze-
prowadzonego w 2002 roku, w trakcie którego ankieterzy na różne sposoby starali się do- 
trzeć do 3 tys. podmiotów wylosowanych spośród organizacji zarejestrowanych w rejestrze 
REGON. W wyniku tych prób udało się ustalić, że 10% organizacji zaprzestało działalności  
i jest w trakcie wyrejestrowywania, bądź w praktyce nie prowadzi działań – stad przyjęte 90% 
aktywnych NGO. Ponieważ jednak do kolejnych 30% nie udało się dotrzeć, a tylko 60% 
przeszło pozytywnie tę weryfikację, założony poziom 90% z całą pewnością jest „optymi-
styczną” interpretacją tych wyników. Jednak ze względu na wyżej opisane czynniki, które za-
niżają przeprowadzone szacunki, postanowiono go nie zmieniać. 

64  W gospodarce narodowej w roku 2008 pracowało 10 010,4 tys. osób, z tego 101,2 w rolnic-
twie, a więc zatrudnienie najemne w gospodarce narodowej wynosiło 9909,2 tys. osób. Źró-
dło: Popyt na pracę w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009. 
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przyrosło ono o ponad połowę (56%). Warto jednak pamiętać, że sza-
cunki te bazują na założeniu o relatywnie stałej proporcji organizacji 
nieaktywnych w rejestrze REGON, które to założenie w istocie trudno 
jest zweryfikować w oparciu o istniejące i dostępne dane (GUS nie udo-
stępnia wyników weryfikacji REGON przeprowadzonych w ramach ba-
dań SOF w ubiegłych latach). 

 
Tabela 3.1. Szacunki dotyczące zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach  

w oparciu o badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004–2008 

Rok 
Liczba  

pracow- 
ników 

Liczba  
pracowni-

ków w prze-
liczeniu na 
pełne etaty 

Przyrost 
liczby pra-
cowników  

w ciągu  
2 lat (%) 

Przyrost 
liczby pra-
cowników 

w przelicze-
niu na pełne 

etaty  
w ciągu  

2 lat (%) 

Przyrost 
liczby pra-
cowników 

w ciągu  
4 lat (%) 

Przyrost 
liczby pra-
cowników  

w przelicze-
niu na pełne 

etaty  
w ciągu  

4 lat 

2004 99 674  45 916  – – – – 

2006 114 422  64 412  14,79 40,28 – – 

2008 141 986  71 850  24,08 11,54 42,45  56,48  

Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor 2004–2008. 

 
Przedstawione szacunki potwierdzają wyniki badania przepro-

wadzonego przez GUS w 2006 roku65. Wg tych danych na koniec 2005 
roku w sektorze non-profit, rozumianym tu jako zbiór stowarzyszeń, 
fundacji, organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz 
społecznych podmiotów wyznaniowych, zatrudnionych było 112,5 tys. 
pracowników, z czego 100,4 tys. uznawało ten sektor za główne miej-
sce swojej pracy. Jeśli przeliczyć zaangażowanie płatnych pracow- 
ników na ekwiwalent etatów, okazuje się, że przeciętne roczne zatrud- 

                                                            
65  Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS 

na formularzach SOF. GUS, Departament Badań Społecznych, 2009. Badanie zrealizowane 
przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” 
w 2006 roku przy udziale środków z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt i analizę ba-
dań wyników wykonał Instytut Studiów Politycznych PAN. 
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nienie wyniosło w 2005 roku 99,3 tys. miejsc pracy wyrażonych  
w pełnych etatach. W 2005 roku udział etatowego zatrudnienia w sto-
warzyszeniach, organizacjach społecznych i fundacjach w etatowym 
zatrudnieniu sektora non-profit stanowił 58%. Na podstawie przedsta-
wionych danych liczbę miejsc pracy w ekwiwalencie pełnych etatów 
można oszacować na 57,6 tys. Średnia zatrudnienia w stowarzysze- 
niach i fundacjach szacowanego na podstawie badań Stowarzyszenia 
Klon/Jawor z lat 2004 i 2006 wynosi 55,2 tys. miejsc pracy w przeli-
czeniu na pełne etaty. Dane te są zatem zbieżne. 

Opisany wzrost zatrudnienia nie odnosi się do wszystkich seg-
mentów sektora pozarządowego. Dostępne dane wyraźnie pokazują, że 
w miarę upływu czasu mamy do czynienia z rosnącym rozwarstwie-
niem pod względem dostępu organizacji pozarządowych do płatnej siły 
roboczej66.  

Opisując strukturę zatrudnienia należy zacząć od obserwacji, że  
w ogólnym obrazie jest ona dość stabilna. Wśród organizacji zatrudniają-
cych płatny personel zdecydowanie dominują podmioty o małych zespo-
łach, w których liczba pracowników nie przekracza pięciu (ok. 2/3), zaś 
te, w których liczba zatrudnionych waha się między 6 a 10 i 11 a 20 osób 
stanowią po ok. 10–13%. Na szczególną uwagę zasługuje wspomniane 
rozwarstwienie trzeciego sektora. Z jednej strony obserwujemy zwięk-
szający się odsetek największych organizacji – zatrudniających po-
wyżej 20 pracowników. Udział takich organizacji w trzecim sektorze 
(wśród wszystkich organizacji zatrudniających na stałe pracowników) 
wzrósł od 5,1% w 2004 roku do 13,5% w 2008 roku. Z drugiej strony, 
procent organizacji zatrudniających od 1 do 5 pracowników zmniej-
szył się w ciągu dwóch lat poprzedzających ostatnie badanie o prawie 
8 punktów procentowych. Szczegółowy rozkład struktury zatrudnienia 
w organizacjach ilustruje Wykres 3.2. 

 
 

                                                            
66  Procesowi temu towarzyszy pogłębianie się dysproporcji w dostępie do zasobów finansowych, 

co można traktować jako hipotezę wyjaśniającą dla trendów związanych z zatrudnieniem. 
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Wykres 3.2. Struktura zatrudnienia w organizacjach pozarządowych  
w latach 2004–2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

 
Szczegółowa analiza liczebności organizacji ze względu na licz- 

bę zatrudnionych pracowników pokazuje, że najbardziej dynamicznie ro-
śnie zatrudnienie w największych organizacjach. Jeszcze w 2006 roku 
10% organizacji o najwyższym poziomie zatrudnienia dysponowało 
płatną pracą w wymiarze przynajmniej 12 etatów. W roku 2008 grupę 
tę tworzą organizacje zatrudniające na etat przynajmniej 25 osób (lub 
korzystających z płatnej pracy w tym wymiarze czasowym). Udział 
małych organizacji (zatrudniających do 4 osób) w sektorze pozarządowym 
w latach 2006–2008 tylko nieznacznie zmalał. W 2006 roku takich organi-
zacji było 70%, zaś w 2008 – 60%. Zmiany te ilustruje Wykres 3.3. 

 
Wykres 3.3. Liczba etatów w organizacjach zatrudniających płatny personel  

w latach 2006 i 2008 
 
 
 
 
 

 
Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
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Forma zatrudnienia 
Forma zatrudnienia to ważny element zakorzenienia organizacji, 

ponieważ stabilne zatrudnienie wyrażające się w pracy etatowej (w od-
różnieniu od pracy w oparciu o umowy cywilno-prawne) buduje instytu-
cjonalną stabilność tego sektora. Im mniej stabilna jest praca, czyli w im 
większym stopniu opiera się ona na niedających ciągłości zatrudnienia 
jednorazowych umowach, tym bardziej grozi trzeciemu sektorowi wypa-
lenie pracowników i ich przechodzenie do innych sektorów.  

Wg danych z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie 
Klon/Jawor w 2008 roku, dwie trzecie organizacji zatrudniających płat-
nych pracowników deklaruje, że co najmniej połowa z nich jest zatrud-
niona na umowę o pracę. Z porównania danych o liczbie zatrudnionych  
i o tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynika, że około 
połowy osób pracujących w organizacjach pozarządowych jest za-
trudniona na „na etat”, czyli na umowę o pracę (w wymiarze części 
lub całego etatu). 

Inną formą współpracy są jednorazowe umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło. W ten sposób w 2008 roku wynagradzało pracowników 
40% organizacji67. Badania pokazują, że jest to bardzo powszechna for-
ma korzystania z płatnej pracy: w 2008 roku 80% organizacji zatrudniało 
do 10 osób na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.  

 
Profil pracowników organizacji 
Wykształcenie kadr sektora pozarządowego jest jego ważną ce-

chą w kontekście zakorzenienia i uspołecznienia, ponieważ ten czynnik 
w istotny sposób koreluje z opiniami, postawami i działaniami składają-
cymi się na jakość kapitału społecznego.  

Badanie z 2008 roku ujawnia wyraźną przewagę osób z wyż- 
szym wykształceniem wśród pracowników organizacji pozarządo-
wych. W sektorze pozarządowym znajduje zatrudnienie coraz więcej osób 
z wyższym wykształceniem – w ostatnim badaniu było ich o 7 punk- 

                                                            
67  Pytania o liczbę osób, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło dotyczyły 

„ostatnich 12 miesięcy”. 
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tów procentowych więcej niż 2 lata wcześniej i o 11 punktów procento-
wych więcej niż w 2004 roku (por. Wykres 3.4). 

 
Wykres 3.4. Procentowy udział osób z wyższym wykształceniem  

wśród pracowników organizacji w latach 2004–2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
 

 
Wykres 3.5. Wiek organizacji a procent pracowników  

z wyższym wykształceniem w 2008 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
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Jak pokazuje analiza związku między „wiekiem” organizacji a od-
setkiem wykształconych pracowników, istnieje zależność, która jest od-
zwierciedleniem ogólnego wzrostu odsetka osób z wyższym wykształce- 
niem w Polsce (por. Wykres 3.5). Zatem im „młodsza”, czyli później 
założona organizacja, tym więcej zatrudnia osób po wyższych stu-
diach. Najmniejszy odsetek osób z wyższym wykształceniem – 54,6%  
– pracuje w organizacjach założonych 15 lat temu i dawniej, największy 
natomiast – 78% – w tych założonych po 2005 roku. 

Poza wymienionymi wyżej cechami, niewątpliwie wyróżniają- 
cymi sektor pozarządowy jako specyficzną niszę rynku pracy, bardzo 
istotny jest jego profil jako pracodawcy otwartego na osoby Defa- 
woryzowane na rynku pracy. O zakorzenieniu działań trzeciego sektora 
możemy bowiem mówić tylko w kategoriach jego użyteczności jako in-
strumentu polityki publicznej lub – w szerszej perspektywie – jako me-
chanizmu regulacji, względnie – samoregulacji systemu społecznego. 
Według badań z 2008 roku68 jedna trzecia organizacji deklaruje, że 
wśród ich pracowników są takie osoby. Najliczniejszą defaworyzowa-
ną grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia (ok. 32% organizacji),  
a także emeryci i renciści oraz osoby wchodzące na rynek pracy (po ok. 
20%). Jednak tylko po ok. 5% organizacji zatrudnia osoby niepełno-
sprawne ruchowo lub osoby pracujące w domu z powodów zdrowotnych 
lub rodzinnych, jeszcze mniej daje pracę innym kategoriom osób, które 
mogą mieć problemy na otwartym rynku pracy (np. osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie, osobom z problemami psychicznymi, osobom 
wychodzącym z bezdomności, powracającym na rynek pracy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności, migrantom, uchodźcom czy innym) – w su-
mie ok. 3,5% sektora. 

 

                                                            
68  Przytoczone zostały tu tylko dane z ostatniego badania na reprezentatywnej próbie organi- 

zacji pozarządowych z 2008 roku, ponieważ zmiana metodologiczna w pytaniu o zatru- 
dnianie grup defaworyzowanych w stosunku do poprzednich badań uniemożliwia rzetelne po-
równanie. Obecny kształt pytania dostarcza natomiast precyzyjnej wiedzy o zatrudnieniu tych 
grup w sektorze. 
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Wykres 3.6. Procent organizacji zatrudniających osoby defaworyzowane 
na rynku pracy w 2008 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
 
Z punktu widzenia zmieniającej się logiki funkcjonowania na 

rynku pracy i związanych z nią praktyk dotyczących formy zatrudnienia, 
trzeci sektor wydaje się ciekawym, naturalnym miejscem do ekspery-
mentowania. Warto jednak podkreślić, że jeśli możemy dziś o nim mó-
wić jako o elastycznym pracodawcy, to najpewniej nie ze względu na 
innowacyjne podejście organizacji do zatrudnienia (lub przynajmniej nie 
tylko z tego względu), ale także – a może przede wszystkim – ze wzglę-
du na ich ekonomiczną słabość. Zarówno przywoływane tu dane, jak  
i komentarze oraz dyskusje ekspertów związanych ze środowiskiem po-
zarządowym wskazują, że jeśli organizacje są elastyczne pod względem 
zatrudnienia, to dzieje się tak dlatego, że nie stać ich na inne, bardziej 
stabilne formy zatrudnienia. Tak więc bilans omówionych przemian  
z punktu widzenia debaty nad zakorzenieniem (w kategoriach instytucjo-
nalnych) może oznaczać rozwój sektora w różnych kierunkach. Z jednej 
strony, być może, prognozuje przesuwanie się organizacji w kierunku 
nowego modelu pracy i sygnalizuje wypracowywanie przez nie własnych 
wzorów zatrudnienia. Można dodać, że scenariusz ten jest bliski progno-
zom komentatorów i analityków gospodarczych69 na temat przyszłości 

                                                            
69  Por. np. Jeremy Rifkin Europejskie marzenie, Wydawnictwo Nadir, 2005. 
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rynku pracy w ogóle (choć jest jasne, że prognozy te – zwłaszcza w Pol-
sce – całkowicie abstrahują od procesów przemian sektora non-profit).  
Z drugiej strony, można go interpretować jako sygnał, że trzeci sektor nie 
tylko nie zyskuje na znaczeniu jako segment rynku pracy, ale traci je jako 
atrakcyjna alternatywa dla pracobiorców. W miarę upływu czasu, wraz  
z przemianami modelu pracy charakterystycznymi dla innych sektorów, 
coraz bardziej zasługuje na miano pracodawcy nie tyle nowatorskiego, co 
– przede wszystkim – niestabilnego. 

 
 

3.2.  Zaangażowanie członków, wolontariuszy i władz organizacji 
 
Diagnoza skali zaangażowania członków, wolontariuszy i władz 

organizacji w pracę społeczną jest jednym z kluczowych elementów oce-
ny zakorzenienia społecznego sektora. To ono bowiem świadczy o tym, 
w jakim stopniu misja, cele, sposób działania organizacji są dla ich oto-
czenia ważne i atrakcyjne, a także czy znajdują one aktywne poparcie  
w społeczeństwie. Dane na temat trendów związanych z członkostwem  
i wolontariatem w organizacjach społecznych gromadzi od lat Stowarzy-
szenie Klon/Jawor. Jedno ich źródło to prowadzone co dwa lata badania 
na reprezentatywnych próbach organizacji pozarządowych („Kondycja 
sektora organizacji pozarządowych w Polsce”), w którym ich przedsta-
wiciele podają liczbę osób zaangażowanych w działania (członków i wo-
lontariuszy), oceniają ich aktywność, a także deklarują czy i jakie 
podejmują działania w celu zwiększenia ich liczby. Drugie źródło stano-
wią badania, którymi objęci są obywatele – osoby indywidualne, prowa-
dzone na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków 
(badania „Wolontariat i filantropia i 1%”), którzy deklarują swoje zaan-
gażowanie i przynależność do stowarzyszeń, ale także do organizacji  
i ruchów religijnych, wspólnot parafialnych, Ochotniczych Straży Pożar-
nych, GOPR, WOPR, organizacji wspólnot lokalnych (np. komitetów 
osiedlowych, komitetów budowy drogi, wspólnot mieszkaniowych, rad 
mieszkańców) itp.  
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Te dwa badania z różnych stron oświetlają kwestię wielkości 
bazy członkowskiej czy zaangażowania w wolontariat. Ze względu na 
różnice w filozofii i metodologii badań, ich wyniki są tak naprawdę 
nieporównywalne. Dane zbierane w ramach tych badań pochodzą  
z zupełnie innych źródeł. W przypadku sondażu na reprezentatywnej 
próbie Polaków deklaracje udziału w pracach organizacji lub przyna-
leżności do ich struktur zalezą od pamięci i subiektywnej oceny respon-
denta (okazuje się na przykład, że cześć badanych myli wolontariat  
z dobroczynnością). W badaniu organizacji ocena liczby członków ba-
zuje zazwyczaj na zawartości formalnych rejestrów, choć już w przy-
padku wolontariuszy rzadziej można liczyć na to, że istnieją ich bazy 
danych, wiec odwołać trzeba się znowu do subiektywnej oceny, tym 
razem przedstawicieli organizacji. Inne są też zakresy badania – w ra-
mach corocznego sondażu „Wolontariat, filantropia i 1%” Polacy pyta-
ni są o przynależność czy działania na rzecz nie tylko stowarzyszeń  
i fundacji (które są przedmiotem drugiego badania), ale bardzo szero-
kiego spektrum organizacji, zrzeszeń, ruchów i wspólnot – społecz-
nych, politycznych, gospodarczych, samopomocowych itp. Wreszcie, 
wyniki badań mówią także o innych zjawiskach – procent Polaków  
należący do organizacji to nie to samo co liczba członków, a raczej 
„członkostw”, będąca wynikiem zsumowania deklaracji organizacji 
(jedna osoba może przecież być zrzeszona w kilku organizacjach).  
Z kolei dane o wolontariuszach bazują na zupełnie innej definicji wo-
lontariatu – Polacy pytani są o pracę społeczną na rzecz organizacji, zaś 
organizacje proszone są o oszacowanie liczby osób wspierających bez-
interesownie i bezpłatnie ich działania, nie będących jednocześnie jej 
członkami. 

Wszystkie wyżej wymienione różnice w badaniach i ich wyni-
kach utrudniają jednoznaczne werdykty na temat zmian zaangażowania 
Polaków mierzonego przynależnością do organizacji czy bezinteresow-
nym zaangażowaniem w ich działania, pozwalają jednak – być może – 
dotrzeć do głębszego, sięgającego poza liczby, zrozumienia charakteru 
zaangażowania społecznego Polaków. 
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Jednocześnie, z powodu przyjętej struktury tej ekspertyzy wyniki 
wyżej opisanych badań na próbach dorosłych Polaków zostały przedsta-
wione w części pierwszej. Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe 
fakty na temat członkostwa, wolontariatu i pracy społecznej władz z per-
spektywy organizacji. 

 
Członkostwo 
Liczba członków stowarzyszeń 
Do zarejestrowania stowarzyszenia wymagane jest posiadanie 

przynajmniej 15 członków70. Z ostatniego badania organizacji przepro-
wadzonego w 2008 roku wynika jednak, że ok. 4% stowarzyszeń ma 
mniej niż 15 członków, zapewne w wyniku wypisania się części z nich 
z organizacji, zaś kolejne 18% zrzesza między 15 a 20 osób. Podobny 
odsetek (23%) ma 100 lub więcej członków, przy czym organizacje  
o charakterze masowym, zrzeszające ponad 500 osób, stanowią ok.  
5% stowarzyszeń. W 2008 roku połowa organizacji liczyła nie więcej 
niż 38 członków (w 2002 roku było to 46 osób, w 2004 – 40 osoby,  
w 2006 – 35 osób).  

Zestawienie danych z 3 porównywalnych badań zrealizowanych 
od 2004 roku wskazuje na spadek deklarowanej przez organizacje liczby 
członków w 2006 roku, a następnie pewien wzrost w roku 2008, jednak, 
jak wynika z ostatniego badania, ich liczba cały czas jest mniejsza niż  
w roku 2004. Różnice te widoczne są przede wszystkim wśród organiza-
cji o największych bazach członkowskich – w 2008 roku 10% organiza-
cji o największej liczbie członków miało ich ponad 250, w 2006 roku  
– 170 osób, a w 2004 roku – 400.  

Niezależnie od opisanych powyżej wahnięć w liczbie członków, 
wyniki badań świadczą o niewielkim zainteresowaniu organizacji budo-
waniem swojej bazy członkowskiej. Wg danych z 2008 roku, 35% sto-
warzyszeń w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przeprowadziło 

                                                            
70  Mniejsza liczba członków jest możliwa, jeśli organizacja zrzesza nie osoby indywidualne, 

lecz instytucje – czyli w przypadku związku stowarzyszeń. 
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kampanię w celu pozyskania nowych członków. W 2006 roku takie dzia-
łanie podjęła jedna trzecia organizacji, choć analiza, nie ujęta w tym ra-
porcie, wykazała, że fakt prowadzenia kampanii nie wpływa znacząco na 
zwiększenie liczby członków zapisujących się do organizacji (wyjaśnie-
niem jest tu prawdopodobnie to, że pojęcie kampanii było różnie przez 
organizacje rozumiane). Trzeba jednak przyznać, że zgodnie z wynika- 
mi ostatnich badań (2008) w tych stowarzyszeniach, w których liczba 
członków się zmieniła, więcej osób przystąpiło do organizacji (średnio  
21 osób) niż je opuściło (średnio 13 osób).  

 
Wykres 3.7. Liczba członków w stowarzyszeniach w latach 2004, 2006 i 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

 
Aktywność członków  
Wyżej przedstawione dane na temat liczby członków w organi-

zacjach nie wystarczą, aby ocenić rzeczywiste poparcie społeczne dla 
ich działań. Bywa, że przynależność do struktur stowarzyszenia jest 
formalnością, o której członkowie szybko zapominają, nie utożsamiając 
się z jej celami. Zdarza się również, że akt przystąpienia do organizacji 
jest wyrazem aprobaty dla jej misji, ale nie idzie za nim jednak żadne 
dalsze zaangażowanie ze strony członków – w tym wypadku trudno też 
powiedzieć, czy przynależność do stowarzyszenia świadczy o poparciu 
dla jej bieżących działań. Dlatego tak ważna wydaje się próba oceny 
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aktywności członków, okazuje się bowiem, że duża część osób, które 
formalnie są członkami, nie angażuje się w działania organizacji – nie 
uczestniczy w walnych zebraniach, nie płaci składek członkowskich  
i nie włącza się aktywnie w działania organizacji. 

Najbardziej podstawową – i jednocześnie ważną z punktu widze-
nia trwania i funkcjonowania stowarzyszenia formą aktywności człon-
ków – jest uczestniczenie w walnych zgromadzeniach, ponieważ są one 
okazją do podjęcia najważniejszych decyzji. Deklarowany przez stowa-
rzyszenia udział członków w tych spotkaniach jest raczej optymistyczny. 
Z deklaracji organizacji z 2008 roku wynika, że w 13% stowarzyszeń 
zwykle uczestniczy w nich połowa członków, w 65% – większość, a w 
kolejnych 9% – wszyscy, co oznacza, że łącznie 85% stowarzyszeń jest 
w stanie podejmować najważniejsze dla nich, strategiczne decyzje 
mając obecność przynajmniej połowy członków. W 11,5% stowarzy-
szeń w takich zebraniach bierze udział mniej niż połowa członków, a w 
3% – bardzo niewielu71. 

 
Wykres 3.8. Deklaracje organizacji na temat skali uczestnictwa członków  

w walnych zgromadzeniach w 2008 roku 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

 
                                                            
71  Pytanie o deklaracje w sprawie uczestnictwa w walnych zgromadzeniach zostało wprowa- 

dzone do badania organizacji w 2006 roku. Jeśli porównać wyniki z tego badania z danymi  
z badania przeprowadzonego w 2008, rozkład odpowiedzi jest niemal identyczny (różnice  
w poszczególnych odpowiedziach nie przekraczają 2,2 punktu procentowego). 

wszyscy 
większość 
połowa 
mniej niż połowa 
bardzo niewielu 
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Mniej optymistycznie wygląda zaangażowanie „na co dzień”.  
Z badania przeprowadzonego w 2008 roku wynika, że w przeciętnej 
organizacji 48% członków włącza się aktywnie w życie organizacji  
– śledzi jej działania i aktywnie w nich uczestniczy. Jest to o 5 punktów 
procentowych mniej niż w 2006 roku. Przeciętnie jedna trzecia człon-
ków (32%) jest bierna – nie uczestniczy nawet w Walnych Zgromadze-
niach, nie płaci składek, ani nie utrzymuje kontaktu z organizacją (w 
2006 roku – 27%). Pozostałe 20% nie jest ani szczególnie aktywne, ani 
zupełnie bierne. 

Jeśli jednak przyjrzeć się aktywności członków nie w skali  
średniej organizacji, lecz w skali aktywności wszystkich członków sto-
warzyszeń, okazuje się, że tylko 16% wszystkich członków stowarzy-
szeń w Polsce aktywnie włącza się w życie organizacji (śledzi 
działania, poświęca swój czas). Odsetek biernych w tym ujęciu jest po-
dobny jak w poprzednim (34%). Różnica miedzy spojrzeniem na uśred-
nioną organizację a perspektywą aktywności wszystkich członków  
wynika ze zdecydowanie mniejszej aktywności członków w organi-
zacjach o dużej liczbie członków. W stowarzyszeniach liczących do 
40 członków (czyli w połowie stowarzyszeń) średnio 55% członków 
angażuje się aktywnie w działania organizacji. W organizacjach poniżej 
100 członków średnio 52% członków jest aktywnych. Ten sam wskaź-
nik dla organizacji zrzeszających 100 i więcej członków wynosi 35%, 
zaś dla organizacji powyżej 250 członków – już tylko 22%. Widać  
wyraźną odwrotnie proporcjonalną zależność między liczbą członków  
a ich aktywnością. Oznacza to, że im więcej członków zrzesza stowa-
rzyszenie, tym mniejsza ich część aktywnie włącza się w jego dzia-
łania. Jeśli by chcieć przedstawić funkcję zależności między liczbą 
członków stowarzyszenia a odsetkiem aktywnych członków, przedsta-
wiałaby się ona następująco: 
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Wykres 3.9. Funkcja logarytmiczna zależności między liczbą członków  
stowarzyszeń a odsetkiem członków aktywnych w 2008 roku72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor 2008. 

 
Przedstawione wyżej wyniki potwierdzają przytoczoną wcześniej 

hipotezę, mówiącą o tym, że dla części osób formalnie zrzeszonych  
w organizacjach, szczególnie tych o dużej bazie członkowskiej, fakt 
przynależności do stowarzyszenia nie wiąże się z żadnymi obowiązkami 
czy zaangażowaniem. 

Jak już sugerowano, powodem bierności członków może być mała 
aktywność organizacji w podtrzymywaniu więzi między strukturą zarzą-
dzającą a członkami. Generalnie, wyniki badań potwierdzają, że istnieje 
związek między pobudzaniem aktywności członków przez stowarzy-
szenie i poziomem ich aktywności. Wg badania organizacji z 2008 roku, 
w organizacjach, których zarządy kontaktują się z członkami raz w miesią-
cu lub częściej (deklaruje to 26% stowarzyszeń) aktywnych jest średnio 
60% członków, zaś w tych, w których władze podejmują próbę kontaktu 

                                                            
72  Dla zwiększenia czytelności wykresy, ukazuje on zależność pomiędzy liczbą aktywnością 

członków dla tych organizacji (stowarzyszeń), w których liczba członków nie przekracza  
200 osób. 
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raz na rok lub rzadziej (niemal taki sam odsetek – 25%), w działania orga-
nizacji włącza się przeciętnie 40% członków.  

 
Wolontariat 
Wolontariusze w badaniach kondycji sektora pozarządowego to 

osoby nie będące członkami badanych organizacji, ani przedstawicie-
lami ich władz, które bez wynagrodzenia angażują się w prace na ich 
rzecz. A wiec takie, które chęć poparcia czy pomocy organizacjom wyra- 
żają nie formalną przynależnością do jej struktur, ale swoim zaangażowa-
niem i poświęconym im czasem. Jednak obecność zewnętrznych wolonta-
riuszy w organizacjach ma znaczenie nie tylko ze względu na wykonaną 
przez nich pracę, ale pozwala organizacjom sprawdzić, czy osoby formal-
nie z nimi nie związane rozumieją, popierają i chcą wspierać ich działania. 
Wiedza ta może mieć zasadnicze znaczenie dla organizacji, które chcą 
wzmocnić swoje relacje z otoczeniem, a przez to pogłębić społeczne zako-
rzenienie swoich działań. Z tych samych powodów poniżej opisane dane są 
ważne z punktu widzenia celów stawianych w niniejszej ekspertyzie. 

W 2008 roku 44% organizacji zadeklarowało, że w ich działa-
niach uczestniczą wolontariusze – to o 4 punkty procentowe więcej niż 
dwa lata wcześniej, jednak ciągle nieznacznie (o 3 punkty procentowe) 
mniej niż w roku 2002 (patrz wykres poniżej).  

 
Wykres 3.10. Procent organizacji pozarządowych, w których działania  

włączali się wolontariusze w latach 2002–008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: badania Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
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Od 2004 roku utrzymuje się stały procent organizacji współpra- 
cujących z grupą od 1 do 10 wolontariuszy w ciągu roku – takie organi-
zacje stanowią połowę sektora pozarządowego. Widać jednak spadek 
odsetka organizacji tworzących większą grupę dobrowolnych współpra-
cowników. W 2006 i 2008 roku w 90% organizacji liczba wolontariu- 
szy nie przekraczała 50 osób, natomiast w 2004 roku tyle samo organiza-
cji miało do 80 wolontariuszy (patrz wykres poniżej). Spadek liczby 
zaangażowanych wolontariuszy w latach 2004–2008 pokazuje też 
przeciętna liczba wolontariuszy w organizacjach. W grupie organizacji 
współpracujących z wolontariuszami w 2006 roku angażowało się śred-
nio 41 wolontariuszy, a w 2008 – tylko 31. Wśród organizacji mających 
powyżej 10 wolontariuszy (stanowią one połowę organizacji współpracu-
jących z wolontariuszami) – ich średnia liczba wynosiła w 2006 roku – 
73, a w 2008 – tylko 51. 

 
Wykres 3.11. Liczba wolontariuszy w organizacjach w latach 2004, 2006 i 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W badaniach kondycji sektora pozarządowego organizacje podają 

również liczbę „stałych” wolontariuszy, tzn. tych, którzy „systematycz-
nie i często (nie rzadziej niż raz w miesiącu)” angażowali się w ich prace 
„w ciągu ostatniego roku”. W 2008 roku z takimi wolontariuszami 
współpracowało 42% organizacji (nieco więcej niż w poprzednich latach 
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– w 2006 roku 36%, a w 2004 – 38%). Oznacza to, że ogromna więk-
szość – ponad 80% – organizacji mających wolontariuszy może li-
czyć na „systematyczną i regularną” pomoc części z nich. 

W 2008 roku w połowie organizacji „stali” wolontariusze prze-
pracowali łącznie ponad 40 godzin w miesiącu. Przeciętny wolanta- 
riusz poświęcił organizacji 3 godziny miesięcznie, jednak połowa wo-
lontariuszy pracowała co najmniej 4 godziny, a co czwarty – ponad  
12 godzin. 

 
Praca społeczna członków i władz organizacji 
Aby określić ogólny potencjał działań o dobrowolnym charakte-

rze w organizacjach pozarządowych, należy oprócz wolontariuszy  
„zewnętrznych” organizacji uwzględnić społeczną pracę ich członków  
i władz. Jest to stosunkowo duży wkład, a w przypadku organizacji  
niezatrudniających pracowników – główna podpora działań organizacji. 
O ile w 2008 roku płatnych pracowników miało 29% organizacji,  
a wolontariuszy niebędących członkami – 44%, o tyle 98% organi-
zacji opierało się na społecznej, czyli nieodpłatnej pracy swoich 
członków. Połowa organizacji może liczyć na regularną pracę spo-
łeczną co najmniej 7 członków lub przedstawicieli władz, kolejne 25% 
systematycznie wspiera od 8 do 15 osób. Dwie trzecie organizacji de-
klarują korzystanie z pracy przynajmniej 10 członków lub kadry zarzą-
dzającej, a połowa – przynajmniej 7. W przeciętnej organizacji takie 
osoby poświęcają na pracę społeczną ok. 80 godzin miesięcznie, co 
łącznie stanowi wymiar ok. pół etatu. 

Szacuje się, że w 2008 roku w stowarzyszeniach i fundacjach pra-
cowało społecznie ok. 850 tys. członków i przedstawicieli władz73. 

 
 
 
 

                                                            
73  Przy założeniu, ze ok. 70% zarejestrowanych w rejestrze REGON organizacji jest aktywna. 
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Wykres 3.12. Liczba członków i przedstawicieli władz pracujących regularnie  
na rzecz organizacji bez wynagrodzenia w 2008 roku (procent organizacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie 
 
Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzonych w la-

tach 2002–2008 procent organizacji zatrudniających stałych płatnych 
pracowników (bez względu na formę ich zatrudnienia) wahał się od jed-
nej czwartej do jednej trzeciej wszystkich organizacji. 2006 rok był  
pod tym względem rokiem załamania – tylko 26% organizacji deklaro-
wało, że zatrudnia płatny personel. Oznaczało to spadek o 7 punktów 
procentowych od roku 2004. Jednak w roku 2008 ten negatywny trend 
uległ odwróceniu – pracodawcami okazało się już 29% podmiotów. Jeśli 
do liczby organizacji zatrudniających stałych pracowników dodać liczbę 
tych, które korzystały wyłącznie z formy jednorazowych umów (w 2008 
roku 14%), okazuje się, że z płatnego personelu korzystało w 2008 
roku 43% organizacji.  

Przy założeniu, że aktywnych jest 75% organizacji, w 2008 roku 
płatną pracę (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonywało pra-
wie 142 tys. osób, co można przeliczyć na ok. 72 tys. pełnych etatów. 
Stanowi to ok. 0,7% zatrudnienia w gospodarce narodowej poza rol-
nictwem74. Podobne wyniki przynoszą szacunki dokonane na podstawie 
                                                            
74  W gospodarce narodowej w roku 2008 pracowało 10 010,4 tys. osób, z tego 101,2 w rolnic-

twie, a więc zatrudnienie najemne w gospodarce narodowej wynosiło 9909,2 tys. osób. Źró-
dło: Popyt na pracę w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009. 
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badania przeprowadzonego przez GUS w 2006 roku75, wg których liczbę 
miejsc w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach społecznych  
w 2005 roku oszacowano na 57,6 tys. Zakładając, że przyrost zatrudnie-
nia w latach 2004–2006 w sektorze pozarządowym układał się liniowo, 
średnia zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach szacowanego na 
podstawie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004 i 2006 wynosiła-
by w 2005 roku 55,2 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. 
Zestawienie to pokazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że meto-
dologia obydwu badań umożliwia dość precyzyjne zbliżenie się do okre-
ślenia rzeczywistego rozmiaru zatrudnienia w sektorze pozarządowym. 
Jednocześnie warto i w tym miejscu podkreślić, że jego potencjał za-
trudnieniowy jest bardzo niski. Przedstawiając to obrazowo, liczba 
zatrudnionych we wszystkich stowarzyszeniach i fundacjach jest zbliżo-
na, a może niższa niż w największym przedsiębiorstwie w Polsce – Po-
czcie Polskiej (w 2008 roku zatrudniała 101 tys. osób).  

Organizacje zatrudniające płatny personel to w ok. 2/3 pod-
mioty o małych zespołach – od 1 do 5 pracowników. Każdą z pozosta-
łych grup – 6–10, 11–20 i powyżej 20 pracowników tworzy ok. 10–13% 
organizacji. Opisany wyżej wzrost zatrudnienia nie odnosi się do wszyst-
kich tak podzielonych segmentów sektora pozarządowego jednakowo, 
obserwujemy bowiem proces rozwarstwienia sektora pozarządowe- 
go pod względem dostępu organizacji do płatnej siły roboczej. Naj-
bardziej dynamicznie rośnie zatrudnienie w największych organizacjach  
i jednocześnie zwiększa się udział tych organizacji wśród wszystkich 
zatrudniających płatny personel.  

Około połowa osób pracujących w organizacjach pozarządo-
wych była w 2008 roku zatrudniona w oparciu o umowę o pracę (bez 
względu na wymiar etatu). Jeśli uznać formę zatrudnienia za czynnik 
wpływający na instytucjonalne zakorzenienie organizacji – jest to mało, 

                                                            
75  Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS 

na formularzach SOF. GUS, Departament Badań Społecznych, 2009. Badanie zrealizowane 
przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” 
w 2006 roku przy udziale środków z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt i analizę ba-
dań wyników wykonał Instytut Studiów Politycznych PAN. 
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a być może za mało aby trzeci sektor mógł się rozwijać. Oznacza to 
bowiem niestabilność zatrudnienia drugiej połowy pracujących w sekto-
rze, co zagraża kapitałowi ludzkiemu organizacji. W opinii ekspertów76  
– wypalenie zawodowe związane m.in. z niestabilnością i nieciągłością 
zatrudnienia powoduje odchodzenie ludzi z pracy w trzecim sektorze.  
Z drugiej jednak strony, na co eksperci także zwracają uwagę, elastycz-
ność i specyficzny charakter zatrudnienia w organizacjach może także 
stać się ich atutem – pod warunkiem wszakże, że model ten będzie sto-
sowany z uwzględnieniem podstawowych standardów jakości pracy i nie 
będzie jedynie pochodną złej kondycji i braku stabilności organizacji. 

Przy niewielkiej skali zatrudnienia, organizacje cechują się wy-
raźną i rosnącą przewagą osób z wyższym wykształceniem wśród 
pracowników (w 2008 roku – 67%). Taki rozkład wykształcenia pra-
cowników organizacji świadczy o dużym kapitale trzeciego sektora 
związanym z kompetencjami i innowacyjnością. 

Trzeci sektor jest pracodawcą otwartym na osoby defawory-
zowane na rynku pracy (2008 roku77 1/3 organizacji zadeklarowała, że 
wśród ich pracowników są takie osoby) i jako taki może stać się istotnym 
narzędziem polityki społecznej. 

Zestawienie danych z 3 porównywalnych badań zrealizowanych 
od 2004 roku wskazuje na spadek deklarowanej przez organizacje 
liczby członków w 2006 roku, a następnie pewien wzrost w roku 
2008. Jednak, jak wynika z ostatniego badania, liczba członków 
wciąż jest dziś mniejsza niż w roku 2004. Zgodnie z wynikami ostat-
nich badań (2008) w tych stowarzyszeniach, w których liczba członków 
się zmieniła, więcej osób przystąpiło do organizacji (średnio 21 osób) niż 
je opuściło (średnio 13 osób).  

Deklarowany przez stowarzyszenia udział członków w ich pra-
cach jest raczej optymistyczny. 85% stowarzyszeń jest w stanie po-
                                                            
76  Por. cześć 4 raportu. 
77  Przytoczone zostały tu tylko dane z ostatniego badania na reprezentatywnej próbie organiza- 

cji pozarządowych z 2008 roku, ponieważ zmiana metodologiczna w pytaniu o zatrudnianie 
grup defaworyzowanych w stosunku do poprzednich badań uniemożliwia rzetelne porów- 
nanie. Obecny kształt pytania dostarcza natomiast precyzyjnej wiedzy o zatrudnieniu tych 
grup w sektorze. 
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dejmować najważniejsze dla nich, strategiczne decyzje mając obec-
ność przynajmniej połowy członków. 

Z drugiej jednak strony, tylko 16% wszystkich członków stowa-
rzyszeń w Polsce aktywnie włącza się w codzienne życie organizacji 
(śledzi działania, poświęca swój czas), a odsetek biernych wynosi 34%. 
Analizy uwidaczniają wyraźną odwrotnie proporcjonalną zależność mię-
dzy liczbą członków a ich aktywnością. Oznacza to, że im więcej człon-
ków zrzesza stowarzyszenie, tym mniejsza ich część aktywnie włącza 
się w jego działania. 

W 2008 roku 44% organizacji zadeklarowało, że w ich działa-
niach uczestniczą wolontariusze – to o 4 punkty procentowe więcej 
niż dwa lata wcześniej, jednak ciągle nieznacznie (o 3 punkty procen-
towe) mniej niż w roku 2002. 

Od 2004 roku udział organizacji współpracujących rocznie z gru-
pą kilku (1 do 10) wolontariuszy utrzymuje się na stałym poziomie  
– stanowią one połowę wszystkich organizacji współpracujących z wo-
lontariuszami. Widać jednak spadek odsetka organizacji angażujących 
większą grupę dobrowolnych współpracowników. W 2006 i 2008 roku 
w 90% organizacji liczba wolontariuszy nie przekraczała 50 osób, nato-
miast w 2004 roku tyle samo organizacji miało do 80 wolontariuszy. Po-
twierdza go spadek zaangażowania wolontariuszy wyrażony przeciętną 
liczbą wolontariuszy w organizacjach. Wśród organizacji współpracują-
cych z wolontariuszami w 2006 roku, średnia liczba wolontariuszy osią-
gnęła 41 osób, podczas gdy w roku 2008 liczba ta spadła o 10 osób. 
Wśród organizacji mających powyżej 10 wolontariuszy (stanowią one 
połowę organizacji współpracujących z wolontariuszami) – ich średnia 
liczba wynosiła w 2006 roku – 73, a w 2008 – tylko 51. 

O ile w 2008 roku płatnych pracowników miało 29% organizacji, 
a wolontariuszy niebędących członkami – 44%, o tyle 98% organizacji 
opierało się na społecznej, czyli nieodpłatnej pracy swoich członków  
i władz. W przeciętnej organizacji poświęcali oni na pracę społeczną ok. 
80 godzin miesięcznie, co łącznie stanowiło wymiar ok. pół etatu. 
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4.  Prognoza trendów zmian w strukturze zasobów ludzkich 
organizacji pozarządowych i ich wpływu na kondycję  
trzeciego sektora 78 
 
 

4.1.  Dynamika zmian w zasobach kadrowych organizacji  
pozarządowych w Polsce 
 
W części dotyczącej zatrudnienia w trzecim sektorze scharakte-

ryzowane zostały zmiany jego wielkości i struktury. W tym kontekście 
warto przyjrzeć się deklaracjom organizacji na temat planowanych zmian 
w liczbie personelu (Tabela 4.1). Można je przy tym traktować jako ba-
rometr „optymizmu” organizacji, związanego z ich rozwojem.  

 
Tabela 4.1. Planowane zmiany zatrudnienia w 2006 i 2008 roku 

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy  
Państwa organizacja planuje... 

Procent wszystkich 
organizacji 

2006 

Procent wszystkich 
organizacji 

2008 
Znacząco zwiększyć liczbę płatnych  
pracowników/zatrudnić pracowników 7,8 9,2 

Nie zmieniać znacząco liczby  
pracowników/nie zatrudniać pracowników 72,8 68,2 

Znacząco zmniejszyć liczbę  
pracowników/nie zatrudniać pracowników 6,3 3,6 

Trudno powiedzieć 13,1 19,1 
Razem 100 100 
Źródło: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

 
W badaniu z 2008 roku ponad dwie trzecie organizacji 

(68,2%) twierdziło, że nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesię- 
cy znacząco zmieniać liczby zatrudnionych osób (lub, w przypad- 
ku organizacji, które nie miały personelu, pozyskać płatnych pra-
cowników) (w 2006 roku – 72,8%). Jednocześnie w 2008 roku tylko 
3,6% organizacji planowało znacząco zmniejszyć liczbę pracowni-
                                                            
78  Część ta, szczególnie podrozdziały 4.2 i 4.3, zostały skonsultowane z ekspertami – dr Anną 

Kwiatkiewicz, dr Markiem Rymszą i Jakubem Wygnańskim.  



ZAKORZENIENIE I USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 – EKSPERTYZA 

 77 

ków. O ile odsetek organizacji planujących zwolnienia lub nie planują-
cych żadnych zmian w liczbie pracowników w stosunku do poprzedniego 
badania zmniejszył się, to wzrósł nieco w tym okresie udział organizacji 
planujących poważne zwiększenie zatrudnienia – w 2008 roku sta-
nowił 9,2% organizacji.  

Przewidywania te wzmacnia deklarowana hierarchia potrzeb or-
ganizacji. W badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor przedstawicielom  
organizacji zadaje się hipotetyczne pytanie – na co przeznaczyliby 
otrzymane dodatkowe środki finansowe jeśli mogliby nimi swobodnie 
dysponować79. Wśród możliwych celów jest wymienione „zatrudnienie 
dodatkowych pracowników”. Okazuje się, że organizacje nie postrzega-
ją powiększenia zespołu pracowników jako ważnej potrzeby. Spo-
śród 8 różnych celów „zatrudnienie dodatkowych pracowników” jest 
wymieniane na 6. z kolei miejscu – w 2008 ten cel wymieniło 15,5% 
organizacji (podobnie jak w poprzednich badaniach: 2004 – 15,1%, 
2006 – 14,9%). W 2008 roku wśród organizacji, które zatrudniają płatny 
personel ten cel wskazało 28,2% organizacji. Kwestia ta jest obszerniej 
skomentowana w części 5. 

Mimo, że – jak wspomniano powyżej – dwie trzecie organizacji 
nie planuje poważniejszych zmian zatrudnienia, prawie co dziesiąta or-
ganizacja takie zmiany przewiduje i jest to nieco więcej niż w poprzed-
nim badaniu (patrz Tabela 4.2). Na plany powiększenia zespołu w istotny 
sposób wpływa rozmiar organizacji mierzony liczbą pracowników. 

W 2008 roku 14% organizacji posiadających płatny personel pla-
nowało zwiększyć zatrudnienie. Jest to wzrost o 4 punkty procentowe  
w stosunku do roku 2006.  

Można zaobserwować wyraźną zależność między liczbą zatrud-
nianych pracowników a planami zmian kadrowych: im więcej pracowni-
ków zatrudnia organizacja, tym statystycznie częściej planuje znacząco 
zwiększyć zatrudnienie. Odsetek organizacji planujących zwiększyć za-
trudnienie wśród organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników 
wynosił w 2008 roku 22% i był o 8 punktów procentowych większy od 

                                                            
79  Organizacje mogły wskazać maksymalnie 3 cele. 
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średniej dla organizacji zatrudniających płatny personel. W tej grupie 
widać wyraźną zmianę w stosunku do poprzedniego badania: odsetek 
organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników planujących zna-
cząco zwiększyć zatrudnienie wzrósł w 2008 roku o 8 punktów procen-
towych w stosunku do roku 2006.  

 
Tabela 4.2. Liczba pracowników organizacji a planowane zmiany kadrowe  

w latach 2006 i 2008 
2006 2008 

Czy w ciągu  
najbliższych  
12 miesięcy  

Państwa  
organizacja  

planuje... 

Proc. 
wśród org. 
nie mają-
cych pra-
cowników

Proc. 
wśród org. 
mających 

prac. 

Proc. 
wśród org. 

zatrud. 
>10  
prac. 

Proc. 
wśród org. 
nie mają-
cych pra-
cowników

Proc. 
wśród org. 
mających 
pracow-
ników 

Proc. 
wśród org. 

zatrud. 
>10 prac. 

(6,8%  
wsz. org.) 

Znacząco zwięk-
szyć liczbę płatnych 
pracowników/ 
zatrudnić  
pracowników 

6,9 10,2 14,0 5,7 14,0 22,2 

Nie zmieniać  
znacząco liczby 
pracowników/ 
nie zatrudniać 
pracowników 

71,5 76,6 82,1 68,7 70,1 64,6 

Znacząco  
zmniejszyć liczbę 
pracowników/ 
nie zatrudniać 
pracowników 

7,5 2,9 1,9 4,2 3,1 4,9 

Trudno  
powiedzieć 14,1 10,3 2,0 21,4 12,9 8,3 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
 
W 2006 roku organizacje, które zadeklarowały, że nie planują 

powiększać zespołu pracowników zostały zapytane o przyczyny80. Jak 

                                                            
80  Analogiczne pytanie nie zostało włączone do badania w 2008 roku. Nie ma jednak powodu, 

by przypuszczać, że rozkład ich opinii w tej sprawie podlegał w ciągu ostatnich dwóch lat 
istotnym zmianom. 
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pokazuje Tabela 4.3, najczęściej nie zwiększanie liczby pracowników 
tłumaczą one finansami – brakiem perspektyw na utrzymanie dodatko-
wych pracowników i tym, że nie planują rozwijać działalności, a zatem 
rozbudowywać zespołu. 

 
Tabela 4.3. Powody nie zwiększania liczby płatnych pracowników w 2006 roku 

Przyczyny nie zwiększania liczby  
(nie zatrudniania) płatnych pracowników 

Procent organizacji spośród tych, 
które nie zamierzają zwiększać  

zatrudnienia (72,8% wszystkich) 
Nie stać nas na to, nie widzimy w najbliższym czasie 
szansy na ich utrzymanie  58,2 

Nie zamierzamy rozwijać naszej działalności  
do tego stopnia, żeby konieczne było zatrudnianie 
dodatkowych pracowników 

42,1 

Uważamy, że organizacje pozarządowe powinny  
działać w możliwie największym stopniu  
w oparciu o pracę społeczną 

28,1 

Obawiamy się, że nie podołalibyśmy formalno-
ściom/obowiązkom związanym z posiadaniem  
pracowników 

6,7 

Nasza organizacja kończy swoją działalność 1,4 

Nie możemy znaleźć kandydatów spełniających nasze 
oczekiwania 0,6 

Trudno powiedzieć 1,2 

Źródło: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
 
 
 
4.2.  Struktura i dynamika zmian w zasobach kadrowych  

organizacji pozarządowych w krajach UE 
 
Zatrudnienie w krajach UE 
W Europie od 30 lat obserwujemy systematyczny wzrost znacze-

nia szeroko rozumianego trzeciego sektora jako pracodawcy. Proces ten 
identyfikuje się zwykle z konsekwencjami kryzysu ekonomicznego koń-
ca lat 70., związanego z wycofywaniem się państw europejskich z kon-
cepcji welfare state, najpierw w latach 80. w Wielkiej Brytanii, a od lat 
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90. w pozostałych krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-
Wschodniej81. Zmiana ta polega na przesuwaniu bezpośredniego świad-
czenia usług społecznych od podmiotów państwowych do podmiotów 
niepublicznych (organizacji pozarządowych), co powoduje rozbudowy-
wanie struktury trzeciego sektora, a zatem zwiększenie jego roli jako 
pracodawcy. Nie bez znaczenia jest też wyraźny w Europie wzrost zain-
teresowania zagadnieniem efektywności świadczenia usług społecznych, 
a także z rosnąca dostępność funduszy na finansowanie działalności  
organizacji pozarządowych. W ostatnich latach zmianie tej towarzyszy 
rozwój specyficznych dla trzeciego sektora typów usług społecznych, 
związanych ze szczególnymi cechami i kompetencjami instytucji two- 
rzących ten sektor. Choć np. uważa się, że zainteresowanie ideą ekono-
mii społecznej w Unii Europejskiej, a więc również trzecim sektorem, 
będącym instytucjonalnym terytorium realizacji tej koncepcji, jest kon-
sekwencją kryzysu państwa opiekuńczego82, to niektórzy autorzy po-
strzegają wzrost znaczenia gospodarczego sektora non-profit jako 
„instrument reformy państwa opiekuńczego, prowadzonej pod hasłem 
nowego zarządzania publicznego, rozwiązań quasi-rynkowych czy też 
partnerstwa publiczno-prywatnego”83.  

Istnieje kilka instytucji prowadzących międzynarodowe badania 
porównawcze trzeciego sektora, z których możemy czerpać wiedzę na 
temat struktury i dynamiki zmian w zasobach kadrowych organizacji 
pozarządowych (oraz innych organizacji non-profit). Pierwsze źródło to 
badania CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information 
sur l’Economie Publique, Sociale et Cooperative – Międzynarodowe 
Centrum Badań i Informacji na rzecz Gospodarki Publicznej, Społecznej 

                                                            
81  Por. M. Rymsza „Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca” (w) „Nie tylko społecznie. Za-

trudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych”, red. E. Bogacz-Wojtanowska,  
M. Rymsza, ISP Warszawa 2009. 

82  Por. J. Wygnański „Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy koniecz-
ność?”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008, s. 15. 

83  Por. H.K. Anheier, S. Mertens „Sektor non-profit w perspektywie międzynarodowej i euro-
pejskiej: dane, teoria i statystyka” [w:] „Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teo-
rie trzeciego sektora”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006. 
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i Spółdzielczej)84. Badania CIRIEC są prowadzone m.in. na potrzeby 
Komisji Europejskiej i obejmują wszystkie kraje Unii Europejskiej.  
Drugie źródło porównywalnych danych o trzecim sektorze to Projekt 
Porównawczy Sektora Non-profit Johns Hopkins prowadzony przez 
Johns Hopkins University w Baltimore. Jego ogromnym walorem jest 
zasięg – projekt obejmuje 35 krajów na świecie – oraz zakres badanych 
podmiotów (projekt ten definiuje trzeci sektor szeroko, uwzględnia- 
jąc oprócz tradycyjnie rozumianych instytucji filantropijnych także 
związki zawodowe, instytucje kościelne, wzajemnościowe, sektor spół-
dzielczy itd.). Jego wadą jest natomiast duża inercja – proces groma- 
dzenia danych trwa kilka lat i jest rzadko powtarzany. O ile więc dane  
z tego źródła dobrze służą analizom horyzontalnym – porównaniom mię-
dzy krajami, budowaniu modeli itd., o tyle śledzenie trendów nie jest 
już możliwe. Zamierzeniem tego opracowania jest porównanie Polski  
z innymi krajami tej samej struktury – Unii Europejskiej, dlatego sku- 
pimy się tu na danych zbieranych przez CIRIEC, które mają walor aktu-
alności, kompletności i porównywalności dla zbioru krajów Unii  
Europejskiej. 

Raporty CIRIEC ujmują trzeci sektor jako obszar ekonomii  
społecznej. Przyjęta przez tę instytucję definicja operacyjna trzeciego 
sektora obejmuje stowarzyszenia (i fundacje – uwzględnione w badaniu 
2002–2003), spółdzielnie oraz towarzystwa wzajemne. Na potrzeby 
niniejszej ekspertyzy stosowaną przez CIRIEC definicję trzeciego sek-
tora nazywać będziemy „szeroką”, w odróżnieniu od „wąskiego” jego 
rozumienia, kiedy pod uwagę brane są tylko stowarzyszenia i fundacje. 
Poniższa tabela przedstawia porównanie płatnego zatrudnienia w prze-
liczeniu na pełne etaty w podziale na wymienione trzy typy podmio- 
tów w krajach Unii Europejskiej w latach 1995–97 i 2002–200385  

                                                            
84  Badania te zostały zebrane w raporcie The Social Economy In The European Union, przygo-

towanym dla Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), nr CESE/COMM/ 
05/2005. Raport dostępny jest na stronie http://www.eesc.europa.eu, streszczenie w jęz. pol-
skim na http://www.ngo.pl. 

85  Porównując dane z dwóch edycji badań CIRIEC trzeba pamiętać, że w 2002–2003 roku roz-
szerzono zakres badania uwzględniając w szacunkach także zatrudnienie w fundacjach. 
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(to drugie badanie prowadzono po rozszerzeniu UE w 2004, a analizy 
porównawcze ukończono w 2006 roku, zatem uwzględnia ono dane  
z 25 krajów „starej piętnastki” i 10 nowych członków Europy Środko-
wo-Wschodniej86). 

W okresie od badania przeprowadzonego w latach 1995–1997 do 
ostatniego pomiaru w 2002–2003 roku, w krajach „starej piętnastki” ob-
serwujemy bardzo duży wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze – o 84%. 
Poniższe tabele (Tabela 4.4 i 4.5) prezentują precyzyjne dane na temat 
wielkości trzeciego sektora w poszczególnych krajach oraz udziału za-
trudnienia w trzecim sektorze w całości zatrudnienia. 

 
Tabela 4.4. Odpłatne zatrudnienie w spółdzielniach, towarzystwach wzajemnych, 

stowarzyszeniach/ fundacjach w Unii Europejskiej w latach 2002–2003 

Kraj Spółdzielnie Towarzystwa 
wzajemne 

Stowarzyszenia/ 
fundacje Ogółem 

Belgia 17 047 12 864 249 700 279 611 

Francja 439 720 110 100 1 435 330 1 985 150 

Irlandia 35 992 650 118 664 155 306 

Włochy 837 024 uwaga* 499 389 1 336 413 

Portugalia 51 000 uwaga* 159 950 210 950 

Hiszpania 488 606 3 548 380 060 872 214 

Szwecja 99 500 11 000 95 197 205 697 

Austria 62 145 8 000 190 000 260 145 

Dania 39 107 1 000 120 657 160 764 

Finlandia 95 000 5 405 74 992 175 397 

Niemcy 466 900 150 000 1 414 937 2 031 837 

Grecja 12 345 489 57 000 69 834 

Luksemburg 748 nie dotyczy 6 500 7 248 

Holandia 110 710 nie dotyczy 661 400 772,110 

Wlk. Brytania 190 458 47 818 1 473 000 1 711 276 

Cypr 4 491 nie dotyczy nie dotyczy 4 491 

                                                            
86  Badanie nie obejmuje Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 stycznia 

2007. 
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Kraj Spółdzielnie Towarzystwa 
wzajemne 

Stowarzyszenia/ 
fundacje Ogółem 

Czechy 90 874 147 74 200 165 221 

Estonia 15 250 nie dotyczy 8 000 23 250 

Węgry 42 787 nie dotyczy 32 882 75 669 

Łotwa 300 nie dotyczy nie dotyczy 300 

Litwa 7 700 0 nie dotyczy 7 700 

Malta 238 nie dotyczy nie dotyczy 238 

Polska 469 179 nie dotyczy 60 000 529 179 

Słowacja 82 012 nie dotyczy 16 200 98 212 

Słowenia 4 401 270 nie dotyczy 4 671 

OGÓŁEM 3 663 534 351 291 7 128 058 11 142 883 
Źródło: The Social Economy In The European Union – raport CIRIEC. 

 
 

Tabela 4.5. Zatrudnienie w trzecim sektorze w raportach z lat 1995–97 i 2002–2003 
oraz wskaźnik zatrudnienia w trzecim sektorze w stosunku do zatrudnienia ogółem 

Państwo 
Liczba zatrudn. 
w III sektorze

1995–97 

Liczba zatrudn. 
w III sektorze

2002–2003 

Liczba zatrudn. 
ogółem* 

2002–2003 

Zatrudn.  
w III sektorze  
do zatrudn.  

ogółem (w %)  
2002–2003 

Belgia 206 127 279 611 4 048 499 6,9 
Francja 1 214 827 1 985 150 23 859 402 8,3 
Irlandia 151 682 155 306 1 730 381 9,0 
Włochy 1 146 968 1 336 413 21 477 906 6,2 
Portugalia 110 684 210 950 4 783 988 4,4 
Hiszpania 878 408 872 214 16 155 305 5,4 
Szwecja 180 793 205 697 4 252 211 4,8 
Austria 233 662 260 145 3 786 969 6,9 
Dania 289 482 160 764 2 684 311 6,0 
Finlandia 138 580 175 397 2 354 265 7,5 
Niemcy 1 860 861 2 031 837 35 850 878 5,7 
Grecja 68 770 69 834 3 832 994 1,8 
Luksemburg 6 740 7 248 187 809 3,9 
Holandia 769 000 772 110 8 089 071 9,5 
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Państwo 
Liczba zatrudn. 
w III sektorze

1995–97 

Liczba zatrudn. 
w III sektorze

2002–2003 

Liczba zatrudn. 
ogółem* 

2002–2003 

Zatrudn.  
w III sektorze  
do zatrudn.  

ogółem (w %)  
2002–2003 

Wielka Brytania 1 622 962 1 711 276 27 960 649 6,1 
Cypr – 4 491 307 305 1,5 
Czechy – 165 221 4 707 477 3,5 
Estonia – 23 250 565 567 4,1 
Węgry – 75 669 3 831 391 2,0 
Łotwa – 300 960 304 0,0 
Litwa – 7 700 1 378 900 0,6 
Malta – 238 146 500 0,2 
Polska – 529 179 13 470 375 3,9 
Słowacja – 98 212 2 118 029 4,6 
Słowenia – 4 671 888 949 0,5 
Ogółem UE – 11 142 883 189 429 435 5,9 
Ogółem  
„stara 15” UE 8 879 546 10 233 952 161 054 638 6,4 

Ogółem  
„nowa 10” UE  
bez Polski 

– 908 931 28 374 797 2,5 

* Osoby pracujące między 16 a 65 rokiem życia, Eurostat, 2002. 
Źródło: The Social Economy In The European Union – raport CIRIEC. 
 
 

Zatrudnienie w polskim sektorze pozarządowym  
na tle krajów UE 
Najaktualniejsze porównawcze zestawienie danych na temat za-

trudnienia w sektorze non-profit we wszystkich krajach UE87 oferuje 
raport CIRIEC (gdy chodzi o wielkość zatrudnienia dla trzeciego sektora 
w Polsce – raport ten opierał się na szacunkach Stowarzyszenia 
Klon/Jawor z 2006 roku)88. Obecnie dysponujemy aktualniejszymi da-
nymi, które zostały przedstawione w kolejnej części tego opracowania.  

                                                            
87  W wyjątkiem Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do UE po zakończeniu raportu CIRIEC. 
88  Szacunki na podstawie badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 

2006” zrealizowanego w 2006 roku na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
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Liczba miejsc pracy w polskim trzecim sektorze zdefiniowanym 
jako sektor ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie 
oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych89) wynosiła w ostatnim 
pomiarze z 2002–2003 roku 529 179, co stanowi 3,9% całego zatrud-
nienia. Trzeba tu podkreślić, że w tym ujęciu trzeci sektor obejmuje 
spółdzielnie, które nie spełniają warunków definicji sektora non-profit, 
a które stanowią duży udział tego zbioru90. Na tle krajów z naszego 
regionu („nowych” krajów UE) wielkość zatrudnienia w polskich orga-
nizacjach pozarządowych wg definicji CIRIEC sytuuje się powyżej 
średniej (3,2%), jednak wyraźnie poniżej średniej dla krajów „starej 
piętnastki” (średnia 6,4%). A zatem nie jesteśmy nawet w połowie 
„drogi” między krajami nowo przyjętymi do UE a Zachodnią Europą. 
Warto zaznaczyć, że ogromną większość (89%) z ogólnej puli zatrud-
nionych w szeroko rozumianym trzecim sektorze w Polsce stanowią 
pracownicy spółdzielni.  

Warto przy okazji zaznaczyć, że jest to cecha nie tylko Polski, ale 
wszystkich krajów naszego regionu – doświadczonych przez komunizm, 
w którym organizacje pozarządowe poza nielicznymi wyjątkami nie mo-
gły być legalnie zakładane, spółdzielnie zaś mogły funkcjonować w for-
mie „wypaczonej” i daleko odbiegającej od podstawowych założeń ruchu 
spółdzielczego. Między innymi z powodu tych historycznych uwarun-
kowań istnieją poważne wątpliwości, czy spółdzielnie zaliczać do trze-
ciego sektora, bo mają z nim w Polsce de facto niewiele wspólnego.  
Gdy więc, w myśl powyższych rozważań, ograniczyć analizę zasobów 
kadrowych sektora tylko do organizacji pozarządowych, nasz wkład  
w europejski potencjał tego sektora okazuje się marginalny.  

 
                                                            
89  W Polsce w 2005 roku działało 10 TUW, a więc zatrudnienie w nich, szacowane na ok. 500 

etatów jest statystycznie nieistotne (źródło: Social Economy In The European Union – raport 
CIRIEC, op.cit. oraz J. Dąbrowska (red.) Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecz-
nej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 

90  Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych w wąskim rozumieniu tego terminu (w stowa-
rzyszeniach i fundacjach) jest scharakteryzowane w części 3 i 4 ekspertyzy, dotyczącej struk-
tury zatrudnienia w organizacjach i związanych z nim prognoz. 
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Wykres 4.1. Liczba zatrudnionych w organizacjach pozarządowych  
do zatrudnionych ogółem (w%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Raport CIRIEC 2002–2003. 

 
 
4.3.  Prognoza zmian w zasobach kadrowych organizacji  

pozarządowych w Polsce 
 
Przed przystąpieniem do omówienia tez dotyczących przemian  

potencjału zatrudnieniowego trzeciego sektora należy podkreślić, że zmia-
ny te będą w Polsce zależały od wielu czynników, niekoniecznie dających 
się uwzględnić na podstawie istniejącej wiedzy. Choć znamy tempo wzro-
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stu zatrudnienia w trzecim sektorze w krajach Zachodniej Europy, to  
w żadnym wypadku nie jest ono wystarczające do określenia przyszłości 
zatrudnienia w Polsce. Po pierwsze dlatego, że nawet w Europie Zachod-
niej różni się ono w zależności od kraju. Po drugie – pomiary dotyczą 
okresu kiedy UE funkcjonowała w starym kształcie, a dodatkowo były 
rejestrowane jeszcze w okresie prosperity w gospodarce światowej i euro-
pejskiej. Mimo to można pokusić się o wskazanie czynników, które bez 
wątpienia wywrą wpływ na wielkość zatrudnienia, a których kierunki są 
mniej lub bardziej przewidywalne. Można postawić silną tezę, że dla 
wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze zasadnicze znaczenie ma pula 
dostępnych środków. Ta zaś zależy od czynników zewnętrznych – od sytu-
acji ekonomicznej na świecie, polityki państwa wobec trzeciego sektora  
i wyznaczenia mu roli w zaspokajaniu potrzeb społecznych, pomocy ze 
strony struktur UE, prywatnych grantodawców, itp. oraz od czynników 
wewnętrznych, czyli od sprawności samych organizacji pozarządowych  
w generowaniu zasobów i od ich skłonności do rozwoju. Niektóre omó-
wione niżej czynniki zależą i od procesów zachodzących wewnątrz sektora 
i od zmian w jego otoczeniu. 

Sytuacja ekonomiczna kraju. Z całą pewnością wpływ na zna-
czenie trzeciego sektora jako pracodawcy ma ogólna sytuacja gospo- 
darcza kraju, powiązana z sytuacją ekonomiczną na świecie oraz z we-
wnętrzną polityką naszego kraju. Tezę tę potwierdza np. analiza innych 
niż fundusze strukturalne UE czynników wpływających na całkowite 
zatrudnienie. Pokazuje ona, że znaczenie ma przede wszystkim PKB, 
którego wzrost w dużym stopniu wpływa na wzrost zatrudnienia91.  
W najbliższych latach należy się spodziewać poważnych konsekwencji 
globalnego kryzysu ekonomicznego dla polskiej gospodarki. Dla orga-
nizacji pozarządowych może to oznaczać przynajmniej dwa różne sce-
nariusze. Scenariusz pierwszy polegałby na poważnym ograniczeniu 
przez państwo wydatków na sferę usług społecznych, a więc oznaczał-

                                                            
91  Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie – raport z badania przepro-

wadzonego przez PAG Uniconsult i Pentor Research International w 2007 roku, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007, s. 79. 
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by skurczenie przychodów ze środków publicznych (w 2007 roku sta-
nowiły one 43% przychodów sektora) i, w konsekwencji, regres trze-
ciego sektora. Byłoby to odwróceniem zauważalnej obecnie tendencji 
zwiększania udziału środków publicznych w puli przychodów trzecie- 
go sektora (patrz Wykres 4.2.). Scenariusz drugi zakłada powtórzenie 
konsekwencji kryzysu ekonomicznego końca lat 70. dla trzeciego sek-
tora w krajach zachodniej Europy. Oznaczałoby to przekazanie trzecie-
mu sektorowi przez państwo części funkcji pełnionych dotychczas 
przez służby publiczne i przesunięcie środków na te zadania do trzecie-
go sektora, a więc wzmocnienie jego roli w zaspokajaniu potrzeb spo-
łecznych. Ustawiłoby to trzeci sektor w pozycji liczącego się aktora  
w polityce publicznej i – co z tym związane – wzmocniło jego rolę na 
rynku pracy.  

Polityka społeczna państwa. W perspektywie polityki publicz-
nej, istotne są też działania państwa związane z przeciwdziałaniem  
bezrobociu i rynkiem pracy. Negatywny wpływ na skłonność do zakła-
dania organizacji i aktywność tych już istniejących może mieć odpływ 
młodych, aktywnych i dobrze wykształconych obywateli za granicę 
(związany z emigracją zarobkową. W ostatnich miesiącach (w związku  
z kryzysem i wzrostem bezrobocia w całej Europie) zaobserwować  
jednak można falę powrotów do kraju. Jak podkreślają eksperci, może  
się to okazać szansą dla sektora pozarządowego. Reemigranci będą 
szukać dla siebie miejsca na rynku pracy, a w związku z jego ograni-
czeniem także w Polsce, tworzenie organizacji pozarządowych może 
stać się sposobem na alternatywne zatrudnienie. Co więcej, jako że 
największa liczba reemigrantów to osoby z takich krajów jak Wielka 
Brytania czy Irlandia, gdzie zatrudnienie w sektorze pozarządowym jest 
jednym z najwyższych w Europie, więc można postawić tezę, że dla 
osób powracających praca w organizacji pozarządowej może być natu-
ralnym rozwiązaniem, na razie jednak brakuje danych, aby którąkol-
wiek tezę potwierdzić.  

Odnosząc się do szczegółowych rozwiązań prawnych regulują-
cych sytuację organizacji pozarządowych w Polsce nie sposób pominąć 
znaczenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (zwłaszcza że staje się on 
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programem operacyjnym) Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (UDPPiW), a także możliwych konsekwencji jej przy-
gotowywanej właśnie nowelizacji. Zapisy UDPPiW wprowadziły dru-
gą, obok działalności gospodarczej, formę aktywności ekonomicznej – 
odpłatną działalność statutową, która, jak pokazują badania Stowarzy-
szenia Klon/Jawor, cieszy się wśród organizacji coraz większą popu- 
larnością, podczas gdy odsetek organizacji prowadzących działalność 
gospodarczą spada92.Istotny wpływ na dalszy rozwój tej formy aktyw-
ności ekonomicznej organizacji mogą mieć zmiany (zwiększenie limi- 
tu wynagrodzeń) planowane w ramach nowelizacji UDPP. Wszystko to 
może mieć bezpośrednie przełożenie na poziom zatrudnienia w trzecim 
sektorze. 

Fundusze strukturalne i inne instrumenty finansowe. Wpływ 
funduszy strukturalnych na stworzenie nowych miejsc pracy jest nieza-
przeczalny. Jak pokazują szacunki Stowarzyszenia Klon/Jawor, zatrud-
nienie mierzone liczbą pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 
wzrosło w latach 2003–2005 o 40,3%, a w kolejnych dwóch latach  
o 11,5%, co oznacza, że w latach 2003–2007 przybyło 25 933 miejsc 
pracy (wzrost o 56,5%)93. Inni autorzy szacują, że dzięki środkom  
europejskim w organizacjach pozarządowych do 2006 roku powstało ok. 
8–9 tys. miejsc pracy94. Trzeba tu też podkreślić, że miejsca pracy two-
rzone przy udziale funduszy strukturalnych, zgodnie z polityką UE, dają 
szansę stabilnego zatrudnienia (w tym zatrudnienia etatowego – reguły 
wydatkowania EFS wprost do tego zachęcają) i pod tym względem środ-
ki te różnią się zasadniczo od pozostałych źródeł finansowania, z których 
trudno finansować tworzenie nowych miejsc pracy. Nie można jednak 
zapominać, że potencjalny wpływ funduszy UE na sytuację finansową  
i zatrudnienie w sektorze jest ograniczony zarówno pod względem zakre-
su, jak i czasu oddziaływania. Po pierwsze, o środki z funduszy struktu-
                                                            
92  Por. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa, 

2006. 
93  Pełne dane na temat szacowanego zatrudnienia i ich omówienie znajdują się w dalszej części 

tego rozdziału. 
94  E. Bogacz-Wojtanowska, T. Schimanek, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządo-

wych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008. 
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ralnych aplikować mogą tylko organizacje spełniające określone, for- 
malne kryteria – a więc organizacje największe95. Po drugie, konkurencja 
w ubieganiu się o nie jest na tyle duża, że na pewno większość organiza-
cji nie będzie mogło z nich skorzystać (do 2008 roku ok. 9% organizacji 
udało się pozyskać środki z funduszy strukturalnych) – w konsekwencji 
pogłębi się opisywane już w części 3. rozwarstwienie sektora. Trzeba też 
postawić pytanie, czy te „wybrane” organizacje, którym fundusze struk-
turalne pozwolą zbudować stabilne zespoły, będą umiały je utrzymać  
po 2013 roku, gdy druga perspektywa finansowa (2007–2013) – najbar-
dziej szczodra – się zakończy. Zganienie to jest niebanalne, szczególnie  
w kontekście istniejących obostrzeń dotyczących działalności ekono-
micznej przy korzystaniu z pieniędzy unijnych96. Możliwe odpowiedzi  
na to ważkie pytanie przynoszą przedstawione pod koniec tej części sce-
nariusze rozwoju zatrudnienia w polskim sektorze, niezależnie jednak  
od tego, który okaże się prawdziwy jest jasne, że w dłuższej perspekty-
wie znaczenie dla rozwoju trzeciego sektora będzie miała dalsza polityka 
UE po zakończeniu obecnego okresu programowania. 

Ważnym czynnikiem, które w najbliższych latach przyczynią się 
do wzrostu zatrudnienia, są też programy pomocowe, takie jak Mecha-
nizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (wsparcie 
w wys. 533,5 mln euro na lata 2004–2009 – wydatkowanie do kwietnia 
2011 roku, przy czym budżet Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
stanowi 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach Mechanizmów 
Finansowych i wynosi 37,8 milionów euro) oraz tzw. Fundusz Szwaj- 
carski, czyli Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (środki z Grantu 
Blokowego dla Organizacji Pozarządowych wynoszą 20,5 mln franków 
szwajcarskich, wydatkowane do 2017 roku). 

Polityka grantodawców dotycząca wynagrodzeń. Istotną rolę dla 
poziomu zatrudnienia ma polityka grantodawców dotycząca wynagrodzeń. 
                                                            
95  Por. Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych – stan obecny i perspek-

tywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 2006 
http://www.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/Dostep_NGOs_do_Funduszy_Stru
kturalnych.pdf. 

96  Por. „Fundusze europejskie – spełnienie marzeń czy zagrożenie. Wywiad z Jakubem Wy-
gnańskim”, „Trzeci Sektor 2009, nr 18. 
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Szczególnie dotyczy to administracji publicznej. Im bardziej wzory finan-
sowania kosztów osobowych będą sprzyjały stabilności zatrudnienia, tym 
więcej osób będzie „zostawać” w trzecim sektorze lub znajdować w nim 
pracę. Obserwowanymi obecnie barierami zwiększania zatrudnienia są 
niechęć grantodawców do finansowania stałych etatów, wymaganie wkła-
du własnego w postaci kosztów osobowych, czy zbyt niskie wynagro- 
dzenia, niepozwalające na stworzenie „etatu” czy zatrudnienie osób z wy-
sokimi kwalifikacjami, specjalistów97. Ponieważ problem ten dotyczy  
w szczególności środków publicznych, można zakładać możliwość zmia- 
ny tego stanu rzeczy na poziomie regulacyjnym. Sytuację poprawi praw-
dopodobnie działanie funduszy UE, które zakładają względną stabilność 
zatrudnienia i promują zatrudnienie etatowe98.  

Aktywność ekonomiczna organizacji. Mówiąc o roli w tworze-
niu kapitału zatrudnieniowego w trzecim sektorze, nie można pominąć 
roli aktywności samych obywateli i działaczy organizacji pozarządo-
wych, od których będzie zależało to ile środków będą w stanie „wypra-
cować” z działalności gospodarczej (sprzedaży dóbr i usług). Można za- 
uważyć, że aktywność ekonomiczna leży na skrzyżowaniu czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, ponieważ zależy z jednej strony od zaan-
gażowania i jakości działań organizacji (motywacji, zarządzania, kom- 
petencji kadr itp. – w przypadku działalności ekonomicznej głównie  
zarządzania finansami, umiejętności związanych z prowadzeniem działal- 
ności gospodarczej), a z drugiej – od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, 
regulacji prawnych, a także tego, jak działalność ekonomiczna organiza-
cji jest postrzegana przez otoczenie sektora, a także same organizacje.  

Aktywowanie zasobów filantropijnych. Na wielkość puli środ-
ków trzeciego sektora wpływ będzie też miało to, jak aktywnie organiza- 
cje będą działać na rzecz pozyskania środków ze źródeł filantropij- 
nych. Zwiększenie nominalnej wartości środków z tego źródła (nie chodzi 

                                                            
97  Por. A. Kwiatkiewicz, Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej 

[w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza Nie tylko społecznie op. cit. oraz E. Bogacz- 
-Wojtanowska, T. Schimanek, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, op. cit. 

98  E. Bogacz-Wojtanowska, T. Schimanek, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządo-
wych, op. cit., s. 19. 
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tu o przesunięcie w strukturze budżetu, lecz zwiększenie jego udziału  
w ogóle przychodów organizacji) będzie również oznaczało zwiększenie 
roli trzeciego sektora jako aktora na rynku pracy. Podobnie jak w przy-
padku aktywności ekonomicznej organizacji, zależy to – jak się wydaje – 
od czynników wewnętrznych – zarządzania w trzecim sektorze, kompe-
tencji jego kadr – w tym wypadku głównie fundraisingowych, przejrzy-
stości działań itp., jak i zewnętrznych – skłonności do działań filan- 
tropijnych osób indywidualnych i firm. Jednak zwiększenie wpływów  
z filantropii, nawet jeśli nastąpi, prawdopodobnie w niewielkim stopniu 
odbije się na poziomie zatrudnienia w trzecim sektorze, szczególnie gdy 
chodzi o zatrudnienie etatowe, Grantodawcy prywatni niechętnie finansu-
ją tego rodzaju wydatki, nawet zaś jeśli to robią, ich wsparcie nie jest 
wystarczająco stabilne, aby finansowało zatrudnienie. Bardziej prawdo-
podobnym scenariuszem związanym z wpływem filantropii biznesowej 
na dostęp organizacji do zasobów ludzkich może być wolontariat pra-
cowniczy – jeśli się rozwinie. 

Ponieważ odwołujemy się tu kilkukrotnie do zmian w strukturze 
zasobów trzeciego sektora, warto przywołać w tym miejscu dane na ten 
temat. W okresie 5 lat zarejestrowanych w badaniach Stowarzyszenia 
Klon/Jawor nastąpiły wyraźne przesunięcia w strukturze przychodów ca-
łego sektora organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), co ilu-
struje poniższe zestawienie (Wykres 4.2). W 2007 roku wyraźnie wzrósł 
udział środków publicznych (rządowych i samorządowych). Są one cały 
czas największym źródłem dochodów trzeciego sektora, jednak w ostatnim 
pomiarze ich udział jest relatywnie wyraźnie wyższy od dochodów z po- 
zostałych źródeł – dwukrotnie przewyższają udział drugiego co do wielko-
ści źródła – środków pochodzących z filantropii (osób, firm i organizacji 
pozarządowych). Drugim wyraźnym przesunięciem, zarejestrowanym  
w ostatnim badaniu, jest spadek udziału środków pochodzących z dzia- 
łalności ekonomicznej organizacji (działalności gospodarczej, odpłatnej 
działalności statutowej, odsetków bankowych, zysków z kapitału żelazne-
go itp.) – był on w 2007 roku dwukrotnie niższy niż w latach 2003 i 2005. 
Jest to związane z uruchomieniem funduszy strukturalnych UE, których 
wpływ na budżet sektora jest widoczny dopiero w 2007 roku.  
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Wykres 4.2. Udział poszczególnych źródeł finansowania w całości zasobów  
trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w latach 2003, 2005 i 2007 (w%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004, 2006 i 2008. 

 
 

Tabela 4.6. Szacunki dotyczące zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach  
w oparciu o badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004–2008 

Rok 
Liczba 

pracowni-
ków 

Liczba 
pracowni-

ków  
w przeli-
czeniu na 

pełne etaty 

Wzrost 
liczby 

pracowni-
ków  

w ciągu  
2 lat (%) 

Wzrost 
liczby 

pracowni-
ków  

w przeli-
czeniu na 

pełne etaty 
w ciągu  

2 lat (%) 

Wzrost 
liczby 

pracowni-
ków  

w ciągu  
4 lat (%) 

Wzrost 
liczby 

pracowni-
ków  

w przeli-
czeniu na 

pełne etaty  
w ciągu  

4 lat 
2004 99 674 45 916 – – – – 

2006 114 422 64 412 14,79 40,28 – – 

2008 141 986 71 850 24,08 11,54 42,45 56,48 
Źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 

 
Pomimo zastrzeżeń poczynionych wyżej, można próbować sza- 

cować wzrost zatrudnienia w sektorze pozarządowym na podstawie do-
stępnych danych99. Tabela 4.6 przedstawia szacunkowe dane na temat  

                                                            
99  Przy okazji warto wspomnieć, że obecnie prowadzony jest przez GUS projekt SOF, który 

dostarczy danych do precyzyjnego oszacowania skali zatrudnienia w trzecim sektorze w Pol-
sce. Wyników tego badania można się spodziewać dopiero w przyszłym roku. 

Środki 
publiczne 

polskie 

Źródła 
filantro-

pijne 

Działal-
ność 

ekono-
miczna 

Fun-
dusze 

UE 

Składki 
człon-

kowskie

Inne 
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zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach przeprowadzone przez  
Stowarzyszenie Klon/Jawor w latach 2004, 2006 i 2008 roku w oparciu  
o badania na ogólnopolskich reprezentatywnych próbach tych podmiotów. 
Na ich podstawie można zaobserwować dwa ciekawe i ważne zjawiska.  

Po pierwsze, obserwujemy bardzo wyraźny wzrost zatrudnienia  
w organizacjach pozarządowych: w latach 2004–2008 przybyło 42 312 
płatnych pracowników (wzrost o 42%), co odpowiada przyrostowi peł-
nych etatów o 25 934 (wzrost o 56%). Na pewno, jak już wspomniano, 
należy to wiązać w napływem środków UE. Po drugie, można podejrze-
wać, że wzrost ten zawdzięczamy zwiększeniu puli środków pochodzą-
cych ze źródeł publicznych. Wskazywałby na to, oprócz oczywistego 
wzrostu środków UE, wzrost udziału funduszy z tego źródła o 13%  
w latach 2004–2008 (patrz Wykres 4.2). Ponieważ szacunki dotyczące 
nominalnych wartości przychodów z poszczególnych źródeł na podsta-
wie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor nie są obarczone dużym margi-
nesem błędu, należałoby dokonać takiej analizy na podstawie innych 
danych, aby zweryfikować tę tezę. Być może mamy do czynienia ze sce-
nariuszem, w którym Polska wzorem krajów Europy Zachodniej zaczyna 
w coraz większym stopniu delegować zadania związane z usługami spo-
łecznymi na sektor pozarządowy, co przekłada się na wzrost zatrudnie- 
nia w organizacjach. Biorąc jednak pod uwagę różnice związane z formą 
transferu środków publicznych do trzeciego sektora (w Polsce cały czas 
dominuje – a nawet rozwija się – „kultura grantów”, podczas gdy w Eu-
ropie zachodniej mamy raczej do czynienie z powierzaniem zadań (kon-
traktowaniem), wzrost ten trudno uznać za trwały. Szacunki wzrostu za- 
trudnienia w najbliższych latach trzeba traktować z bardzo dużą ostroż-
nością nie tylko z powodu złożonego wpływu wymienionych wyżej 
czynników. Nawet jeśli prognoza dalszego wzrostu zatrudnienia spraw-
dziłaby się, warto poczynić jedną uwagę, aby uprzedzić rozważanie po-
jawienia się kilkudziesięciu, czy może nawet kilkuset tysięcy miejsc 
pracy w sektorze pozarządowym w kontekście problemu bezrobocia. 
Warto mianowicie zwrócić uwagę na to, co podkreśla wielu autorów – że 
choć sektor pozarządowy jest w Europie Zachodniej wyjątkowo dyna-
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micznie rozwijającym się rynkiem pracy, to wzrost zatrudnienia w orga-
nizacjach pozarządowych odbywa się „kosztem” zatrudnienia w sektorze 
publicznym, a być może – co jest uważane za dyskusyjne – przejmując 
grupy marginalizowane na otwartym rynku pracy wchłania potencjalnych 
pracowników sektora prywatnego100. 

Po drugie, na ciekawe obserwacje pozwala analiza dynamiki 
przyrostu zatrudnienia w obu wyodrębnionych kategoriach. Liczba pra-
cowników osób pobierających wynagrodzenie za pracę w trzecim sekto-
rze) wzrosła o 15% w latach 2004–2006 i aż o 24% w latach 2006–2008. 
Gdy chodzi o etaty przeliczeniowe (liczbę pełnych etatów, na jakie moż-
na przeliczyć pracę zatrudnionych osób) – ich liczba wzrosła odpowied-
nio o 40% i 12%. Można z tych danych wywnioskować, że w pierwszym 
okresie po przystąpieniu Polski do UE (w latach 2004–2006) wzrosła 
liczba osób pracujących w trzecim sektorze i bardzo wzrosło zaangażo-
wanie tych osób (wolumen czasu poświęcanego na pracę przez zatrud-
nione osoby). W kolejnych dwóch latach w jeszcze większym stopniu 
przyrosła liczba zatrudnionych, zmniejszyło się jednak tempo wzrostu 
skali ich zaangażowania, co oznacza, że więcej osób pracowało na część 
etatu w porównaniu z poprzednim okresem. Dopiero kolejne pomiary 
pokażą, która tendencja „kumulowania” czy „rozczłonkowania” pracy  
w trzecim sektorze okaże się silniejsza. Przy okazji warto zaznaczyć, że 
fakt, iż pracodawcy z sektora pozarządowego często oferują pracę w nie-
pełnym wymiarze jest unikalną cechą sektora i ważną kartą przetargową 
w pozyskiwaniu pracowników, którzy z różnych przyczyn nie chcą i/lub 
nie mogą podjąć pracy na cały etat. 

Gdy chodzi o potencjał tych danych do prognozowania na przy-
szłość, należałoby zachować ostrożność i zaczekać do kolejnych pomia-
rów ze względu na duże zróżnicowanie przyrostu w kolejnych dwóch 
okresach pomiaru. Różnica w przyroście liczby pracowników w przeli-

                                                            
100  Por. M. Rymsza, Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca, op. cit., s. 61, 74 , J. Wygnański, 

Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor 2008, s. 14, H.K. Anheier, S. Mertens, Sektor non-profit w perspektywie między-
narodowej i europejskiej…, op. cit. s. 
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czeniu na pełne etaty w tych dwóch pomiarach jest prawie 4-krotna.  
A zatem prognozy w oparciu o jedną i drugą tendencję owocują bardzo 
rozbieżnymi szacunkami. Można raczej przypuszczać, że tempo wzro-
stu będzie – w optymistycznym wciąż wariancie – bliższe temu z lat 
2006–2008, co oznacza ok. 5% rocznie. 

Szacunki Stowarzyszenia Klon/Jawor są zbieżne z danymi na te-
mat tempa przyrostu zatrudnienia w krajach „starej piętnastki”. Tabela 
4.7 pokazuje dane na temat przyrostu zatrudnienia w skali roku w wy-
branych typach stowarzyszeń w niektórych krajach Unii Europejskiej. 
Okazuje się, że roczny przyrost liczby miejsc pracy waha się od 0,7%  
do 10%. A zatem wzrost zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty)  
w stowarzyszeniach i fundacjach o 11,5% w latach 2006–2008 w Polsce 
dość precyzyjnie wpisuje się w tendencje europejskie. 

 
Tabela 4.7. Wskaźniki zmiany zatrudnienia  

w wybranych obszarach działania stowarzyszeń  
w niektórych krajach europejskich 

Stowarzyszenia działające w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

Kraj Liczba miejsc pracy Roczny przyrost zatrudnienia 

Niemcy 1 120 000 + 3% 

Dania 59 198 + 0,7% 

Francja 690 726 + 5,5% 

Portugalia 44 213 + 6,5% 

Wielka Brytania 245 000 + 5% 

Szwecja 22 000 + 8% 

Stowarzyszenia działające w obszarze oświaty, edukacji i badań 

Kraj Liczba miejsc pracy Roczny przyrost zatrudnienia 

Niemcy 168 000 + 4,5% 

Dania 63 494 + 4,5% 

Francja 104 623 Brak danych 

Wielka Brytania 587 000 + 10% 
Źródło: The Social Economy In The European Union – raport CIRIEC. 



ZAKORZENIENIE I USPOŁECZNIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 – EKSPERTYZA 

 97 

4.4.  Scenariusze rozwoju zatrudnienia w sektorze 
 
Przedstawione wyżej prognozy opierają się na obarczonych dość 

dużym marginesem błędu danych sondażowych. Niepewność związaną  
z ich konstrukcją i interpretacją pogłębia także specyfika okresu, do któ-
rego się odnoszą – okresu obfitującego w wiele ważnych i nowych dla 
sektora zdarzeń (by wymienić tylko wstąpienie Polski do Unii Europej-
skiej, pojawienie się Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, gwałtowne przemiany rynku pracy związane z emigracją 
zarobkową, przewidywane – choć nieprzewidywalne na podstawie zasta-
nych danych konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla sektora 
itp.), bez wątpienia mających olbrzymie znaczenie dla roli sektora poza-
rządowego na rynku pracy – jeśli nie obecnie, to w przyszłości. Nieza-
leżnie więc od tego, do jakiego stopnia szacunki bazujące na zastanych 
danych okażą się trafne, warto przedstawić kilka możliwych scenariuszy 
przemian sektora pod tym względem. O sformułowanie takich scenariu-
szy pokusił się na naszą prośbę Jakub Wygnański. W ramach komentarza 
do tej części zaproponował on następujące (trzeba dodać – nie wyklucza-
jące się) sposoby myślenia o przyszłości zatrudnienia w trzecim sektorze: 
• Scenariusz I: Uda się zbudować model delegowania zadań przez ad-

ministrację publiczną. Istotnie dojdzie do wprowadzenia zadaniowych 
form realizacji budżetu i delegowania zadań publicznych. Pojawią się 
elementy rzeczywistej konkurencji w dostarczaniu tego rodzaju usług. 
Kryterium tej konkurencji będzie nie tylko cena, ale przede wszystkim 
ich jakość, a być może także odpowiednio szacowana „społeczna” 
wartość dodana przedsięwzięć. Otworzą się „rynki” w obszarze edu-
kacji, usług społecznych, zdrowotnych etc. Rynki te będą zaopatry-
wane przez nowe źródła publiczne (model kontraktowy) lub przez 
system ubezpieczeniowy (w tym NFZ). Część miejsc pracy dostęp-
nych w sektorze publicznym przesunie się do III sektora. Sektor wy-
dostanie się z obecnie działającej pułapki samospełniającego się 
proroctwa – pozbędzie się wizerunku aktora, który jest za slaby żeby 
przejmować usługi publiczne (sektor jest za slaby ponieważ nie uzy-
skuje stabilnych zleceń/partnerstw z sektorem publicznym). 
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• Scenariusz II: Organizacje wpiszą się w większym niż dotychczas 
stopniu w prywatyzacyjno-komercyjny model świadczenia usług spo-
łecznych, włączając się w cos w rodzaju „III Filaru” usług i skoncen-
trują się na obsłudze osób, które mogą pozwolić sobie na ponoszenie 
opłat, przy jednoczesnej trosce o wyższą jaskość usług dostępną  
w sektorze pozarządowym (zgodnie z klasycznymi jego kompeten-
cjami, wywodzonymi z sytuacji Market Failure – np. usługi nad oso-
bami zależnymi i niesamodzielnymi).  

• Scenariusz III: Sektor pozarządowy skoncentruje się przede wszyst-
kim na specyficznych obszarach inkluzowego rynku pracy. Wyspe- 
cjalizuje się w zatrudnianiu grup defaworyzowanych na rynku pracy. 
Opanuje skutecznie dostęp do środków na wspomagane zatrud- 
nienie. W wariancie pozytywnym stanie się rezerwuarem „quality 
jobs”. W wariancie negatywnym kontynuować będzie obecna prakty-
kę sprzedawania najtańszej „siły roboczej”, skłonnej do akceptowania 
zadań i stawek, których nie akceptują inne sektory, (jako wy- 
nik wewnętrznego „autoszantażu misją” albo braku alternatyw w zdo-
bywaniu innych zleceń).  

• Scenariusz IV: Wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze zostanie wy-
tworzony przez podaż osób, które uznają go za pożądany wybór ka- 
riery zawodowej (nie jako wynik braku alternatyw, ale świadomy,  
bazujący na wartościach wybór). W sektor pozarządowy zostanie 
„wdmuchnięta” energia osób (szczególnie młodych), które z czasem 
skutecznie zrealizują scenariusz „długiego marszu przez instytucje”  
i przełamią negatywny wzór selekcji do sektora czyniąc z niego  
poważne i zdolne do samoorganizacji, profesjonalizacji środowisko 
pracy.  

• Scenariusz V: Utopia. Pojawią się zupełnie nowe modele instytucji, 
bazujące na ekonomicznym Re-mixie. Większej popularności nabiorą 
rozwiązania bazujące na przedsiębiorczości społecznej i instytucje hy-
brydowe (międzysektorowe) Sektor będzie w stanie złapać w żagle 
„wiatr przedsiębiorczości” rozumiany głębiej niż prosta komercjaliza-
cja. Sektor przekona do siebie inne środowiska oraz opinię publiczną  
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i stanie się źródłem innowacji i wzorem zaradności w maksymalizo-
waniu korzyści społecznych.  

• Sektor „zasuszy się”, jako niszowe i marginalne środowisko. Będzie 
miał małe i/lub zmniejszające się znaczenie na rynku pracy, stanowiąc 
schronienie bądź dla idealistów i społeczników, bądź dla osób, które 
nie będą w stanie odnaleźć się w innych segmentach rynku pracy. 
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5.  Polityka kadrowa w organizacjach pozarządowych 
 
 

5.1. Analiza potencjału doskonalenia i zwiększania kadr 
 

Charakterystykę polityki kadrowej organizacji można zacząć od 
analizy ich potencjału rozwojowego – możliwości i skłonności do za-
trudniania personelu. W badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor organiza-
cje odpowiadają na dwa pytania, które mogą takiej analizie posłużyć.  

Pierwsze z nich to hipotetyczne pytanie o to, na co organizac- 
je wydałyby dodatkowe pieniądze – jeśli by takie otrzymały. Wśród  
11 możliwych sposobów spożytkowania tych środków wydatki na pozy-
skanie nowych członków i zatrudnienie nowych pracowników znajdują 
się na 7. i 8. pozycji – wskazuje je mniej niż jedna szósta organizacji 
(patrz Tabela 5.1). Jak można przypuszczać, świadczy to o tym, że choć 
organizacje zgłaszają problem braku ludzi, nie mają zdolności organiza-
cyjnych, aby zwiększyć skalę działań organizacji lub nie mają pomysłu 
jak to przeprowadzić. Badanie to pokazuje, że organizacje odczuwają 
deficyty w zaspokojeniu podstawowych potrzeb – niedoinwestowany 
warsztat pracy i niedostateczne kwalifikacje pracowników i wolontariu-
szy, wobec których inne cele – związane z rozwojem, schodzą na dalszy 
plan. Ujmując to językiem teorii potrzeb – która odnosi się do ludzi, nie 
do instytucji – można powiedzieć, że organizacje deklarują istnienie pil-
niejszych, bardziej podstawowych potrzeb, których zaspokojenie jest 
dopiero warunkiem myślenia o rozwoju organizacji. 

Mając to na uwadze, warto jednak zaznaczyć, że jedna czwarta 
organizacji chciałaby „zainwestować” dodatkowe środki w pracowników 
lub wolontariuszy, tych już pracujących dla organizacji – podnosząc ich 
kompetencje poprzez szkolenia, udział w konferencjach itp. – i jest to 
trzeci pod względem ważności czy pilności cel spośród wszystkich wy-
mienionych.  

Organizacje zatrudniające płatny personel częściej niż inne do-
strzegają potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników. Ten cel znaj- 
duje się jest na 5. miejscu spośród 11 w tej grupie organizacji (przezna-
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czyłoby na niego środki 28%) i jest jedynym, który odróżnia te organiza-
cje od całego sektora pod względem hierarchii potrzeb. Wynik ten można 
interpretować jako oczywiste odzwierciedlenie faktu, iż organizacje 
większe i bardziej instytucjonalnie „okrzepłe” częściej są gotowe myśleć 
o dalszym rozwoju swoich działań. Można jednak także dostrzec w nim 
sygnał, iż sama decyzja o zatrudnieniu personelu i formalne zobowiąza-
nia z tym związane stanowią istotną barierę rozwoju organizacji – próg, 
którego przekroczenie jest dla nich trudne.  

 
Tabela 5.1. Na co organizacje przeznaczyłyby dodatkowe pieniądze,  

jeśli miałyby możliwość swobodnego dysponowania nimi (w %) 

 Cele  
(możliwość wskazania max. 3 celów) 

Procent  wskazań 
– wszystkie  
organizacje 

Procent wskazań  
(i pozycja)  

– organizacje  
zatrudniające płatny 

personel 

1 Zakup sprzętu związanego z obszarem 
działania organizacji (innego niż biurowy) 42,2 45,3 (1) 

2 Zakup sprzętu biurowego, komputerów itp. 28,2 30,3 (3) 

3 
Podniesienie kwalifikacji pracowników 
lub wolontariuszy (szkolenia,  
konferencje itp.) 

25,9 29,1 (4) 

4 Powiększenie lub remont lokalu 24,3 36,5 (2) 

5 Poszerzenie serwisu świadczonych 
usług/palety produktów 22,0 26,6 (6) 

6 
Zatrudnienie lub skorzystanie z usług  
specjalisty (od prawa, zarządzania,  
księgowości, finansów itp.) 

18,6 16,1 (7) 

7 Pozyskanie nowych członków 17,6 14,8 (8) 

8 Zatrudnienie dodatkowych  
pracowników 15,5 28,1 (5) 

9 Zakup oprogramowania komputerowego 12,0 13,2 (9) 

10 Rozpoczęcie lub inwestycja w już  
prowadzoną działalność gospodarczą 7,7 7,5 (10) 

11 Inwestycja w lokaty,  
obligacje lub akcje 3,3 4,6 (11) 

Źródło: badanie Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 
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Profesjonalizacja sama w sobie jest wyborem, który oznacza 
zmianę dotychczasowych reguł funkcjonowania organizacji, charakteru 
więzi pracujących dla nich osób, skali zobowiązań formalno-prawnych  
i zagrożeń z tym związanych, wymagań dotyczących stabilności finan-
sowej organizacji i płynności finansowej, wizerunku organizacji w lo- 
kalnym środowisku – jednym słowem zmianę fundamentalną. Skala 
utrudnień z tym związanych sprawia, że dopiero po przekroczeniu tego 
rubikonu myśl o dalszym rozwoju i zwiększaniu zatrudnienia staje się 
bardziej realna.  

Innym źródłem hipotez dotyczących instytucjonalizacji organi- 
zacji – ich gotowości do rozwijania i doskonalenia zasobów kadrowych 
są deklaracje dotyczące zgłaszanych przez nie potrzeb szkoleniowych. 
Analiza tych danych pokazuje, że wiedza związana z powiększaniem  
i profesjonalizacją zespołu także nie należy do priorytetów organizacji. 
Szkolenia z zarządzania ludźmi oraz pozyskiwania i organizowania pracy 
wolontariuszy organizacje stawiają na 10. i 11. miejscu wśród trzynastu 
obszarów podnoszenia kwalifikacji (patrz Tabela 5.2). Okazuje się, że 
chciałaby je przejść zaledwie jedna szósta organizacji. Niewiele bardziej 
są tymi dziedzinami zainteresowane organizacje, które zatrudniają płatny 
personel – tylko jedna piąta zgłasza potrzebę podniesienia umiejętności 
zarządzania personelem, za to szkolenia z pozyskiwania wolontariuszy 
znajdują się na ostatnim miejscu. 

Jeśli uznać, że deklaracje organizacji dotyczące tematyki potrzeb-
nych im szkoleń to odzwierciedlenie ich zainteresowań i wyznacznik 
etapu rozwoju na jakim się znajdują, to należałoby wysnuć wniosek, że 
polski sektor pozarządowy cały czas walczy o przetrwanie, co jest zro-
zumiałe, ponieważ większość organizacji to jednostki młode101. Najbar-
dziej w cenie są szkolenia z pozyskiwania funduszy, aspektów prawnych, 
budowania wizerunku i promocji oraz finansów. Analizując hierarchię 
potrzeb szkoleniowych można powiedzieć, że sektor nie jest nastawiony 

                                                            
101  W 2008 roku więcej niż 15 lat miało tylko 18,5% stowarzyszeń i fundacji – por. Marta Gum-

kowska, Jan Herbst, Najważniesze pytania, podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 
2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008, s. 6. 
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na rozwój – ani kadr, ani działalności gospodarczej, która pomogłaby te 
kadry rozbudowywać (szkolenia z działalności gospodarczej znajdują się 
na samym dole hierarchii potrzeb).  

 
Tabela 5.2. Potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez organizacje pozarządowe 

 
Dziedziny szkoleń  

(możliwość wskazania dowolnej  
liczby odpowiedzi) 

Wśród  
wszystkich  
organizacji 

Wśród  
organizacji 

zatrudniających 
płatny personel 

1 Pozyskiwanie funduszy 56,9 61,7 

2 Wiedza związana ze specyficzną dziedziną,  
w której działa organizacja 35,8 42,0 

3 Zagadnienia prawno-formalne związane  
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej 33,4 43,3 

4 Budowanie wizerunku organizacji, promocja, 
współpraca z mediami 31,8 36,4 

5 Finanse organizacji (księgowość, zarządzanie 
finansami) 26 30,3 

6 Znajomość języków obcych 19,2 26,4 

7 Umiejętności interpersonalne (komunikacja,  
autoprezentacja, negocjacje) 17,6 24,1 

8 Budowanie relacji z innymi sektorami,  
współpraca z administracją publiczną 17,2 17,7 

9 Zarządzanie programami organizacji  
(planowanie, ewaluacja) 16 21,1 

10 Zarządzanie ludźmi (budowanie zespołu, 
prowadzenie zebrań, przywództwo) 14 20,4 

11 Pozyskiwanie i organizowanie pracy  
wolontariuszy 13,9 12,9 

12 Stosowanie nowoczesnych technologii  
(w tym zastosowania komputerów i Internetu) 13,6 18,3 

13 Działalność gospodarcza/odpłatna, sprzedaż,  
marketing, przygotowanie biznes planu 11,2 17,2 

14 W ogóle nie potrzebujemy szkoleń 15,9 6,1 

Źródło: badanie Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 
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Dotyczy to także organizacji, które w odpowiedzi na inne pytania 
kwestionariusza zgłaszały problemy związane z brakiem osób gotowych 
bezinteresownie angażować się w działania102. Problem ten postrzegają 
jednak jako „zewnętrzny”, niezwiązany z własnymi działaniami i kompe-
tencjami w tej dziedzinie, i najwyraźniej nie czują potrzeby lub nie widzą 
szansy na zmianę tego stanu rzeczy. 

Trzeba jednocześnie zauważyć, że na drugim miejscu organizacje 
stawiają rozwijanie wiedzy pracowników w dziedzinie, w której działa 
organizacja. Można więc powiedzieć, że organizacje zachowują swój 
„misyjny” charakter, jednocześnie nie dążąc nadmiernie do rozwoju.  

 
 

5.2.  Kompetencje i szkolenie pracowników 
 
W 2008 roku aż 90% przebadanych przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor organizacji pozytywnie oceniło kompetencje swoich pra-
cowników, a mniej niż 2% uznało, że są one złe lub bardzo złe. Świadczy 
to o wyjątkowo wysokiej samoocenie badanych pod względem wiedzy  
i umiejętności personelu organizacji oraz jego przygotowania do pracy. 
To dobre samopoczucie nie opuszcza ich zresztą od lat – podobnie opty-
mistycznie oceniano kompetencje personelu organizacji także w po-
przednich badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor103. Fakt ten może  
i powinien jednak być raczej przedmiotem troski niż dumy sympatyków 
ruchu pozarządowego. Te i inne deklaracje dotyczące jakości działań 
organizacji świadczą o tym, że zdecydowana większość stowarzyszeń  
i fundacji w Polsce jest wobec siebie dość bezkrytyczna – niemal 

                                                            
102  Problem ten od 2004 roku zgłasza nieco ponad połowa organizacji – w badaniu z 2008 roku 

zadeklarowało go 53% badanych. W badaniach z lat 2004 i 2006 problem ten był drugim  
najczęściej wymienianym problemem (po trudnościach w zdobywaniu funduszy lub sprzętu).  
W badaniu z 2008 roku jest to czwarty najbardziej dotkliwy problem (najczęściej wymieniane 
problemy to trudności ze zdobywaniem zasobów, nadmiernie skomplikowane formalności 
związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub funduszy UE oraz nad-
miernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej). 

103  Por. Marta Gumkowska, Jan Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – ra- 
port z badania 2006 , Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006 , s. 18. 
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wszystkie aspekty swego funkcjonowania, poza sytuacją materialną, 
poziomem zarobków i stanem wyposażenia ocenia dobrze lub bardzo 
dobrze.  

Warto prześledzić, czy tak dobra opinia organizacji na temat 
kompetencji zatrudnionych osób idzie w parze z działaniami służącymi 
ich doskonaleniu. Należałoby się tego spodziewać, zważywszy, że przed-
stawiciele organizacji od lat deklarują, że najważniejszymi wartościami 
w życiu organizacji – zaraz po uczciwości wskazywanej najczęściej – są 
skuteczność i profesjonalizm. Wg badania z 2008 roku, w ciągu 12 mie-
sięcy poprzedzających badanie w jakichkolwiek szkoleniach podno- 
szących kwalifikacje personelu uczestniczyli przedstawiciele 41% orga- 
nizacji. To o 3 punkty procentowe więcej niż w 2006 roku, jednak  
o 8 mniej niż w roku 2004. 

W nieco ponad połowie organizacji, które zadeklarowały, że ko-
rzystały ze szkoleń, było to jedno, dwa lub trzy szkolenia, a w jednej 
czwartej podmiotów pięć lub więcej. W połowie organizacji, które brały 
udział w szkoleniach, uczestniczyło w nich w ciągu roku nie więcej niż 
30% personelu (wliczając w to także osoby pracujące na rzecz organizacji 
bez wynagrodzenia). Organizacji, w których w szkoleniach uczestniczyła 
więcej niż połowa personelu było w 2006 roku 29%, w 2008 – 24%. 

Z powyższych analiz wynika, że pomimo deklarowanego posza-
nowania dla profesjonalizmu i skuteczności aż 60% organizacji w ogóle 
nie szkoli swoich pracowników i wolontariuszy, a pozostałe organizacje 
delegują do tego typu podnoszących kwalifikacje zajęć tylko część osób 
zaangażowanych w ich działania. Powstaje pytanie, czy postępowanie to 
jest wyborem organizacji, czy też wynika z ich obiektywnej sytuacji  
i braku dostępu do odpowiednich szkoleń? Pewnym przyczynkiem do 
odpowiedzi na to pytanie może być fakt, iż w 2008 roku tylko 16% orga-
nizacji wprost zadeklarowało, że nie widzi potrzeby podnoszenia swoich 
kompetencji poprzez udział w szkoleniach. Jest to tyle samo co w roku 
2006, ale aż o 7 punktów procentowych więcej niż w roku 2004. Ogrom-
na większość (prawie 90%) tych organizacji opiera się wyłącznie na  
społecznej pracy władz, ew. członków, czyli nie zatrudnia płatnego per-
sonelu, stąd prawdopodobnie brak dążenia do profesjonalizowania kadr. 
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Dlaczego jednak nie szkoli się pozostałych 44% organizacji? Jak już 
wspomniano, część z nich może po prostu nie mieć dostępu doszkoleń 
lub zasobów umożliwiających ich nabycie. Część po prostu nie uważa, 
aby były im one potrzebne – czy to ze względu na przekonanie o wyso-
kiej jakości własnych działań, czy na koncentrację na „doraźnych” celach 
i przetrwaniu, raczej niż na działaniach służących rozwojowi organizacji 
(więcej na ten temat – por. część 5.1.).  

 
 

5.3.  Wynagrodzenia  
 

Organizacje niezbyt chętnie dzielą się danymi o finansach – do-
tyczy to zarówno badań sondażowych, jak i dotychczas prowadzonych 
badań statystyki publicznej SOF. Szczególnie „wrażliwe” wydają się 
dane o wynagrodzeniach pracowników. W 2008 roku, w poufnym ba-
daniu Stowarzyszenia Klon/Jawor tylko 14% organizacji (czyli mniej 
niż połowa zatrudniających pracowników) zdecydowało się podać śred-
nią wielkość wynagrodzeń. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku 
wynika, że średnie wynagrodzenie brutto (wśród wszystkich osób po-
bierających wynagrodzenie w organizacji bez względu na typ umowy) 
wynosiło 1408 zł. W połowie organizacji nie przekraczało ono 1031 zł, 
a tylko w ok. 10% było większe niż średnie wynagrodzenie w kraju, 
które w I kwartale 2008 roku (w tym czasie realizowane było badanie) 
wg danych GUS wynosiło 2984 zł. Trzeba oczywiście pamiętać, że 
średnia podawana przez organizacje dotyczy wszystkich osób pobiera-
jących wynagrodzenie – nie tylko bez względu na formę zatrudnienia, 
ale i bez względu na wymiar czasu pracy. Ponieważ całkowita liczba 
osób pracujących w trzecim sektorze jest dwukrotnie wyższa niż wolu-
men tej pracy przeliczony na pełne etaty (por. rozdział poświęcony 
wielkości zatrudnienia), można w dużym uproszczeniu traktować te 
wartości jako uśrednioną wielkość wynagrodzeń za pracę w wymiarze 
pół etatu. 

Stosunkowo duża grupa organizacji (aż 41%) oceniła poziom za-
robków jako średni. Jedna czwarta badanych organizacji ocenia poziom 
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wynagrodzeń w swojej organizacji jako dobry, a tylko 3% jako bardzo 
dobry. Zestawienie tych wyników sugeruje kilka możliwych hipotez 
dotyczących szeroko rozumianego charakteru zatrudnienia w organiza-
cjach, a także ich stosunku do płatnej pracy. Po pierwsze, część z nich 
może uznawać, że zarobki w sektorze non-profit powinny być niższe 
niż w innych sektorach, a motywacje pracowników nie mają jedynie 
charakteru finansowego. Część może także traktować płatną pracę jako 
rodzaj suplementu lub „zaplecza” dla działalności społecznej i w 
związku z tym nie oferować wynagrodzeń, które czyniłyby organizacje 
głównym lub jedyny miejscem pracy zatrudnionego w nich personelu 
(dane o wynagrodzeniach odnoszą się do wszystkich pracowników or-
ganizacji, bez względu na formę lub zakres ich zatrudnienia, a w prze-
ciętnej organizacji zatrudniającej płatny personel tylko ok. 63% 
pracowników stanowią osoby zatrudnione „na etat”). Jedna trzecia or-
ganizacji uważa, że wynagrodzenia są za niskie (w tym 9% badanych 
oceniła je bardzo źle). Ciekawe jest zestawienie tych danych z opiami 
na temat zarobków wśród wszystkich zatrudnionych w Polsce. Wg ba-
dania PGSS z 2008 roku prawie połowa respondentów (47%) deklaro-
wała, że ich dochody z pracy są zdecydowanie za niskie (zarabiają 
mniej niż na to zasługują), a kolejne 31% uważało, że zarabia nieco 
mniej niż zasługuje. W świetle tych danych udział pracowników trze-
ciego sektora niezadowolonych ze swoich zarobków należy uznać za 
stosunkowo niski. 

W stosunku do 2006 roku opinie się spolaryzowały: wówczas 
więcej (połowa) respondentów oceniła sytuację jako średnią i mniej 
uznało ją za generalnie dobrą (22%) lub złą (27%). Polaryzacja opinii na 
temat wynagrodzeń w organizacjach może oznaczać z jednej strony 
wzrost pensji w części organizacji (np. tych realizujących projekty z fun-
duszy UE), a z drugiej – większe oczekiwania co do gratyfikacji finan-
sowych pracowników sektora. Jest oczywiste, potwierdzają to też 
opisywane badania kadr zarządzających, że motywacja finansowa nie jest 
jedynym i najważniejszym powodem zaangażowania pracowników, jed-
nak nie ma wątpliwości, że szczególnie w tych organizacjach, którym 
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zależy na stabilnym i profesjonalnym zespole, wynagrodzenia powinny 
kształtować się na poziomie, który pozwoli zatrzymać pracowników  
w trzecim sektorze104. 

 
Wykres 5.1. Ocena poziomu wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych w 2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
 
 

5.4. Polityka kadrowa w opiniach kadry zarządzającej  
trzeciego sektora 
 
W 2005 roku zostały przeprowadzone badania fokusowe z przed-

stawicielami kadry zarządzającej organizacji pozarządowych na temat 
ich opinii o polityce kadrowej organizacji trzeciego sektora105. W tej czę-
ści opracowania streszczone zostały wnioski z tego badania106.  

                                                            
104  Por. wnioski z badania menedżerów wskazujące zbyt niskie pensje jako główny poród odcho-

dzenia z pracy (część 6.). 
105  Badanie zrealizował Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu badawczego „Wzory 

zatrudnienia w trzecim sektorze” w okresie 15–23 listopada 2005 r. Badanie polegało na 
przeprowadzeniu trzech wywiadów grupowych (dwa spotkania w Warszawie i jedno w Kra-
kowie), w których wzięła udział kadra zarządzająca z organizacji pozarządowych (łącznie  
21 osób). 

106  A. Kwiatkiewicz, Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej [w:] 
E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza Nie tylko społecznie op. cit. 
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Wynika z nich przede wszystkim, że sposób funkcjonowania i fi-
nansowania działań organizacji pozarządowych utrudnia budowanie sta-
bilnego zespołu pracowników. Tworzenie nowych miejsc pracy jest 
związane z uzyskaniem środków na realizację nowych projektów. Ogra-
niczeniem jest tu nieciągłość środków finansowych, co skłania pra- 
codawców w trzecim sektorze raczej do zatrudniania pracowników  
w oparciu o umowy cywilno-prawne, niż na umowę o pracę107, skutkują-
ce dużą rotacją personelu. Gdy chodzi o elastyczne formy zatrudnienia, 
są one oceniane pozytywnie ze względu na efektywność ekonomiczną, 
podkreśla się tu jednak, że ten sposób zatrudnienia grozi osłabianiem 
zespołu pracowników. Przedstawiciele kadry zarządzającej uważają, że 
trzeci sektor umożliwia bardziej elastyczną formę organizacji pracy niż 
pozostałe sektory. 

Negatywne konsekwencje wyżej opisanych ograniczeń niwelo-
wane są częściowo poprzez strategie zatrudniania pracowników etato-
wych. Najczęściej są oni rekrutowani spośród wolontariuszy i osób 
pracujących w organizacji na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Na-
tomiast eksperci do realizacji dodatkowych zadań są najczęściej rekru-
towani z zewnątrz i na umowy cywilno-prawne, ponieważ zatrudnianie 
pracowników etatowych do dodatkowych prac na umowy cywilno- 
-prawne wiąże się ze zbyt dużymi obciążeniami składkami ZUS. Spo-
sób i profesjonalizm przeprowadzania procedury rekrutacyjnej jest  
w sektorze różny, jednak nawet w naborze otwartym, przypominającym 
procedurami rekrutację charakterystyczną dla sektora komercyjne- 
go, nieoceniona jest rola „rozsyłania wici” w celu znalezienia osób  
rozumiejących specyfikę pracy w trzecim sektorze. Zdaniem kadr orga-
nizacji nietrafione jest natomiast rekrutowanie nowych osób za pośred-
nictwem urzędów pracy. 

                                                            
107  Przypomnijmy, że wg danych Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2007 roku 80% organizacji 

zatrudniało do 10 osób na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Wśród organizacji zatrudnia-
jących do 5 osób ok. 60% miało wyłącznie pracowników zatrudnionych „na etat”, pozostali 
byli zatrudniani w oparciu o umowy cywilno-prawne, zaś w organizacjach zatrudniających 
powyżej 5 osób analogiczny odsetek nie przekroczył 30%. Dla 14% organizacji umowy zle-
cenia i umowy o dzieło to jedyna forma wynagradzania pracowników. 
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Ścieżka kariery w organizacjach pozarządowych w zasadzie jest 
bardzo krótka z powodu płaskiej struktury płac i poziomej struktury za-
rządzania. Typowa droga zawodowa prowadzi od roli wolontariusza/ 
praktykanta w organizacji, przez członkostwo w zespole projektowym do 
funkcji koordynatora projektu. Dla niektórych ostatnim etapem „awan-
sowania” w organizacji jest wejście w skład zarządu czy rady. Jednak  
w sektorze pozarządowym, w odróżnieniu od sektora komercyjnego, nie 
obserwuje się silnego dążenia pracowników do zajmowania stanowisk 
kierowniczych. Praca merytoryczna przy projekcie wydaje się pracowni-
kom organizacji ciekawsza niż administracyjne i finansowe zadania 
związane z kierowniczymi stanowiskami. Jednocześnie podkreślany jest 
problem pracowników i wolontariuszy nie mających motywacji do roz-
wijania się, z którymi organizacje nie bardzo sobie radzą (respondenci 
mówią o braku podstaw do przerwania współpracy w takiej sytuacji). 
Można też zauważyć realizowanie „kariery” poprzez przemieszczanie się 
wewnątrz sektora – z organizacji wymagających niższych kwalifikacji do 
organizacji zatrudniających bardziej wyspecjalizowanych pracowników. 
Gdy chodzi o motywowanie, finansowe zachęty w organizacjach poza-
rządowych nie są możliwe ze względu na ograniczenia budżetowe. Tym, 
co motywuje ludzi w organizacjach pozarządowych jest misja, z którą 
pracownicy się utożsamiają, w związku z czym praca ma w ich odczuciu 
głębszy sens. Inne cechy pracy w trzecim sektorze wspominane w kon-
tekście motywowania, to możliwość zdobycia nowych doświadczeń  
w bezpiecznych warunkach (umiarkowanej odpowiedzialności w porów-
naniu z innymi sektorami), elastyczna organizacja pracy (również praca 
w niepełnym wymiarze) oraz różnorodność projektów dająca możliwość 
zdobycia bogatego doświadczenia w krótkim czasie. Najczęściej pra-
cownicy odchodzą z trzeciego sektora z powodów finansowych. Inną 
przyczyną bywa wypalenie związane najczęściej z niepewnością wyna-
grodzenia przy ogromnej ilości pracy. 

Gdy chodzi o wolontariat, wg kadry zarządzającej organizacji, 
podpisywanie umów z wolontariuszami ma funkcję porządkującą pra- 
cę i jest oceniane pozytywnie. Negatywnie zostały natomiast ocenione  
uregulowania dotyczące pracy z wolontariuszami wynikające z ustawy  
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z których wynika 
konieczność płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem re-
spondentów ten wymóg powstrzymuje organizacje przed formalizowa-
niem współpracy. 

Rynek pracy w trzecim sektorze jest stosunkowo otwarty, choć 
preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy w organizacjach 
pozarządowych. Zauważalną tendencją jest napływ pracowników spoza 
sektora w związku ze złą sytuacją na rynku pracy oraz związany z wy-
mogiem zatrudnienia osób wysoko wykwalifikowanych przy realizacji 
projektów UE.  

 
 

Podsumowanie 
 
W latach 2004–2008 spadło zainteresowanie organizacji pozarzą-

dowych udziałem w szkoleniach. W 2007 roku 41% organizacji uczest-
niczyło w szkoleniach – o 8 punktów procentowych mniej niż w roku 
2003 (o 3 punkty procentowe więcej niż 2005 roku). W 2008 roku  
16% organizacji zadeklarowało, że nie widzi potrzeby szkolenia swoich 
kadr – to o 7 punktów procentowych więcej niż w roku 2004 (są to  
w większości organizacje nie zatrudniające płatnych pracowników).  

Wydaje się, że trzeci sektor nie dąży lub nie jest gotowy do roz-
woju swoich kadr. Jest to zaskakujące wobec faktu, że organizacje od lat 
zgłaszają w badaniach poważny problem braku osób gotowych bezinte-
resownie angażować się w ich w działania. Wzmacnianie kompetencji  
i powiększanie zespołu (pracowników, członków i wolontariuszy) znaj-
dują się na dole hierarchii deklarowanych potrzeb. Potrzeby związane  
z kadrami są postrzegane jako mniej pilne (lub ważne) niż poprawa  
warunków bytowych (powiększenie lub wyposażenie lokalu) i mniej 
chętnie organizacje chciałyby w tych dziedzinach się szkolić (w porów-
naniu z zapotrzebowaniem na szkolenia z finansowych i prawnych 
aspektów działania, promocji, obszaru działania organizacji). Tylko 28% 
organizacji zatrudniających płatny personel jest zainteresowanych za-
trudnieniem dodatkowych pracowników, a jedna piąta chciałaby pod-
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nieść kompetencje pracowników lub wolontariuszy zaangażowanych  
w ich działania poprzez udział w szkoleniach lub konferencjach. Analiza 
potrzeb organizacji skłania do postawienia tezy, że polski trzeci sektor 
nie ma solidnych podstaw funkcjonowania i jest nastawiony bardziej na 
przetrwanie niż na rozwój, ale jednocześnie zachowuje swój „misyjny” 
charakter. 

W 2008 roku średnie wynagrodzenie w stowarzyszeniach i funda-
cjach wynosiło 1408 zł. miesięcznie, jednak w połowie organizacji nie 
przekroczyło ono 1031 zł. Trzeba jednak pamiętać, że są to wielkości 
wynagrodzeń dla osób pobierających wynagrodzenie w organizacjach 
bez względu na wymiar czasu ich pracy. Jedna trzecia organizacji uważa, 
że wynagrodzenia są za niskie (w tym 9% badanych oceniła je bardzo 
źle), a 28% badanych organizacji ocenia poziom wynagrodzeń w swojej 
organizacji jako dobry. W stosunku do badania z 2006 roku opinie spola-
ryzowały się (wówczas połowa respondentów oceniła sytuację jako śred-
nią i mniej uznało ją za generalnie dobrą – 22% lub złą – 27%). 
Polaryzację opinii na temat wynagrodzeń w organizacjach można wiązać 
ze wzrostem pensji w części organizacji (np. tych realizujących projekty 
z funduszy UE). 

Wg badania z 2008 roku tylko jedna czwarta zarządów stowarzy-
szeń prowadziła aktywną politykę wobec swoich członków (kontaktując 
się z nimi raz w miesiącu lub częściej), tyle samo jest mało aktywnych 
(podejmujących próbę kontaktu raz na rok lub rzadziej). Biorąc pod 
uwagę fakt, że od prowadzonych w tej mierze działań zależy aktywność 
członków i traktując aktywny udział członków w działaniach organizacji 
jako ich ważny społeczny zasób, trzeba stwierdzić, że zarządy organiza-
cji prowadzą zbyt mało aktywną politykę wobec członków.  

W opinii kadr zarządzających trzeciego sektora (badanie z 2005 
roku) ze względu na nieciągłość środków finansowych pracownicy orga-
nizacji są zatrudniani częściej w oparciu o umowy cywilno-prawne niż 
na umowę o pracę. Nowi pracownicy etatowi najczęściej wywodzą się  
z grupy spośród wolontariuszy i osób pracujących w organizacji na 
umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Eksperci do realizacji zadań do- 
datkowych są najczęściej rekrutowani z zewnątrz ze względu na zbyt 
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duże obciążenia składkami ZUS w przypadku zlecania zadań osobom już 
zatrudnionym. Rynek pracy w trzecim sektorze jest stosunkowo otwarty, 
choć preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy w organiza-
cjach pozarządowych. Zauważalną tendencją jest napływ pracowników 
spoza sektora w związku ze złą sytuacją na rynku pracy oraz konieczno-
ścią zatrudniania osób wysoko wykwalifikowanych przy realizacji pro-
jektów UE. Ścieżka kariery w organizacjach pozarządowych jest krótka z 
powodu płaskiej struktury płac i poziomej struktury zarządzania. Moty-
wacja do pracy płynie z utożsamiania się z misją organizacji, a zachęty 
finansowe nie są stosowane. Jako motywujące do pracy w trzecim sekto-
rze zostały uznane: możliwość zdobycia nowych doświadczeń w bez-
piecznych warunkach, elastyczna organizacja pracy oraz różnorodność 
projektów dająca możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w krót-
kim czasie. Najczęstszymi powodami odchodzenia z pracy w trzecim 
sektorze są zbyt niskie pensje oraz wypalenie zawodowe powodowane 
nieciągłością wynagrodzeń i przeciążeniem pracą. 
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6.  Wolontariat pracowniczy 
– nowa forma zaangażowania społecznego 

 
 
6.1. Wolontariat pracowniczy  

– definicja i miejsce we współczesnym społeczeństwie 
 

Wolontariat pracowniczy to nieodpłatne zaangażowanie pracow-
ników firm komercyjnych w działania organizacji pozarządowych, insty-
tucji publicznych, inicjatyw społecznych. Może on przybierać różne 
formy, np. pomocy merytorycznej (wykorzystywanie przez pracowników 
kompetencji zawodowych), pomocy rzeczowej (organizowanie zbiórek 
darów rzeczowych lub funduszy) lub usług (prace pomocnicze wykony-
wane na rzecz celów społecznych). Działania te przeważnie są wplecione 
w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu realizowaną przez firmy 
(często używa się angielskiego określenia CSR – Corporate Social  
Responsibility), która polega na zaangażowaniu firm w działalność na 
rzecz celów postrzeganych jako społecznie pożyteczne. Motywy prowa-
dzenia tej działalności są różnie definiowane i służą różnym celom.  
Wymienia się m.in. pożytki takiego zaangażowania dla pracowników, 
którzy pracując na rzecz celów innych niż korporacyjne są bardziej zmo-
tywowani jako pracownicy, dowartościowani jako ludzie, i pozytywnie 
postrzegają firmę w której pracują, a dzięki temu są lepszymi pracowni-
kami i szczęśliwszymi ludźmi. Ważnym powodem podejmowania tego 
typu działań jest także budowanie przyjaznego wizerunku firmy, czyli 
rola wzmacniania PR przedsiębiorstwa. Ponieważ wolontariat pracowni-
czy jest elementem CSR, charakterystyczne dla niego jest to, że pracę tę 
planuje i organizuje firma, na różne sposoby angażując i wspierając  
w tych działaniach pracowników. 

Według definicji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, wolon-
tariat pracowniczy to sytuacja, w której „Pracownicy–wolontariusze 
świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wyko-
rzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwi-
jając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika  
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w tych działaniach, deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza  
w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i fi-
nansowe”. 

Wolontariat pracowniczy to temat, którym interesują się nie tyl- 
ko firmy. Wpisuje się on w politykę UE sformułowaną w Zielonej Księ-
dze Komisji Europejskiej dotyczącą społecznego zaangażowania przed- 
siębiorstw, w której kładzie się nacisk na „dobrowolne uwzględnianie 
przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadze- 
nia działań handlowych i kontaktów z interesariuszami". Potrzebę rozwi-
jania tej formy społecznego zaangażowania podkreśla także Komisja 
Europejska w ogłoszonej przez nią decyzji Rady w sprawie Europejs- 
kiego Roku Wolontariatu (który odbędzie się w 2011 roku)108. 

Postulat ten znalazł już przełożenie na wdrażaną przez UE poli-
tykę. Wolontariat pracowniczy jest włączony w obszar działań wspie- 
ranych przez program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
na lata 2009–2013. Dziedzina ta jest wymieniona explicite w Prioryte-
cie IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej i zdefiniowany następują-
co: „Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej  
i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizo-
wane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”. W FIO wspierane będą 
inicjatywy „łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi 
społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej”. 

Debata nad wolontariatem pracowniczym staje się tym żywsza,  
w im większym stopniu staje się on instrumentem polityki korporacyj- 
                                                            
108  „(…) Wolontariat, często oparty na członkostwie w organizacjach społeczeństwa obywatel-

skiego, ma w Europie silnie zakorzenione tradycje. W ciągu ostatnich dziesięcioleci charakter 
aktywności obywatelskiej uległ znacznej zmianie, w miarę jak społeczeństwa ewoluowały  
w stronę większego indywidualizmu i kładły nacisk na takie wartości, jak samodzielność  
i wyrażanie siebie. Stanowi to wyzwanie dla wolontariatu, gdyż musi on teraz dostosować się 
do nowych rodzajów i form aktywności, często charakteryzujących się wybiórczym i krótko-
terminowym zaangażowaniem. Na szczeblu krajowym państwa członkowskie i inne zaintere-
sowane strony muszą unowocześnić swoje strategie i infrastrukturę, aby umożliwić większej 
liczbie osób angażowanie się w wolontariat na różne sposoby i na różnych etapach ich życia. 
Istnieje potrzeba rozwoju wolontariatu pracowniczego, znalezienia nowych sposobów zaan-
gażowania młodych ludzi oraz wykorzystania potencjału osób starszych”. 
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nej dużych, globalnych przedsiębiorstw. W świecie ery postindustrialnej 
małe, lokalne firmy w coraz większym stopniu ustępują miejsca po- 
nadnarodowym korporacjom. Charakter tych ostatnich oraz ich społecz-
ny wizerunek skłania je do wykorzystywania programów wolanta- 
riatu pracowniczego tyleż w charakterze narzędzia Public Relations, co  
w charakterze instrumentu polityki kadrowej – remedium na właściwe 
wielkim korporacjom odizolowanie pracownika od sensu i wytworów 
jego pracy. 

Ponieważ, co zostało już poparte wynikami badań przedstawio-
nymi w innych częściach niniejszej ekspertyzy, organizacje społeczne  
z całą pewnością potrzebują wsparcia, idea ta – niezależnie od rzeczywi-
stych motywów kierujących przedsiębiorcami – trafia na podatny grunt. 
Wolontariusze przy udziale niewielkich środków realizują cele, których 
osiągnięcie przekracza często możliwości zespołu płatnych pracowni- 
ków i pracujących społecznie władz organizacji. Jak zaznaczono w in-
nych miejscach ekspertyzy, organizacje od lat deklarują poważny pro-
blem braku osób gotowych bezinteresownie angażować się w ich 
działania. W przypadku wolontariatu pracowniczego, wolontariat ten ma 
podwójne znaczenie: angażuje bowiem osoby, które posiadają często 
unikalne w środowisku pozarządowym (a często nawet niedostrzegane) 
kompetencje. W opinii przedstawicieli kadry zarządzającej trzeciego 
sektora wolontariat pracowniczy jest prawie niespotykany, a potrzebny. 
Twierdzą oni również, że istnieje potrzeba zaangażowania wolontariuszy 
wysoko wykwalifikowanych do prac bardziej złożonych niż pomoc  
w realizacji programu, co odpowiada potencjałowi jaki tworzy wolonta-
riat pracowniczy.  

Powyższe przesłanki wydają się wystarczające by stwierdzić, że 
wolontariat pracowniczy, na razie bardzo mało upowszechniony w Pol-
sce, ma szansę rozwinąć się z pożytkiem dla wszystkich. Promowany  
w odpowiedniej skali, może on – wbrew obawom nieprzekonanych – 
okazać się jednym z kluczowych czynników instytucjonalizacji sektora 
pozarządowego. 
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6.2.  Wolontariat pracowniczy w Polsce w świetle badań 
 
Najpełniejszym udokumentowanym źródłem wiedzy na temat 

praktyki prowadzenia wolontariatu pracowniczego w Polsce są I Ogól-
nopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego przeprowadzone na 
Zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w październiku 2008 
roku109. Zostały one pomyślane jako badania pilotażowe i benchmark  
dla kolejnych badań pomiarów tego typu. W badaniu przeankietowano 
próbę 207 decydentów110 firm wybranych spośród 600 największych111 
przedsiębiorstw w Polsce w celu zebrania wiedzy na temat prowadzenia 
przez te firmy działań związanych z wolontariatem pracowniczym.  
Z badanej próby wyłoniono wszystkie firmy, w których takie działania są 
podejmowane (było ich w próbie badawczej 14) i przeprowadzono bada-
nie ankietowe wśród ich pracowników i kadry zarządzającej. Poniższe 
omówienie jest oparte na wynikach tych badań. 

 
Badanie opinii decydentów największych  
przedsiębiorstw w Polsce 
Z badania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu wynika, że je-

dynie 2% największych polskich firm podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu pracowniczego. Kolejnych 17% ma w planach wprowa-
dzenie takich działań, jednak tylko 4% z nich ma wyraźnie sprecyzo- 
wany scenariusz działań na najbliższy rok.  

Wśród 14 przedsiębiorstw, w których został wprowadzony  
program wolontariatu pracowniczego inicjatorem tego działania byli:  

                                                            
109  Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród decydentów z 207 z 600 największych 

firm w Polsce, i w II etapie – wśród 145 pracowników z 14 spośród największych przedsię-
biorstw w Polsce, które uczestniczą w programach wolontariatu pracowniczego. Badanie zo-
stało przeprowadzone przez Kinoulty Research. Raport z badania jest dostępny na stronie 
www.wolontariat.biz.pl. 

110  Badanymi „decydentami” były osoby odpowiedzialne za działania związane z szeroko rozu-
mianą działalnością społeczną w firmach – głównie przedstawiciele działów HR, PR oraz 
przedstawiciele zarządów firm. 

111  W oparciu o listę największych przedsiębiorstw przygotowywaną przez dziennik „Rzeczpo-
spolita”. 
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w 6 przypadkach zagraniczna centrala, w 2 – prezes lub zarząd firmy, zaś 
w pozostałych – kadra zarządzająca z działów HR, PR, komunikacji, 
marketingu itp. 

W decydentów wszystkich zaangażowanych w wolontariat firm 
powodem wprowadzenia wolontariatu pracowniczego było wpisanie 
takiego działania w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką 
przedsiębiorstwa te realizują. Inne wymieniane przez decydentów powo-
dy wdrożenia przez firmy wolontariatu pracowniczego, to: motywujący 
wpływ na pracowników (11 firm), możliwość wykorzystania potencjału 
firmy do niesienia pomocy innym, integrujący wpływ na pracowników 
(10) oraz poprawienie wizerunku firmy (7). 

Wśród firm, które zamierzają wprowadzić wolontariat pra- 
cowniczy (17% zbadanych przedsiębiorstw), odwrotnie niż w firmach 
które już prowadzą takie programy, najczęstszą motywacją jest popra-
wienie wizerunku firmy (77%). Inne najczęściej wskazywane motywa-
cje, to: możliwość wykorzystania potencjału firmy do niesienia Pomo- 
cy innym (65%), wprowadzenie takiego działania jako elementu strategii 
społecznej odpowiedzialności biznesu (58%) i integrujący wpływ na  
pracowników (48%). Związek prowadzenia wolontariatu z motywacją 
pracowników częściej dostrzegają te firmy, które już program wolanta- 
rystyczny prowadzą (11 na 14 firm – na 2. miejscu), niż te, które zamie-
rzają go wprowadzić (6 firm – na 5. miejscu). 

W firmach prowadzących projekty wolontariatu pracownicze- 
go projekty te realizowane są przeciętnie od sześciu lat, przy średniej 
częstotliwości sześciu na rok. Angażuje się w nie przeciętnie 12% pra-
cowników, którzy na pracę wolontarystyczną poświęcają średnio 29 go-
dzin w skali roku.  

Aż 11 na 14 firm, które w badaniach zadeklarowały podejmo-
wanie działań z zakresu wolontariatu pracowniczego, ma wydzielony 
budżet na ten cel. Przeciętna wysokość nakładów finansowych w skali 
roku to ok. 160 tys. złotych. Większość firm (8 na 14), w trakcie wdra-
żania wolontariatu, konsultowało się z zewnętrznymi specjalistami,  
a 6 z nich robi to nadal. 
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Według respondentów, wolontariusze najczęściej udzielają się 
społecznie w ramach wolontariatu grupowego (12 firm), rzadziej  
– indywidualnego (9). Najczęściej angażują się w działania z zakresu: 
pomocy społecznej (12 firm), ochrony środowiska (10) oraz oświaty  
i edukacji (10). Głównymi beneficjentami działań są dzieci, społeczno-
ści lokalne oraz niepełnosprawni. 

Przedsiębiorstwa, które nigdy nie realizowały projektów wolonta-
riatu pracowniczego, tłumaczą to najczęściej zaangażowaniem w inne 
typy wsparcia dla potrzebujących (41%) oraz brakiem wiedzy o istnieniu 
takiej formy współpracy z organizacjami (35%). Wśród innych, alterna-
tywnych wobec wolontariatu działań, firmy niezaangażowane w wolon-
tariat wymieniają pomoc finansową (udziela jej 97%) oraz pomoc 
rzeczową na cele społeczne (91%). Zdaniem decydentów firm nie anga-
żujących się w wolontariat pracowniczy, przeciętnie 7% pracowników 
w firmie byłoby gotowych poświęcić swój czas na działania wolonta-
rystyczne. 

Z badania wynika, że doświadczenie w wolontariacie ma 57% 
decydentów z firm zaangażowanych w wolontariat pracowniczy i tylko 
co 10 firma niezaangażowana. Wśród zaangażowanych firm 14% 
przedstawicieli kadry zarządzającej nigdy nie było wolontariuszami  
i nie planuje tego w przyszłości, zaś wśród niezaangażowanych takie 
deklaracje składa aż 70%. Pokazuje to, że fakt przeszłych doświadczeń 
w wolontariacie i postawa wobec zaangażowania społecznego wolonta-
riatu są silnie skorelowane z istnieniem programu wolontariatu pra- 
cowniczego w firmie.  

 
Badanie opinii pracowników firm zaangażowanych  
w programy wolontariatu pracowniczego 
W 14 firmach prowadzących działania związane z wolontariatem 

pracowniczym zebrano opinie 145 osób, z czego 64 to osoby aktywnie 
zaangażowane w wolontariat pracowniczy (wolontariusze), a 81 to osoby 
niezaangażowane.  

Wolontariusze najczęściej angażują się w działania z zakresu 
pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz oświaty i edukacji. 
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Głównymi beneficjentami ich działań są dzieci, społeczności lokalne 
oraz osoby niepełnosprawne. 

Pracownicy zaangażowani w wolontariat najczęściej biorą udział 
w realizacji projektu (77%), rzadziej w fazie planowania (23%) i ewa-
luacji (25%). Najwyraźniej istnieją ograniczenia w możliwości pla- 
nowania przez wolontariuszy przedsięwzięć, na które poświęcają czas, 
ponieważ 42% z nich uważa, że nie miało żadnego wpływu na 
kształt projektu w ich firmie, a 16% odczuwa, że ich wpływ był zbyt 
mały. Uczestnictwo w każdym z etapów jest, poza pojedynczymi przy-
padkami, dobrowolne. Najczęściej (69% respondentów) wolontariusze 
pomagają kilku różnym osobom i organizacjom. Działania skupione 
na długofalowej pomocy jednej osobie lub organizacji wskazało 
tylko 23% badanych.  

Jak wynika z badania, najczęściej deklarowaną „korzyścią” 
płynącą z wolontariatu jest satysfakcja z pomocy potrzebującym (w 
skali 1–10 uzyskuje ocenę bliską 10). Poza tym, wolontariusze wskazują 
na: możliwość samorealizacji, nabywanie nowych kompetencji lub moż-
liwość poznania siebie i swoich kolegów z pracy w sytuacjach innych niż 
zawodowe.  

Wolontariusze najczęściej udzielają się społecznie w ramach wo-
lontariatu grupowego, rzadziej – indywidualnego. Z badań nie wynika 
jednak jasno co oznaczają oba pojęcia i jakie są proporcje tych typów 
działań. Nie jest też oczywiste jak prowadzona jest rekrutacja do pro- 
gramu wolontariackiego – do jakiego stopnia udział w nim jest dobro-
wolny, a na ile jest wpleciony w zorganizowane akcje firmy, w których 
uczestnictwa się od pracowników oczekuje (np. wyjazdy integracyjne). 
Badania sugerują też, że w firmach, które realizują program wolontariatu 
pracowniczego, istnieje duża grupa osób, które mają za sobą doświad-
czenie działania wolontariackiego w swojej firmie, jednak nie kontynuują 
swojego zaangażowania w tej formie. Można się dopatrywać kilku po-
wodów wycofania z wolontariatu: firma wybiera mało interesujące dla 
pracowników projekty, forma projektu nie umożliwia zaangażowania się 
(np. ma on naturę jednorazowej akcji, trudno poznać organizację, jej pra-
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cowników) lub też forma wprowadzenia projektu utrudnia pracownikom 
identyfikację z nim (np. jest pracownikom narzucona).  

Potencjalni wolontariusze (niezaangażowani w wolontariat pra-
cowniczy) najchętniej świadczyliby na zasadzie wolontariatu pracę na 
rzecz dzieci ubogich, rodzin, lub placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Za najbardziej atrakcyjną formę wolontariatu pracowniczego uznają oni 
wyjazdy integracyjne i „eventy”, za najmniej atrakcyjne natomiast – pro-
jekty wolontariackie oraz wolontariat indywidualny. 

Pracownicy badanych firm, niezależnie od faktu bycia wolontariu-
szem, wykazują się dobrą znajomością organizacji pozarządowych – aż 
37% potrafi wymienić powyżej 5 organizacji, zaś tylko 2% nie zna żadnej. 

 
 

6.2. Dobre praktyki wolontariatu pracowniczego – katalog 
 

Jedyną instytucją regularnie katalogującą dobre praktyki działań 
społecznie zaangażowanych jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co 
roku wydawany jest raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce”, w którym 
umieszczane są takie modelowe inicjatywy. Wśród nich znajduje się sze-
reg opisanych programów wolontariatu pracowniczego. Poniżej został 
umieszczony katalog opisanych w tym źródle dobrych praktyk z danymi 
bibliograficznymi, uzupełniony o katalog adresów stron www, na któ-
rych zostały opisane inne, podobne działania nie ujęte w opublikowanych 
dotychczas raportach. 
• Grupa TP – „Edukacja z Internetem TP”, Raport „Odpowiedzialny 

biznes w Polsce 2008”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warsza-
wa, 2009. 

• Pricewaterhouse Coopers – „Podaruj siebie”, usługi doradcze pro bo-
no dla organizacji pozarządowych, Raport „Odpowiedzialny biznes  
w Polsce 2008”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2009. 

• Clifford Chance – pomoc prawna oraz zaangażowanie merytoryczne 
pracowników we współpracę z organizacji pozarządowej, Raport 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008”, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Warszawa, 2009. 
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• Commercial Union Polska – zaangażowanie pracowników w trzech  
w trzech obszarach tematycznych: promocja zdrowia, pomoc środowi-
skom lokalnym, pomoc zwierzętom, Raport „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2008”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2009. 

• TNT Express Poland, wolontariat pracowniczy w ramach misji World 
Food Programme na świecie, Raport „Odpowiedzialny biznes w Pol-
sce 2007”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2008. 

• Leśnodorski, Ślusarczyk i Wspólnicy – pomoc prawna pro bono, Ra-
port „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008”, Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu, Warszawa, 2009. 

• Procter & Gamble, „Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się Pasją”, 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007”, Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, Warszawa, 2008. 

• DHL – „Dostrzegamy Innych Ludzi”, Raport „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2006”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2007. 

• PKN Orlen – „Namalujemy Uśmiech” , Raport Raport „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce 2006”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa, 2007. 

• Grupa Commercial Union – „Polityka dnia wolontariusza”, „Kto na 
ochotnika? Wolontariat w Commercial Union”, Raport „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce 2006”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa, 2007. 

• Provident – „Tak! Pomagam”, „ Trampolina”, Raport „Odpowiedzial-
ny biznes w Polsce 2006”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, War-
szawa, 2007, http://www.takpomagam.pl 

• Cadbury Wedel – „Od serca. Pomagamy innym”, Raport „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce 2005”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa, 2006. 

• Citibank Handlowy – współpraca z Centrum Wolontariatu oraz szko-
lenia, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005”, Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2006. 

• Philip Morris – „ Datek za datek”, Raport „Odpowiedzialny biznes  
w Polsce 2005”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2006. 
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• Shenker – Aukcje na rzecz domów dziecka, oraz bezpośrednia współ-
praca z domami dziecka – konsultacje i wyjazdy, wspierane finanso-
wo przez pracodawcę, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2004”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005. 

• General Motors – „Razem możemy więcej” , Raport „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2004”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warsza-
wa, 2005. 

• Levi Strauss, Praca na rzecz domów dziecka oraz społeczności lokal-
nych, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004”, Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005. 

• Opel, „ Razem możemy więcej” – wolontariatu 50 godzin rocznie dla 
jednego z NGO, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004”, Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005. 

• Schenker, „Na czas. Na miejsce”, współpraca z Fundacją Robinson 
Crusoe, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004”, Forum Od-
powiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005. 

• Spedpol, „Na czas. Na miejsce”, współpraca z Fundacją Robinson 
Crusoe, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003”, Forum Od-
powiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004. 

• Kompania Piwowarska, „Ekipa nie tylko od święta”, http://www.fob. 
org.pl/strona.php?id_a=2829&kat= 

• Glaxo Smith Kline, działania dla społeczności oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem, http://www.fob.org.pl/strona.php?id_a=2792&kat= 

• Kredyt Bank S.A. – Grupa Warta, „W kadrze siła”, http://media.kre 
dytbank.pl/pl/pr/150837/w-kadrze-sila-czyli-o-wolontariacie-pracownic 
zym-warty-i-kredyt-banku 

• GE Money Bank, wolontariat w domach dziecka, www.moneybank.pl 
• Kredyt Bank, „TAK od serca” – współpraca z Centrum Wolontariatu, 

www.kredytbank.pl 
• Ericsson, współpraca z Fundacja Przyjaciel, http://www.przyjaciel.pl/ 

projekt.php?id=5 
• Grupa Ergo Hestia, praca na rzecz integracji zawodowej osób niepeł-

nosprawnych, http://www.integralia.pl/o-fundacji/wolontariatpracow- 
niczy 
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• MBank, laureat w konkursie „Barwy wolontariatu”, http://e-banki. 
com/wolontariat-pracowniczy-mbanku-doceniony/ 

• Henkel, „Wiem że warto się uczyć”, www.henkel.pl/.../11.03.08._Hen- 
kel_swietuje_10-lecie_programu_wolontariatu_pracowniczego.pdf 

• ING Bank Śląski, współpraca z centrum Wolontariatu, http://www. 
ingbank.pl/u235/navi/34081 

• Bank BGŻ, pomoc dla domów dziecka, http://www.banki.pl/2855_ 
23014_informacje_informacja_banki.html 

 
 

Podsumowanie 
 
Wolontariat pracowniczy to nieodpłatne zaangażowanie pracow-

ników firm komercyjnych w działania organizacji pozarządowych, insty-
tucji publicznych, inicjatyw społecznych. Jako nowa, unikalna forma 
zaangażowania w działania organizacji, może w istotny sposób przyczy-
nić się do ich rozwoju. 

Wolontariat pracowniczy w Polsce cały czas jest jednak bardzo 
słabo rozwinięty. W opinii kadry zarządzającej trzeciego sektora (bada-
nie z 2005 roku) wolontariat pracowniczy jest „prawie niespotykany”. 
Jednocześnie deklarowane przez organizacje pozarządowe zapotrzebo-
wanie na zaangażowanie wolontariuszy jest bardzo duże.  

Wg opartych na badaniach szacunków Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu, jedynie 2% największych polskich firm podejmuje dzia-
łania z zakresu wolontariatu pracowniczego. Kolejnych 17% ma w pla-
nach wprowadzenie takich działań, jednak tylko 4% z nich ma wyraź- 
nie sprecyzowany scenariusz działań na najbliższy rok. Wśród decy- 
dentów firm, które nie mają programu wolontariatu pracowniczego, 
35% nie ma świadomości istnienia takiej formy pomocy, a 41% tłu- 
maczy swój brak zaangażowania w tę formę realizowaniem innych 
form wsparcia dla potrzebujących (97% tych firm przeznacza pomoc 
finansową, a 91% – pomoc rzeczową na cele społeczne). 

Wolontariat w polskich firmach realizowany jest przeciętnie od 
sześciu lat, w połowie przypadków z inicjatywy zagranicznej centrali 
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przedsiębiorstwa. Wszystkie firmy realizujące wolontariat pracowni- 
czy deklarują, że został wprowadzony jako element strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu firmy. Najczęściej przybiera on formę zorga-
nizowanego, profesjonalnie przygotowanego działania – większość firm 
zaangażowanych w wolontariat ma wydzielony na ten cel budżet i ko- 
rzysta z konsultingu w fazie wdrażania. W wolontariat pracowniczy  
w firmach angażuje się przeciętnie 12% pracowników, którzy na pra- 
cę wolontarystyczną poświęcają średnio 29 godzin w skali roku (ok.  
2,5 godz. miesięcznie). 

Wolontariusze najczęściej udzielają się społecznie w ramach 
wolontariatu grupowego, rzadziej – indywidualnego. Z badań nie wyni- 
ka jednak jasno co oznaczają oba pojęcia i jakie są proporcje tych ty-
pów działań. Nie jest też oczywiste jak prowadzona jest rekrutacja do 
programu wolontariackiego – do jakiego stopnia udział w nim jest do-
browolny, a na ile jest wkomponowany w zorganizowane akcje firmy, 
w których uczestnictwa od pracowników się oczekuje (np. wyjazdy 
integracyjne). Wydaje się, że w firmach mogą występować bariery roz-
woju wolontariatu wynikające ze sposobu realizacji programów wolon-
tarystycznych. Świadczyć by o tym mogła duża grupa osób, które 
spróbowawszy wolontariatu w firmie, nie kontynuowały tego typu za-
angażowania. 

W firmach prowadzących już program wolontariatu pracowni- 
czego najczęstszym powodem wprowadzenia wolontariatu pracownicze-
go jest wbudowanie takiego działania w strategię społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Poprawienie wizerunku firmy jest deklarowane jako 
ostatni powód. Z kolei wśród firm, które dopiero zamierzają wprowadzić 
działania związane z wolontariatem pracowniczym, poprawienie wize-
runku jest najczęściej wymienianą motywacją. Z całą pewnością dobór 
dziedzin, na rzecz których firmy pracują oraz akcyjny charakter tej dzia-
łalności wskazują na silny związek z działaniami wizerunkowymi. Jed-
nocześnie nie widać, aby strategie zaangażowania firm uwzględniały 
możliwość wykorzystania kompetencji pracowników sektora prywatnego 
w działaniach organizacji pozarządowych. Byłoby to pożądane, szcze-
gólnie w dziedzinie zarządzania finansami i w działaniach związanych  
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z „biznesową” stroną działań organizacji. W tym sensie jest to potencjał 
dotychczas niewykorzystany. 

Możliwości rozwoju wolontariatu pracowniczego dostrzegać 
można w dokonującej się zmianie kultury organizacyjnej w przedsiębior-
stwach, działaniach wspierających ze strony wyspecjalizowanych w tym 
kierunku organizacji pozarządowych oraz polityce Unii Europejskiej. 

 
 

Konkluzje 
Z zebranego materiału wyłania się dość złożony obraz społeczne-

go zakorzenienia oraz poziomu instytucjonalizacji sektora pozarządowe-
go (lub w każdym razie tego jego segmentu, który był przedmiotem 
ekspertyzy). Próbę podsumowania informacji zawartych w poszczegól-
nych częściach raportu można znaleźć na koniec każdego z rozdziałów,  
i nie wydaje się celowe powtarzanie w tym miejscu opisanych tam tez. 
Jednak ze względu na objętość pracy, warto na koniec podsumować  
kluczowe wyniki dokonanego przeglądu danych. Celowi temu posłuży 
zamieszczona niżej matryca, porządkująca podstawowe fakty i uwagi 
dotyczące poziomu zakorzenienia sektora pozarządowego. Przed przy-
stąpieniem do studiowania opisanych w niej wyników, warto zapoznać 
się z kilkoma uwagami dotyczącymi jej architektury. Matryca składa się 
z trzech części, poświęconych podstawowym zagadnieniom stanowiącym 
przedmiot ekspertyzy:  
• kwestii stabilności instytucjonalnej organizacji pozarządowych; 
• kwestii społecznego zakorzenienia organizacji, oraz 
• kluczowym uwarunkowaniom zakorzenienia (postawom i zachowa-

niom, o których sądzi się, że determinują lub mogą determinować  
poziom zaangażowania społecznego). 

 

Dla każdej części, zdefiniowano najważniejsze wskaźniki, uznane 
przez autorów raportu za najlepsze (lub najlepsze z dostępnych) miary 
kondycji polskiego sektora pozarządowego w określonym wymiarze. 
Wskaźniki te można traktować jako zestaw kluczowych kryteriów, ze 
względu na które pozycjonuje się ten sektor w badaniach. Ich lista sama 
w sobie może być pożytecznym materiałem metodologicznym dla bada-
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czy sektora, a także polem do dyskusji nad kształtem i ograniczeniami 
samego raportu. Każdy ze wskaźników opisano przedstawiając naj- 
aktualniejsze dostępne dane na temat ich poziomu (kolumna [stan obec-
ny]), informacje dotyczące zmian wartości wskaźnika w ostatnich latach 
(jeśli takie informacje były dostępne – kolumna [diagnoza trendu]), ko-
mentarze dotyczące zidentyfikowanych wartości oraz trendów, a także 
ewentualnych hipotez dotyczących ich uwarunkowań (kolumna [uwa-
runkowania]), i wreszcie opis wykorzystanych źródeł danych, wraz  
z ewentualnymi dodatkowymi uwagami (kolumna [źródło danych, ew. 
uwagi metodologiczne]). Jako że celem ekspertyzy nie było formułowa-
nie rekomendacji dotyczących możliwych działań mogących wpłynąć na 
opisywane w niej procesy, ale jedynie synteza dostępnych danych i opra-
cowań empirycznych na temat zakorzenienia, mamy nadzieję, że taki 
format posumowania okaże się dla czytelników wygodniejszy. Wypada 
jednak w kilku słowach podsumować opisane w matrycy wyniki. Wska-
zują one, jak się wydaje, na godną troski i niebezpieczną w dłuższej per-
spektywie prawidłowość w rozwoju polskiego sektora pozarządowego. 
W miarę upływu czasu, obserwujemy powolny wzrost potencjału insty-
tucjonalnego organizacji – przy czym dotyczy to w szczególności ostat-
nich dwóch – trzech lat. Organizacje wydają się więcej zatrudniać (a 
także częściej oferować stabilne zatrudnienie na podstawie stosunku  
pracy). Na marginesie można zauważyć (co nie było przedmiotem eks-
pertyzy), że poprawia się także ich kondycja finansowa (por. przywoły-
wany już raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z roku 2008) oraz 
sytuacja majątkowa. Rozwój ten na razie nie niesie jednak ze sobą po-
prawy wizerunku społecznego organizacji oraz ich społecznego zako- 
rzenienia – rozumianego jako rozpoznawalność i wpływ na dostęp do 
usług, a także zdolność do mobilizowania potencjalnych wolontariuszy, 
członków lub darczyńców. Choć w ostatnim czasie istnieją podstawy do 
optymistycznych prognoz w tej sferze (warto tu choćby wspomnieć stały 
wzrost popularności OPP oraz mechanizmu 1% i jego wpływ na wizeru-
nek sektora jako takiego), póki co nie znajdują one odzwierciedlenia  
w deklaracjach dotyczących poziomu aktywności społecznej Polaków. 
Na pierwszy rzut oka, optymistyczne są też wyniki odnoszące się do 
trzeciego z poruszonych w ekspertyzie wymiarów zakorzenienia: postaw 
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i praktyk utożsamianych z szeroko rozumianym potencjałem kapitału 
społecznego – według wielu stanowiących fundament jakiegokolwiek 
zaangażowania w sferze publicznej (czy w organizacjach, czy poza ni-
mi). Przy bliższym spojrzeniu ich wymowa nie jest jednak tak oczywista. 
O ile frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2007 istotnie 
przekroczyła poziom uczestnictwa w wyborach przeprowadzonych 2 lata 
wcześniej, to jednak warto pamiętać o szczególnych okolicznościach, 
jakie temu towarzyszyły, i o wyjątkowej mobilizacji elektoratów po-
szczególnych partii w obliczu poważnego konfliktu politycznego, jaki 
miał wówczas miejsce. Spojrzenie na frekwencję z ostatnich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego nie pozostawia złudzeń, że mobilizacja ta mia-
ła cokolwiek wspólnego z „obywatelskim przebudzeniem”. Nieznacznie 
rośnie poziom zaufania społecznego, jednak po pierwsze wciąż jest za-
straszająco niski, po drugie nie potwierdzają go wszystkie przeanalizo-
wane badania. Subtelnemu wzrostowi deklarowanego zaangażowania 
Polaków w działania na rzecz swojego otoczenia i wyraźnemu upo-
wszechnianiu się wiary w skuteczność wspólnych działań towarzyszy – 
paradoksalnie – wyraźne wycofywanie się z deklaracji gotowości do 
współpracy w takich działaniach. Zakres przeanalizowanych badań i rela-
tywna spójność uzyskanych w nich wyników nie pozwalają traktować 
tych niezgodności jako przypadkowych lub związanych z metodologią 
badań. Wygląda wiec na to, że respondenci sondaży zarazem odzyskują 
wiarę w zbiorową aktywność jako metodę osiągania wspólnych celów,  
i tracą do niej zapał. Niezależnie od możliwych wyjaśnień tego stanu 
rzeczy (wśród których narzuca się np. hipoteza mówiąca o istnieniu pew-
nych systemowych, zewnętrznych barier utrudniających ludziom podję-
cie współpracy z innymi), warto zastanowić się, jak mu przeciwdziałać. 
Warto chyba także zgodzić się, że niezależnie od skali i kierunku ostat-
nich trendów związanych z przemianami polskiego społeczeństwa oby-
watelskiego, jego ogólna kondycja – niezależnie od tego, przez pryzmat 
którego wskaźnika to oceniamy – wciąż pozostawia bardzo wiele do ży-
czenia. Jeśli powoli profesjonalizujący się, ale zamknięty w swoim wła-
snym środowisku sektor pozarządowy nie ma całkowicie zatracić swojej 
tożsamości, potrzebuje kampanii zmierzających do „odczarowania” go 
dla obywateli. 
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