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CZĘŚĆ II EKSPERTYZY UZUPEŁNIAJĄCE 

V. WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

A. WOLONTARIAT POLAKÓW 

Raport z badania wykonanego przez firmę SMG/KRC w dniach 2 - 5 listopada na 
losowej próbie 1005 dorosłych Polaków. 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu sformułowało definicję wolontariatu, której podstawą 
były kilkuletnie doświadczenia w pracy z wolontariuszami oraz liczne kontakty z 
organizacjami europejskimi i amerykańskimi. Według niego „wolontariat to bezpłatne, 
dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno–
koleżeńsko–przyjacielskie”. 

Obecnie „wolontariat” i „wolontariusz”, dzięki nowej Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi. 
Ustawa definiuje „wolontariusza” jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia 
dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów 
administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. 

W prezentowanym tu badaniu „wolontariat” to nieodpłatne, dobrowolne poświęcenie czasu 
na pracę społeczną w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych lub religijnych. 
Tak więc idea dobrowolności i nieodpłatności pracy są zgodne z obydwiema przedstawionymi 
wyżej definicjami, natomiast grupa instytucji, na rzecz których można pracować 
wolontarystycznie, nie pokrywa się w badaniu z tymi wymienionymi w Ustawie. Nie pytano 
respondentów o ich nieodpłatne zaangażowanie w instytucjach państwowych, zaś na liście 
organizacji pozarządowych – oprócz tych przewidzianych w Ustawie - znalazły się dodatkowo 
ruchy religijne, wspólnoty parafialne i misje, ruchy polityczne (inne niż zarejestrowane partie 
polityczne) oraz ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu i kampanie. 
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Zmiany wolontariatu w latach 2001 – 2004 

 

Procent wolontariuszy w śród dorosłych Polaków

10,0%
11,1%

16,9%
17,7% 18,3%

X 2001 X 2002 VI 2003 X 2003 XI 2004

 

W 2004 roku 18,3% czyli ok. 5,3 mln dorosłych Polaków zadeklarowało, że w ciągu 
ostatniego roku poświęciło czas (nie pobierając za to wynagrodzenia) na rzecz organizacji 
pozarządowych, grup, związków lub ruchów społecznych i religijnych.  

Jest to wzrost o 8,3 punktu procentowego w stosunku do 2001 roku. Na wykresie 
przedstawiającym wyniki badań w kolejnych latach widać, że największy wzrost poziomu 
wolontariatu nastąpił od października 2002 roku do czerwca 2003 roku. Od tamtego czasu 
tendencja wzrostowa się utrzymuje, choć wzrost jest zdecydowanie mniej gwałtowny.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności społecznej jest zmiana 
świadomościowa. Na wzrost odsetka Polaków deklarujących bezinteresowne zaangażowanie 
w działania organizacji, ruchów i grup wpłynął z pewnością fakt, iż wiedza na ten temat stała 
się powszechniejsza (temat organizacji pozarządowych jest bardziej obecny w mediach teraz 
niż kilka lat temu). Dzięki temu wzrosła skłonność do podejmowania działań o tym 
charakterze . 

 

Czym zajmują się wolontariusze ? 

Najczęściej wolontariusze angażują się w prace na rzecz organizacji i ruchów religijnych lub 
wspólnot parafialnych, organizacji charytatywnych oraz organizacji sportowych. Ważnym 
obszarem pracy wolontariackiej jest edukacja, oświata, wychowanie i opieka nad dziećmi, 
choć w stosunku do 2003 roku odsetek wolontariuszy deklarujących wspieranie organizacji 
działających w tych dziedzinach zmniejszył się niemal o połowę.  



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

6 

 

WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH, RUCHACH 
SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH  

(możliwość wskazania wszystkich typów organizacji/grup, na rzecz 
których poświęcono czas) 

Procent 
dorosłych 

Polaków 2003 

Procent 
dorosłych 
Polaków 
20041 

Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje  2,3 2,9 

Organizacje pomocy charytatywnej dla osób najuboższych, bezdomnych  3,3 2,5 

Organizacje sportowe (np. kluby i związki sportowe)  1,4 2,4 

Organizacje edukacyjne, oświata, wychowanie i opieka nad dziećmi i 
młodzieżą (w tym komitety rodzicielskie, wspieranie placówek oświatowych)  4,3 2,2 

Ochotnicza Straż Pożarna, GOPR , WOPR itp. 1,9 2,2 

Organizacje ekologiczne, ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami  1,4 1,3 

Organizacje ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w 
tym wspieranie placówek medycznych)  1,2 1,2 

Organizacje turystyczne i rekreacyjne (np. towarzystwa turystyczne, związki 
wędkarzy, działkowców, myśliwych itp.)  1,1 1,1 

Organizacje naukowe, kulturalne (np. związki artystyczne chóry, orkiestry, 
zespoły taneczne itp.)  1 1 

Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budowy drogi, wspólnota 
mieszkaniowa, rada mieszkańców itp.)  0,2 0,9 

Związki zawodowe  0,9 0,8 

Organizacje młodzieżowe (np. harcerstwo, związki studenckie)  0,4 0,6 

Organizacje hobbystyczne (np. związek filatelistów itp.)  0,2 0,6 

Ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu, kampanie adresowane do 
szerokich grup obywateli 0,5 0,5 

Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów  0,1 0,4 

Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, koła gospodyń wiejskich itp.)  0,3 0,3 

Partie, ugrupowania i ruchy polityczne  0,4 0,3 

Organizacje służące ochronie lokalnych tradycji i zwyczajów, folkloru (np. 
towarzystwa regionalne)  0,1 0,2 

Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych alkoholików, 
bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.)  0,6 0,2 

Samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pracodawców  0,2 0,2 

Organizacje świadczące pomoc dla osób i instytucji poza granicami Polski 
(np. mieszkających w innych krajach, ofiar katastrof, wojen itp.) 0,2 0,1 

Organizacje ochrony praw człowieka, konsumenta, mniejszości  0 0 

 

                                            
1 Dane na podstawie reprezentatywnej próby 4 000 dorosłych Polaków. 
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Ile czasu poświęcają wolontariusze na działania społeczne? 

Analiza danych na temat czasu, który poświęcili wolontariusze na pracę społeczną w 
ostatnim roku świadczy o tym, że wolontariat staje się powoli zjawiskiem nie tylko coraz 
powszechniejszym, lecz także coraz mocniej ugruntowanym. W porównaniu z 2003 rokiem (a 
także z 2002 i 2001) zwiększył się procent tych, którzy deklarują, że w ostatnim roku 
poświęcili na pracę społeczną więcej niż 50 godzin. W 2004 roku grupa ta stanowiła niemal 
30% wszystkich wolontariuszy (w 2003 roku zaledwie 13,7%, w 2002 roku 18%, zaś w 2001 
roku 20,7%). Wnioski o coraz większym zaangażowaniu wolontariuszy potwierdzają dane o 
liczbie godzin przepracowanych przez nich w ostatnim miesiącu – w porównaniu z 2003 
rokiem odsetek tych, którzy przepracowali więcej niż 5 godzin zwiększył się o 9,5 punktu 
procentowego. 

 

 

 Ile czasu poświęcił 
przeciętnie wolontariusz w 
ciągu roku 

2001 2002 2003 2004 

1-5 godz. 21,5% 26,7% 29,2% 17,7%

6-15 godz. 15,1% 20,4% 20,5% 22,7%

16-50 godz. 18,0% 22,5% 21,5% 18,5%

51-150 godz. 12,2% 12,9% 11,5% 13,6%

151-500 godz. 6,6% 2,5% 1,1% 10,2%

więcej niż 500 godz. 1,9% 2,6% 1,1% 5,8%

trudno powiedzieć 24,7% 12,5% 15,0% 11,5%

 

Procent wolontariuszy, którzy deklaruj ą, że w ostatnim 
miesi ącu po święcili czas na prac ę w organizacjach i 

ruchach społecznych lub religijnych

15,8%

51,3%

8,5%

3,6%

1,1%

19,7%

28%

38,1%

13%

6,8%

2,9%

10%

nie pracowali w ostatnim miesiącu

1-5 godzin

6-15 godzin

16-50 godzin

51-150 godzin

nie pamiętam

2003

2004
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Dlaczego Polacy angażują się w wolontariat ? 

Zapytani o ważne powody udzielenia pomocy, Polacy najczęściej wskazują swoje moralne, 
religijne i polityczne przekonania (89,4%) oraz przyjemność z wykonywania takiej pracy 
(76,1%). Niewiele rzadziej Polacy angażują się w wolontariat licząc na to, że w przyszłości to 
ktoś inny pomoże im (70,1%). Najrzadziej powodem jest chęć odwdzięczeni a się za pomoc, 
jaką się samemu otrzymało wcześniej (31,5%).  

 

POWODY ANGAŻOWANIA SIĘ W WOLONTARIAT Procent 
wolontariuszy w 
2003 roku* 

Procent 
wolontariuszy w 
2004 roku* 

Uważam że powinno się innym pomagać (mam takie 
moralne, religijne lub polityczne przekonania) 

83,0 89,4% 

Sprawia mi to przyjemność / interesuję się tym 70,6 76,1% 

Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 66,7 70,1% 

Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś 
nowego 

49,2 54,6% 

Nie potrafię odmawiać 53,9 52,4% 

Moi znajomi i bliscy też to robią 36,1 40,1% 

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

* Wyniki prezentowane w tabeli to zsumowane procenty odpowiedzi wolontariuszy, którzy stwierdzili, że 

poszczególne powody są dla nich bardzo lub raczej ważne. 

 

Co zachęca Polaków do wspierania organizacji? 

Uczestnikom badania (tym, którzy praktykowali wolontariat) zadano pytanie o zewnętrzne, 
bezpośrednie powody, które skłoniły ich do wsparcia organizacji i ruchów społecznych lub 
religijnych. Dla wolontariuszy najważniejsza jest znajomość organizacji i jej działań. Coraz 
częściej wskazywaną przez nich motywacją jest fakt, że ktoś bliski lub znajomy jest 
zaangażowany w działalność danej organizacji lub ruchu (38,4%). Jednak najczęściej 
zdarzają się sytuacje, w których wolontariusze sami proponują pomoc. 39,5% twierdzi, że 
znało działalność konkretnej organizacji i dlatego postanowiło ją wesprzeć.  
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Procent 
wolontariuszy 

POWODY UDZIELENIA WSPARCIA 

2003 2004

Zachęciła mnie kampania w środkach masowego przekazu (ogłoszenia / 
artykuły / billboardy / TV / Radio / Internet). 

25,3 15,1

Zgłosiła się do mnie (do domu lub na ulicy) z prośbą o udzielenie wsparcia 
osoba reprezentująca organizację lub grupę. 

27,1 23,8

Znam działalność konkretnej organizacji lub grupy i sam zaproponowałem(am) 
pomoc. 

30,3 39,5

Ktoś mi bliski / znajomy jest zaangażowany lub sam wspiera działalność 
organizacji lub grupy i dlatego zdecydowałem(am) się ją wesprzeć. 

33,1 38,4 

Dostałem list / telefon / e- maila z prośbą o wsparcie organizacji lub grupy. 4,0 2,7 

Nie pamiętam / trudno powiedzieć 13,5 9,2

Inna odpowiedź 2,3 3,8

 

Powody nieangażowania się w działalność społeczną 

55% respondentów przyznaje, że ani nie poświęciło nieodpłatnie czasu na działania 
społeczne, ani nie wsparło materialnie żadnych inicjatyw w 2004 roku. Jakie są deklarowane 
powody społecznej bierności ponad połowy dorosłych Polaków? Zarówno w 2003 jak i w 
2004 roku najczęściej wskazywanym powodem braku zaangażowania jest konieczność 
zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę. Ten powód jest istotnym 
wyjaśnieniem dla 56,6% osób, które nie wsparły żadnej organizacji czy inicjatywy pracą, 
pieniędzmi lub darami rzeczowymi. Niemal 40% nieaktywnych Polaków tłumaczy swoją 
bierność tym, że nie zostali o nią poproszeni, kolejne 40% deklaruje, że po prostu nigdy nie 
pomyślało o zaangażowaniu się w wolontariat lub filantropię.  

Cieszy fakt, że coraz mniej Polaków (w 2004 roku 15,3%) w przeszłości miała złe 
doświadczenia z wolontariatem lub udzielaniem pomocy materialnej, co było powodem 
zniechęcenia do tego charakteru działań. 
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Procent Polaków, którzy nie 
wsparli organizacji pracą ani 
pieniędzmi 

POWODY BRAKU ZAANGAŻOWANIA W WOLONTARIAT I 
FILANTROPIĘ 

w 2003 roku W 2004 roku 

Muszę zatroszczyć się o przede wszystkim o siebie i rodzinę 58 56,6 

Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałem(am) 39,5 42,1 

Nikt mnie o to nie prosił 40,6 39,5 

Nie sądzę, żebym miał(a) coś do zaoferowania 40,7 38,7 

Nie mam czasu 43,6 37,8 

Nie napotkałem(am) żadnej interesującej oferty pracy 34,6 31 

Sądzę, że nie jestem do tego fizycznie zdolny(a) 30,6 29,3 

Nie mam zaufania do działań organizacji, nie sądzę, żeby warto 
było im pomagać 

34,4 28,4 

Nie wiem gdzie znaleźć informacje o możliwości zaangażowania się 26,9 27,2 

W przeszłości miałem(am) złe doświadczenia z takim rodzajem 
pracy 

20,7 15,3 

 

Kim są wolontariusze? 

Wolontariuszami są najczęściej ludzie młodzi. Wśród osób w wieku 18-25 lat w 2004 roku 
było 23,8% wolontariuszy. Co więcej, z roku na rok ich liczba w tej grupie wiekowej rośnie. 
Powiększa się także różnica między ilością młodych wolontariuszy i starszych. 

Bardzo wyraźnym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania w wolontariat jest 
wykształcenie. Im wyższe, tym większa skłonność do pracy wolontarystycznej - ta 
tendencja utrzymuje się w badaniach w kolejnych latach. Wśród respondentów z wyższym 
wykształceniem zarejestrowano o 13 % więcej osób nieodpłatnie poświęcających czas na 
pracę społeczną (w 2004 roku 26%) niż wśród badanych legitymujących się wykształceniem 
podstawowym (12,8%).  

Dane o statusie społecznym wolontariuszy potwierdzają tendencję w przedziale 
wiekowym. Odsetek uczniów i studentów pracujących społecznie jest najwyższy, a 
jednocześnie szybko rośnie. . W stosunku do 2003 roku znacząco zwiększyła się też liczba 
wolontariuszy wśród emerytów i rencistów.  

Wysokie dochody (powyżej 1000 zł na jednego członka rodziny) sprzyjają większemu 
zaangażowaniu w pracę społeczną. Wyższy niż przeciętny jest też procent wolontariuszy 
wśród osób bez dochodu. Należy przypuszczać, że do tej kategorii zostali zaklasyfikowani 
niepracujący uczniowie i studenci. 
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WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Region zamieszkania respondenta 

Polska centralna 6,2% 5,9% 9,9% 16,6% 

Polska wschodnia 8,8% 20,9% 17,3% 16,5% 

Polska południowo-wschodnia 14,0% 10,5% 27,0% 21,7% 

Polska południowa 8,5% 12,2% 14,8% 18,1% 

Polska południowo-zachodnia 15,9% 9,1% 16,7% 20,6% 

Polska zachodnia 12,7% 10,8% 21,3% 18,7% 

Polska północna 7,6% 12,3% 19,6% 17,1% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Płeć 

mężczyzna 8,0% 10,1% 17,1% 20,9% 

kobieta 11,9% 11,9% 18,3% 15,9% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Wiek 

poniżej 25 lat 8,1% 11,9% 22,5% 23,8% 

26-35 lat 7,8% 9,6% 19,4% 16,3% 

36-45 lat 10,4% 13,6% 18,6% 17,2% 

46-55 lat 14,5% 13,6% 20,5% 18% 

powyżej 55 lat 10,1% 7,1% 8,3% 15% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Stan cywilny 

kawaler/panna 10,1% 11,4% 21,1% 23,1% 

z partnerem 10,3% 11,2% 16,6% 17,3% 

osamotniony(a) 9,3% 10,1% 14,3% 12,7% 
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WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Wykształcenie 

podstawowe 6,5% 8,6% 11,6 12,8% 

zawodowe 8,9% 9,9% 12,7% 14,6% 

średnie 10,4% 12,1% 22,3% 20,7% 

wyższe 18,5% 16,2% 23,9% 26% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Status społeczny 

pracuje na stałe lub dorywczo 9,6% 13,4% 20,4% 19,6% 

bezrobotny 7,4% 8,8% 15,6% 13,1% 

emeryt/ rencista 13,5% 8,3% 9,6% 14% 

uczeń/ student 9,6% 13,2% 26,8% 29,6% 

nie pracuje/ zajmuje się domem 4,3% 7,7% 17,4% 12% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Dochód netto na członka rodziny miesięcznie 

brak dochodu 6,6% 11,9% 20,8% 22% 

do 400 zł 11,8% 7,3% 23,0% 18,8% 

od 401 do 600 zł 8,3% 11,9% 13,6% 12,1% 

od 601 do 1000 zł 10,8% 8,8% 13,4% 13,3% 

 

WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

 1 lub 2 osoby 10,6% 8,1% 12,9% 15,5% 

 3 osoby 12,3% 9,9% 19,7% 17,4% 

 4 osoby 8,1% 15,3% 20,2% 21% 

 5 osób 10,8% 13,4% 16,8% 22,1% 

 6 i więcej osób 8,3% 9,0% 22,4% 20% 
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WOLONTARIUSZE 
 

2001 2002 2003 2004 

Procent dorosłych Polaków 10% 11,1% 17,7% 18,3% 

Liczba dzieci do lat 14 w gospodarstwie domowym 

 bez dzieci 10,7% 10,2% 15,9% 18,3% 

 jedno 10,3% 14,1% 23,2% 18,1% 

 dwoje 8,0% 12,1% 21,1% 19,5% 

 troje i więcej 5,9% 8,9% 10,0% 17,7% 
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B. WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

Badanie wykonano w dniach 21 czerwca – 13 września 2004 roku na losowo-
warstwowej próbie 950 stowarzyszeń i fundacji. 

W pracach 44,4% organizacji uczestniczą wolontariusze (nie będący jednocześnie 
członkami organizacji).  

W 50% organizacji współpracujących z wolontariuszami ich liczba w ostatnim roku nie 
przekroczyła 10 osób, w kolejnych 27% było ich między 11 a 30, zaś powyżej 100 
wolontariuszy miało w zeszłym roku 5% organizacji.  

 

Liczba wolontariuszy a wielkość organizacji 

Z wolontariuszami częściej współpracują organizacje duże. Prawie 2/3 fundacji i 
stowarzyszeń niezatrudniających płatnych pracowników nie korzysta także ze stałej pomocy 
wolontariuszy. Wśród organizacji zatrudniających ponad 10 pracowników odsetek tych, które 
nie mają wolontariuszy nie przekracza 40%.  

Do podobnych wniosków można dojść analizując poziom wolontariatu w zależności od 
wielkości budżetu organizacji. Wbrew obiegowym opiniom, iż organizacje biedniejsze są 
bardziej skłonne do korzystania z wolontariatu, to właśnie organizacje o najwyższych 
przychodach częściej współpracują z wolontariuszami. Z pewnością jest to po części 
związane z tym, że najmniejsze inicjatywy działają przede wszystkim w oparciu o społeczną 
pracę swoich członków (należy przypomnieć, że pracujący społecznie członkowie nie byli w 
badaniu wliczani w grono wolontariuszy), a także z faktem, iż to właśnie duże, znane 
organizacje przyciągają najwięcej osób chcących podjąć się pracy wolontarystycznej i są 
zdolne zorganizować pracę większej liczby osób. Zależność pomiędzy wysokością budżetu 
organizacji i korzystaniem z wolontariatu ma trwały charakter – podobne wyniki 
zarejestrowano już w badaniu przeprowadzonym w 2002 roku. Co ciekawe, porównanie 
wyników z obu okresów sugeruje, iż dysproporcje w korzystaniu z wolontariatu pomiędzy 
organizacjami o niższych przychodach i tymi bogatszymi pogłębiają się. O ile wśród 
organizacji o najniższych przychodach różnica pomiędzy rokiem 2002 i 2004 jest niemal bez 
znaczenia, o tyle w pozostałych przypadkach odsetek organizacji zatrudniających 
wolontariuszy jest znacząco niższy niż 2 lata temu. Jedynie w grupie respondentów o 
najwyższym budżecie prawidłowość ta ulega odwróceniu. Aż 91% z nich pracuje z 
wolontariuszami, w porównaniu do niespełna 75% w 2002 roku. 
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% organizacji współpracuj ących z wolontariuszami wg. wielko ści bud żetu
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W 75% zbadanych organizacji, które pracowały z wolontariuszami liczba wolontariuszy, 
którzy przynajmniej raz w roku zaangażowali się w działania organizacji, nie przekroczyła 30 
osób. Ok. 12% organizacji współpracujących z wolontariuszami skorzystało w ubiegłym roku 
z pracy ponad 100 osób – to więcej niż 2 lata temu, kiedy taką skalą współpracy mogło 
pochwalić się tylko 7% badanych. Wzrostowi liczebności grupy organizacji angażujących 
bardzo wielu wolontariuszy towarzyszy także wzrost liczebności organizacji zatrudniających 
ich najmniej. W ciągu 2 ostatnich lat wzrosła zwłaszcza liczba organizacji współpracujących z 
maksymalnie 5 wolontariuszami. Obecnie taki właśnie wymiar korzystania z wolontariatu jest 
najczęściej spotykany. Zmniejszeniu uległ za to odsetek organizacji angażujących w swoje 
działania od 15 do 30 wolontariuszy. 

% organizacji współpracuj ących z okre śloną liczb ą wolontariuszy
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Procedury współpracy z wolontariuszami 

Wyniki badania przeprowadzonego w 2002 roku, jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pokazały, że formalny status 
wolontariuszy nie był najlepszy. Czy przez rok obowiązywania Ustawa wpłynęła na jego 
zmianę? Z analizy deklaracji na temat przestrzegania poszczególnych zapisów Ustawy 
wynika, że z poszczególnych zobowiązań wobec wolontariuszy wywiązuje się ok. 1/5 
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organizacji. W 2002 roku 15% organizacji zwracało wolontariuszom poniesione koszty, w 
2004 roku sytuacja nie zmieniła się diametralnie. Tylko 8% zawsze zwracało koszty, kolejne 
15% na ogół to robiło, zaś ponad 50% nigdy nie miało takiego zwyczaju.. Większą zmianę 
widać w dopełnianiu obowiązku ubezpieczenia wolontariuszy. W 2002 roku zaledwie 4% 
organizacji obejmowało swoich wolontariuszy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 
i następstw nieszczęśliwych wypadków, w 2004 roku to samo deklarowało14%, a kolejne 7% 
przestrzegało tego na ogół. Również zapewnienie wolontariuszom niezbędnych badań 
lekarskich i szkoleń BHP deklarowało zdecydowanie więcej organizacji – 21% w 2004 roku, 
podczas gdy w 2002 tylko 3% organizacji. Ciągle jednak niemal 60% nigdy nie dopełnia tych 
obowiązków, a ok. 15% na ogół tego nie robi.  

Współpraca z wolontariuszami nadal na ogół jest niesformalizowana - tylko 21% organizacji 
podpisuje z nimi rodzaj umowy określającej wzajemne relacje (choć to cztery razy częściej 
niż w 2002 roku, kiedy podpisywało je 5%).  

Z 19% w 2002 roku do 52% wzrósł odsetek organizacji, w których wolontariusze przechodzą 
przez wewnętrzne lub zewnętrzne szkolenia przygotowujące ich do pracy.  

Omawiane procedury częściej przestrzegane są przez organizacje duże, zamożne, i 
współpracujące z większą liczbą wolontariuszy. Co ważne, tylko niespełna 10% organizacji 
korzystających z wolontariatu zawsze lub na ogół stosuje przynajmniej 4 z wymienionych 
procedur, przy prawie 40% przeważnie nie stosujących żadnej z nich. Co nie dziwi, 
procedury przestrzegane są częściej w organizacjach miejskich, o dużych przychodach i dużej 
liczbie pracowników. 

 

Procedury współpracy z wolontariuszami w organizacjach
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PODSUMOWANIE 

• W 2004 roku 18,3% czyli ok. 5,4 mln dorosłych Polaków zadeklarowało, że w 
ciągu ostatniego roku poświęciło czas na rzecz organizacji pozarządowych, grup, 
związków lub ruchów społecznych i religijnych(nie pobierając za to wynagrodzenia). 
Od 2001 roku, kiedy firma SMG/KRC i Stowarzyszenie Klon/Jawor po raz pierwszy 
prowadzili badanie wolontariatu, odsetek wolontariuszy systematycznie rośnie. 
Jednocześnie Polska pod względem ilości wolontariuszy cały czas jest daleko w tyle 
za krajami Europy Zachodniej. Także w Czechach o ok. 10 punktów procentowych 
więcej obywateli deklaruje zaangażowanie w pracę wolontariacką. 

• Stale zwiększa się odsetek respondentów deklarujących, że w ostatnim roku 
poświęcili na pracę społeczną więcej niż 50 godzin – w 2004 roku grupa ta 
stanowiła niemal 30% wszystkich wolontariuszy (w 2003 roku zaledwie 13,7%, w 
2002 roku 18%, zaś w 2001 roku 20,7%). W porównaniu z 2003 rokiem odsetek tych, 
którzy przepracowali społecznie więcej niż 5 godzin w miesiącu zwiększył się o 9,5 
punktu procentowego i wynosi obecnie 22,7% wszystkich wolontariuszy. 

• Najważniejszym powodem zaangażowania wolontariuszy jest znajomość 
organizacji i działań, które prowadzi. Coraz częściej wskazywaną przez nich przyczyną 
jest także fakt, że ktoś bliski / znajomy jest zaangażowany w działalność danej 
organizacji lub ruchu (38,4%). Jednak najczęściej zdarzają się sytuacje, w których 
wolontariusze sami proponują pomoc – 39,5% twierdzi, że znało działalność 
konkretnej organizacji i dlatego postanowiło ją wesprzeć. 

• Najbardziej dynamicznie wolontariat rozwija się wśród osób młodych. Co 
więcej, to wśród osób poniżej 25 roku życia jest największy odsetek wolontariuszy. 
Drugim bardzo wyraźnym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania w 
wolontariat jest wykształcenie. Im wyższe, tym większa skłonność do pracy 
wolontarystycznej - ta tendencja utrzymuje się w badaniach w kolejnych latach. 

• Z pomocy wolontariuszy korzysta niemal co druga organizacja pozarządowa. 
W 75% organizacji, które współpracują z wolontariuszami, liczba wolontariuszy, którzy 
przynajmniej raz w roku zaangażowali się w działania organizacji nie przekroczyła 30 
osób. Ok. 12% organizacji współpracujących z wolontariuszami skorzystało w 
ubiegłym roku z pracy ponad 100 osób – to więcej niż 2 lata temu, kiedy taką skalą 
współpracy mogło pochwalić się tylko 7% badanych. 

• Widać wpływ zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
formalizację relacji z wolontariuszami. W stosunku do roku 2002, kiedy większości 
procedur, o które pytaliśmy, przestrzegało zaledwie kilka procent organizacji, sytuacja 
zmieniła się znacząco. Z analizy deklaracji na temat przestrzegania poszczególnych 
zapisów Ustawy wynika, że z poszczególnych zobowiązań wobec wolontariuszy 
wywiązuje się ok. 1/5 organizacji współpracujących z wolontariuszami, przy czym 
niewiele jest organizacji przestrzegających wszystkich procedur.  

 



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

18 

VII. KONDYCJA PODMIOTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2004 ROKU 

 

A. PODSTAWOWE FAKTY O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH (FUNDACJACH I 
STOWARZYSZENIACH) 

Liczba zarejestrowanych organizacji 

 

Wraz z wejściem w życie Ustawy. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
pojawiła się prawna definicja organizacji pozarządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej Ustawy 
organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej, utworzone na podstawie przepisów Ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. Ustawa przyjmuje szeroką definicje 
organizacji pozarządowych, poza stowarzyszeniami i fundacjami do tak zdefiniowanego 
trzeciego sektora należą też inne podmioty takie jak związki zawodowe, organizacje 
samorządu gospodarczego czy zawodowego. 

Podstawą do określenia liczby organizacji jest rejestr REGON Głównego Urzędu 
Statystycznego. Do końca kwietnia 2004 roku zarejestrowanych w nim było 45 891 
stowarzyszeń2 i 7 210 fundacji, które w tym raporcie nazywane są „organizacjami 
pozarządowymi”. Gdyby jednak chcieć oszacować rozmiary całego trzeciego sektora, do 
liczby tej należałoby dołączyć 14 000 ochotniczych straży pożarnych, 3 524 organizacji 
społecznych (komitety rodzicielskie, koła łowieckie oraz komitety społeczne), 17 113 
związków zawodowych, 15 244 jednostek kościołów i związków wyznaniowych, 5 515 
organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz mniej liczne grupy związków 
pracodawców i partii politycznych. Tak więc, jeśli traktować wszystkie wymienione tu typy 
podmiotów jako „trzeci sektor”, liczyłby on blisko 109 tys. zarejestrowanych podmiotów.  

W badaniu prezentowanym w tej części raportu przyjęto definicję węższą i tylko dla tej grupy 
– stowarzyszeń i fundacji - wyniki badania można uznać za reprezentatywne. 

 

Dynamika powstawania organizacji 

Na podstawie danych o datach rejestracji organizacji znajdujących się w rejestrze REGON 
(stan na koniec kwietnia w 2004 roku) powstał wykres obrazujący dynamikę powstawania 
stowarzyszeń i fundacji. Wykres koncentruje się nie na liczbie wszystkich organizacji w 
danym roku, ale raczej na pokazanym procentowo przyroście liczby organizacji w danym 
roku w stosunku do roku poprzedniego, który jest zawsze uznawany za 100%.  

 

Na poniższym wykresie widać wyraźnie dynamiczny przyrost liczby fundacji na początku lat 

                                            
2 bez ochotniczych straży pożarnych, które mają formę prawną stowarzyszeń 
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90-tych, który do pewnego stopnia należy tłumaczyć ich niewielką liczbą jeszcze w 1989 roku 
(o ile w 2004 roku fundacji jest 6 razy mniej niż stowarzyszeń, to w 1989 było ich 16 razy 
mniej). Od ok. 1991 roku przyrost fundacji zrównał się z przyrostem stowarzyszeń, a nawet 
był mniejszy. Być może przyczyniła się do tego procedura rejestracyjna niezwykle kłopotliwa 
w praktyce Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczba fundacji zaczęła się ponownie 
zwiększać w sposób bardziej dynamiczny. Kolejne lata pokażą, czy tendencja ta się utrzyma. 

 

 

Dynamika przyrostu zarejestrowanych stowarzysze ń i funadacji 
(poprzedni rok = 100%) 
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Zróżnicowanie regionalne 

Pod względem liczebności organizacji zarejestrowanych w systemie REGON, najlepiej wypada 
województwo mazowieckie, z prawie 10 tysiącami stowarzyszeń i fundacji. Należy przy tym 
pamiętać, że znaczna część z nich zlokalizowana jest w Warszawie. W następnym w 
kolejności województwie śląskim również silnie zurbanizowanym jest już prawie 2 razy mniej 
organizacji. Sąsiednie województwo opolskie zajmuje z kolei ostatnie miejsce wśród 
regionów, z zaledwie nieco ponad 1 tysiącem organizacji w rejestrze. Bardzo mało formalnie 
zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji występuje także w województwie świętokrzyskim, 
lubuskim i podlaskim. Województwo świętokrzyskie jest do tego na ostatnim miejscu wśród 
regionów pod względem dynamiki rozwoju sektora pozarządowego. Mapa liczebności 
zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce. 
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32,2
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25

23,7

22,2

22,7

33,7

38,4

25,3

27

25

22,6

18,6

24,8

24,3

31

 

% przyrost liczby organizacji od roku 2002, wg. REGON 2004

27,2 - 38,4  (5)
24,8 - 27,2  (5)
18,6 - 24,8  (6)  

 

Od 2002 roku liczba zarejestrowanych w jego granicach organizacji wzrosła o nieco ponad 
18% - co jednak nie znaczy, że o tyle samo wzrosła liczba organizacji faktycznie 
działających. Największy wzrost liczby zarejestrowanych inicjatyw pozarządowych 
zanotowało województwo opolskie, co przestaje dziwić, kiedy weźmie się pod uwagę, jak 
niewiele było ich w 2002 roku. Co jednak ciekawe, dwa kolejne najdynamiczniej rozwijające 
się regiony to woj. mazowieckie i dolnośląskie – zajmujące odpowiednio 1 i 4 miejsce pod 
względem liczby organizacji. 

4 384

2 453

2 632

1 495

3 084

4 727

9 620

1 135

2 571

1 620

3 587

5 566

1 335

2 128

4 496

2 270

 
org. zarejestrowane w REGON wedlug regionow, 2004

4 500 - 9 620  (3)
3 000 - 4 500  (4)
2 000 - 3 000  (5)
1 130 - 2 000  (4)  
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Istnieje wyraźny związek pomiędzy lokalizacją stowarzyszeń i fundacji a tym, czym się 
zajmują, jakim dysponują potencjałem, jaki jest zasięg ich działań. Wraz ze wzrostem 
wielkości miejscowości rośnie również terytorialny zasięg działań organizacji i zmniejsza się 
liczba tych spośród nich, których działalność zorientowana jest wyłącznie na najbliższe 
sąsiedztwo – obszar gminy lub powiatu. W Warszawie, gdzie zarejestrowanych jest ok. 1/5 
wszystkich organizacji pozarządowych, tego rodzaju orientację zadeklarowało niespełna 10% 
badanych, podczas gdy wśród organizacji ze wsi i z małych miasteczek – ponad 70%. 
Odwrotnie jest w przypadku działań o charakterze „globalnym”. Liczebność organizacji 
nastawionych wyłącznie na tego rodzaju aktywność wzrasta wraz z wielkością miejscowości. 
Jak widać w poniższej tabeli, zależności te mają charakter liniowy. 

 

Wielkość miejscowości a 
orientacja na lokalność 

Organizacje działające tylko w 
obrębie gminy/powiatu 

Organizacje działające tylko 
na poziomie gminy lub 
wyższym 

Wieś i małe miasta 70,7% 3,6% 

Miasto do 50 tys. 
mieszkańców 

71,1% 9,1% 

Miasto powyżej 50 tys. 
mieszkańców 

46,4% 12,9% 

Stolice województw 26,1% 21,4% 

Warszawa 9,3% 70,6% 

ogółem 46,7% 18,9% 

Różnice w terytorialnym zasięgu działań organizacji korespondują ze zróżnicowaniem ich 
wielkości i kondycji finansowej. Oczywiście, inicjatywy w miastach są większe, zarówno jeśli 
chodzi o liczbę członków (wśród organizacji członkowskich), jak i pod względem poziomu 
zatrudnienia i wysokości budżetu. Według wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, 
liczba członków i pracowników typowej organizacji warszawskiej jest ponad dwukrotnie 
większa niż w przypadku organizacji mającej siedzibę na wsi lub w małym miasteczku. Jeśli 
chodzi o budżet, dysproporcje są jeszcze większe3. 3 na 4 organizacje z Warszawy legitymują 
się rocznymi przychodami w wysokości do 285 000 zł., co stanowi ponad 10-krotność 
maksymalnych przychodów w takiej samej grupie organizacji wiejskich. Pod względem 
finansowym, organizacje położone na wsi dzieli przepaść nie tylko od stolicy. Roczne 
przychody ¾ inicjatyw wiejskich nie przekraczają 26 000 zł. To prawie 3 razy mniej niż w 
wypadku miast do 50 000 mieszkańców i prawie 5 razy mniej niż w grupie organizacji z miast 
wojewódzkich.  

                                            
3 Celowo użyliśmy tu sformułowania „typowej” zastępując nim słowo „przeciętnej”. Z uwagi na niezwykle duże 
zróżnicowanie wewnętrzne zatrudnienia i dochodów badanych organizacji, średnie wartości tych zmiennych mają 
małą wartość poznawczą. Dlatego zamiast analizy średnich zastosowaliśmy do ich opisu percentyle – miary 
rozkładu wartości mało wrażliwe na oddziaływanie przypadków skrajnych.  
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Wielkość organizacji Wielkość organizacji a 
lokalizacja 50% organizacji nie 

ma więcej niż ... 
członków 

Roczne przychody 
75% organizacji w 
roku 2003 nie 
przekroczyły ... zł 

90% organizacji 
zatrudnia nie 
więcej niż ... 
pracowników 

Wieś i małe miasta 36 26000 3 

Miasto do 50 tys. 
mieszkańców 

35 71196 5 

Miasto powyżej 50 tys. 
mieszkańców 

45 85000 6 

Stolice województw 54 120000 6 

Warszawa 68 285000 8 

 

Różnice pomiędzy organizacjami „miejskimi” i „wiejskimi” nie ograniczają się do ich wielkości 
lub skali działań. Dotyczą także samej istoty tych działań – tego, czym organizacje się 
zajmują. Według danych z cytowanego badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, zdecydowana 
większość ankietowanych zlokalizowanych na wsi bądź w małych miasteczkach (do 10 
tysięcy mieszkańców) to kluby sportowe bądź stowarzyszenia rekreacyjne. Dla porównania, 
w Warszawie stanowią one niewiele ponad 10% wszystkich organizacji pozarządowych. 
Względnie dużo organizacji z małych miejscowości działa także w obszarze ochrony 
środowiska i rozwoju lokalnego. Z kolei w miastach powyżej 10 000 mieszkańców 
(niezależnie od ich wielkości) występuje więcej organizacji zajmujących się głównie edukacją 
i wychowaniem oraz inicjatyw działających na polu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i 
usług socjalnych. Istotne różnice dotyczą także sfery kultury, a także działań najsilniej 
związanych z wartościami demokratycznymi, takich jak walka o prawa człowieka czy 
wspieranie inicjatyw pozarządowych. Wśród organizacji z Warszawy, kultura i sztuka 
wskazywane były jako główne pole działań organizacji 3 razy częściej niż w małych 
miejscowościach. W przypadku działań na rzecz praw człowieka oraz inicjatyw służących 
wspieraniu rozwoju środowiska pozarządowego, dysproporcje okazały się jeszcze silniejsze – 
w Warszawie, tego rodzaju aktywnością zajmuje się co 10 organizacja, zaś w małych 
miejscowościach mniej więcej 1 na 100. 
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Wielkość miejscowości a działalność organizacji4 

 Najważniejsze pole działań wskazywane przez organizację 

 Kultura i 
sztuka 

Sport, 
rekreacja, 
hobby 

Edukacja i 
wychowanie 

Ochrona zdrowia, 
opieka społeczna, 
usługi socjalne 

Ochrona 
środowiska, 
rozwój lokalny 

Prawa 
człowieka, 
wsparcie dla 
NGO 

Wieś i małe 
miasta 

8,3% 60,3% 6,3% 9% 12,7% 1,3% 

Miasto do 50 
tys. 
mieszkańców 

11,5% 36,8% 11,6% 20,6% 11% 3% 

Miasto powyżej 
50 tys. 
mieszkańców 

5,9% 41,3% 10,6% 22,5% 5,8% 5,4% 

Stolice 
województw 

13,8% 27,1% 12,7% 22,2% 10,8% 3,5% 

Warszawa 23,7% 13,7% 11,6% 19,1% 8,2% 10,6% 

ogółem 11,6% 38,7% 10,3% 18,1% 10,1% 4% 

 

Pola, formy i zasięg działań 

Wyniki badania organizacji z 2004 roku, podobnie jak te sprzed 2 lat, wskazują 
jednoznacznie, że „sport, turystyka, rekreacja i wypoczynek” to obszar, w którym działa 
największy odsetek organizacji. Niemal 40% wskazuje go jako najważniejsze pole swoich 
działań, a dodatkowe 20% twierdzi, że działa w tym obszarze, choć nie jest on 
najważniejszy. 

Inne obszary, które organizacje często wskazują jako najważniejsze, to kultura i sztuka 
(dla niemal 12%), edukacja i wychowanie (wskazuje co 10 organizacja), usługi 
socjalne i pomoc społeczna (dla co 10 organizacji ), ochrona zdrowia (dla 8% 
organizacji) i rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym (6,5% organizacji).  

Ponieważ organizacje często prowadzą rozbudowaną działalność i nie ograniczają się do 
jednego obszaru, dlatego warto też przyjrzeć się procentowemu rozkładowi odpowiedzi na 
pytanie o wszystkie pola prowadzonej działalności. Przy tak sformułowanym pytaniu na 
drugie miejsce pod względem częstości wskazań (po „sporcie, rekreacji, turystyce i 
wypoczynku”) „wysuwa się” obszar działań związany z edukacją i wychowaniem (ponad 
40%). Tak duży odsetek organizacji działających w tej dziedzinie nie dziwi. Są wśród nich 
zarówno organizacje prowadzące wszelkiego rodzaju działalność szkoleniową, informacyjną, 
jak i profilaktyczną czy uświadamiającą, niezależnie od typu odbiorców. Istnieją także 
organizacje pracujące z dziećmi, a więc prowadzące wszelkiego rodzaju działania 
wychowawcze.  

                                            
4 Wskazania w wierszach nie sumują się do 100%, ponieważ pominięto najmniej licznie reprezentowane kategorie 
działań organizacji.  
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Możliwość wskazania więcej niż jednego pola działań w sposób oczywisty zwiększa procenty 
wskazań na poszczególne pola. Choć organizacji deklarujących, że ich najważniejsze pole 
działań to: „ochrona środowiska”, „sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe”, „prawo i 
jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna”, „badania naukowe”, „wsparcie dla 
instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich”, „działalność 
międzynarodowa” i „religia”, jest mniej niż po 5%, to ich odsetek zwiększa się często do 
kilkunastu, kiedy organizacje mają szanse wskazać wszystkie obszary prowadzonych działań. 

 

Pola działań Procent wskazań na jedno, 
najważniejsze pole działań  

Procent wskazań na 
wszystkie pola prowadzonej 
działalności  

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY 38,6 61,7 

KULTURA i SZTUKA 11,6 26,1 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 10,3 43,6 

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA 10,0 26,6 

OCHRONA ZDROWIA 8,2 24 

ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I 
MATERIALNYM 6,5 20,9 

OCHRONA ŚRODOWISKA 3,6 15,8 

SPRAWY ZAWODOWE, PRACOWNICZE, BRANŻOWE. 2,9 6,7 

PRAWO I JEGO OCHRONA, PRAWA CZŁOWIEKA, 
DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZ 2,6 11,1 

BADANIA NAUKOWE 1,8 8,5 

WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORG. POZARZĄD.I 
INICJATYW OBYWAT. 1,4 14 

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. 0,7 11,3 

RELIGIA. 0,3 2 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. 1,6 4,1 

Ludzie w organizacjach 

Płatni pracownicy 

Z badań z 2004 roku wynika, że tylko co 3 organizacja zatrudnia płatny personel. 
Warto przypomnieć, że w 2002 roku 45% organizacji zadeklarowało współpracę z jakimś 
płatnym personelem, choć jednocześnie tylko 35% organizacji twierdziło, że zatrudnia 
pracowników na umowę o pracę. Należy więc przypuszczać, że mniej jest organizacji 
posiadających sporadycznie płatnych współpracowników, zaś liczba organizacji na stałe 
korzystających z pracy płatnego personelu nie zmieniła się. Potwierdzają to szacunki 
dotyczące liczby osób zatrudnionych w sektorze w przeliczeniu na pełne etaty – na podstawie 
deklaracji zebranych w badaniu z 2002 roku oszacowano ją na ok. 62 tys. etatów. Dane z 
2004 roku świadczą, iż liczba ta zwiększyła się nieznacznie do niecałych 64 tys. etatów (co 
stanowi 0,56% zatrudnienia poza rolnictwem w III kwartale 2004 roku). 

Nawet jeśli organizacje zatrudniają płatnych pracowników, to w większości przypadków (w 
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ok. 70% przypadków) liczba personelu nie przekracza 5 osób. Niewiele ponad 1% organizacji 
zatrudnia więcej niż 20 osób.  

 

Organizacje zatrudniające płatnych pracowników – 33,2%, w tym... 

 

Procent 
organizacji 
zatrudniających 
pracowników w 
przedziałach 
liczebności 

Procent organizacji 
zatrudniających 
pracowników w 
przeliczeniu na 
etaty - w 
przedziałach 
liczebności 

Procent organizacji 
zatrudniających 
pracowników, dla 
których praca w org. 
jest głównym miejscem 
pracy zarobkowej - w 
przedziałach liczebności 

Procent organizacji 
które dodatkowo 
współpracowały z 
pracownikami - w 
przedziałach 
liczebności 

Liczba pracowników   
Nie posiadają tego typu 
pracowników - 10,9 

Nie posiadają tego 
typu pracowników - 
9,1 

1 7,1 8,6 6,7 3,0 

2-5 15,5 7,6 8,5 7,8 

6-10 4,4 3,4 2,9 3,4 

11-20 3,1 1,0 1,3 2,1 

21 i więcej 1,6 1,2 1,3 3,9 

brak danych 1,5 11,4 1,7 3,9 

nie zatrudniają 
stałych pracowników 66,8% 

 

Członkowie 

O członkostwie jest mowa tylko w przypadku stowarzyszeń (posiadanie co najmniej 15 
członków stanowi formalny warunek ich powołania). Połowa stowarzyszeń ma nie 
więcej niż 42 członków. Co 4 stowarzyszenie zrzesza więcej niż 90 osób, a ok. 5% ma 
więcej niż 1000 członków.  

Dane te nie różnią się znacząco od wyników z 2002 roku. Wydaje się więc, że przez ostatnie 
2 lata organizacje nie zrobiły wiele w celu poszerzenia bazy członkowskiej, ale także nie 
„utraciły” swoich członków. Trzeba jednak podkreślić, że z deklaracji samych organizacji 
wynika coś innego. Tylko 47% stowarzyszeń twierdzi, iż liczba ich członków pozostała w 
ciągu ostatnich 2 lat bez zmian, 31% deklaruje, że liczba ich wzrosła, a 13% że zmalała.  

 

Wolontariusze  

W pracach 44,4% organizacji uczestniczą wolontariusze (nie będący jednocześnie 
członkami organizacji).  

W połowie organizacji współpracujących z wolontariuszami ich liczba w ostatnim roku nie 
przekroczyła 10 osób, w kolejnych 27% było ich między 11 a 30, zaś powyżej 100 
wolontariuszy pracowało w zeszłym roku w 5% organizacji.  



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

26 

W porównaniu do 2002 roku, w 2004 roku o 8 punktów procentowych więcej było 
organizacji, które deklarowały współpracę z nie więcej niż 5 wolontariuszami, zaś o 4 punkty 
procentowe mniej takich, które miały w ostatnim roku ponad 60 wolontariuszy. Jednak 
większość organizacji nie odczuła tego nieznacznego spadku liczby wolontariuszy 
zaangażowanych w ich prace. Tylko co 10 twierdzi, że w przeciągu ostatnich 2 lat liczba 
wolontariuszy zmalała, niemal połowa uważa, że nie zmieniła się, a ponad 1/3 zarejestrowała 
wzrost ich liczby.  

Bardziej szczegółowe informacje o wolontariacie w organizacjach znajdują się w części 
raportu dotyczącej tego tematu.  
 

Procent organizacji współpracuj ących z 
wolontariuszami
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Finanse organizacji 

 

Przychody 

Dokładną lub przybliżoną kwotę przychodów z 2003 roku podało 80% organizacji. Pozostałe 
nie odpowiadały na to pytanie, ponieważ powstały po 2003 roku (7%). Inne twierdziły, że 
trudno im powiedzieć, jakimi rocznymi przychodami dysponowały. Nie chce się wierzyć, że 
faktycznie co 7 organizacja nie była w stanie, nawet w przybliżeniu, oszacować kwoty 
przychodów. Bardziej prawdopodobne wydaje się, iż po prostu organizacje nie chciały tej 
informacji ujawnić. 

Co wiadomo o organizacjach, które zdecydowały się podzielić informacjami o swoich 
finansach? Przychody połowy organizacji w 2003 roku nie przekroczyły 13 tysięcy 
złotych (tyle wynosi mediana, czyli wartość dzieląca zbiór na połowę ze względu na 
liczebność). To o 5 tysięcy mniej niż w 2001 roku. Szczegółowe porównanie przychodów w 
2002 i 2003 roku ułatwia wykres, który przedstawia procentowy rozkład organizacji, których 
przychody w 2003 i 2001 roku znalazły się w poszczególnych przedziałach wielkości. Na jego 
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podstawie można stwierdzić nieznaczne pogorszenie sytuacji finansowej 
organizacji w przeciągu ostatnich 2 lat. Największą różnicę widać w odsetkach 
organizacji najuboższych – w 2001 roku te z rocznym budżetem do 1 tysiąca złotych 
stanowiły 15%, w 2003 roku było ich 21%. Z kolei nieznacznie mniej (o 4 punkty 
procentowe) było w 2003 roku organizacji z przychodami między 10 a 100 tysięcy. W 
związku z tym odsetek organizacji, których przychody wynosiły ponad 100 tysięcy złotych w 
przeciągu ostatnich 2 lat niemal się nie zmienił – w 2001 roku było to 22,4%, a w 2003 roku 
20,6%. 

 

Odsetek organizacji posiadaj ących przychody w 
przedziałach
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Źródła przychodów 

W Tabeli przedstawionych jest kilka ujęć kwestii udziału źródeł finansowania w organizacjach 
pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach).  

Pierwsze z nich (kolumna oznaczona symbolem „A”) pokazuje jaki odsetek stowarzyszeń i 
fundacji korzysta z poszczególnych źródeł. To ujęcie jest uszczegółowione w kolumnie „B”, w 
której przedstawione zostało dla jakiego odsetka organizacji środki z danego źródła stanowią 
określony procent ich przychodów. Kolejne ujęcie (kolumna „C”) prezentuje, jaki procent 
organizacji korzystał w ostatnim roku z danego źródła w zależności od wielkości uzyskanych 
stąd środków – tak więc pokazane jest tu dla przykładu, że 6,1% organizacji otrzymało ze 
źródeł publicznych rządowych kwotę mieszczącą się w przedziale od 1 do 10 tys. zł. W 
kolumnie „D” pokazany jest udział, który mają poszczególne źródła w całości przychodów 
sektora organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji). Warto przyjrzeć się tym danym.  

W sumie wszystkich pieniędzy zasilających sektor pozarządowy najwięcej pochodzi z 
krajowych źródeł publicznych (łącznie samorządowych i rządowych) - niemal 
30%. To nieznacznie, ale mniej niż w 2002 roku - o 3,5 punktu procentowego.  

W 2003 roku drugi co do wielkości udział procentowy w przychodach całego sektora 
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miały przychody z działalności gospodarczej – stanowiły one 20% sumy 
przychodów, a więc dwa razy więcej niż w 2001 roku. To chyba największa zmiana w 
strukturze przychodów sektora w przeciągu dwóch lat. Trzeba zaczekać na wyniki kolejnego 
badania, aby stwierdzić, czy przesunięcia te świadczą o stałej zmianie w strukturze 
przychodów, choć również inne dane ją potwierdzają. Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę, że zwiększył się odsetek organizacji, które w danym roku miały faktycznie z 
działalności gospodarczej jakieś dochody – w 2002 roku było ich 6,4%, zaś w 2003 roku 
10,5%. Ponadto odsetek organizacji deklarujących prowadzenie działalności gospodarczej 
zwiększył się z 11% do 16%. Przyczyny tych zmian można szukać w trudnej sytuacji 
finansowej sektora, która skłania coraz większą liczbę organizacji do zmiany strategii 
zdobywania funduszy na „samofinansowanie”. Nie należy też zapominać, że w związku z 
wejściem w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, choć nie tylko, 
nastąpiło pewne uporządkowanie pojęć, a jednocześnie obalenie mitów na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. na temat możliwego zakresu i przedmiotu jej 
prowadzenia.  

Nie wykluczone, że w efekcie tego uporządkowania pojęć zmniejszył się procentowy udział 
przychodów z darowizn od osób indywidualnych – w 2003 roku stanowiły one 4,7% sumy 
przychodów, podczas gdy w 2001 roku 10,3% przychodów sektora. Mimo, że zarówno w 
2002 jak i w 2004 pytaliśmy o darowizny niebędące opłatami za usługi, można przypuszczać, 
że w 2001 roku częściej zdarzały się praktyki przekazywania opłat w formie darowizn. To 
jedna z hipotez tłumacząca zmniejszenie udziału przychodów z tego źródła. Jeśli porównać 
odsetek organizacji, których przychody w 2001 i 2003 roku były zasilane przez darowizny od 
osób indywidualnych, to widać, że nie nastąpiły tu poważne zmiany. Nie wydaje się więc, 
żeby organizacje przestały o darowizny zabiegać, jednak wyniki ich zabiegów są gorsze. Dla 
porządku należy zaznaczyć, że co 4 organizacja deklarująca przychody z filantropii 
indywidualnej nie podaje kwoty przychodów z tego źródła, co wpłynęło na wielkość 
ostatecznej sumy przychodów z tego źródła.  

Jednocześnie nieznacznie zwiększył się procentowy udział przychodów pochodzących z 
darowizn od firm i instytucji – z 6,2% w 2001 do 7% w 2003 roku.  
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Symbol A B C D 

Procent organizacji dla których 
przychody z danego źródła stanowiły 
określony procent przychodów: 

Procent organizacji które z danego 
źródła otrzymały kwoty należące do 
poszczególnych przedziałów: 

Źródła finansowe Procent 
organizac
ji które 
korzystaj
ą z 
danego 
źródła 

1%-
20%  

21%
-
40%  

41%
-
60%  

61%
-
80%  

81%
-
100
%  

Brak 
danych 

do 10 
tys.  

do 
100 
tys.  

do 1 
mln  

do 
10 
mln  

pow 
10 
mln  

Brak 
dany
ch 

Procento
wy udział 
poszcz. 
źródeł w 
całości 
zasobów 
sektora 

1  źródła rządowe 19,3 8,5 1,8 2,5 1,3 1,2 4,1 6,1 4,6 2,4 0,2 0,01 6,1 13,1 

2  źródła publiczne 
zagraniczne 4,0 1,6 0,4 0,6 0,3 0,2 0,9 0,4 1,0 1,2 0,1  1,3 

3,5 

3 źródła 
samorządowe 45,2 13,2 6,3 6,8 4,7 8,2 6,0 17,5 13,6 1,8 0,5 0,01 11,8 

16,5 

4 inna krajowa 
organizacja 9,2 5,1 1,2 0,4 0,7 0,4 1,3 3,7 1,9 0,4 0,01  3,2 

1,1 

5 organizacja 
zagraniczna 4,6 1,9 0,8 0,2 0,4 0,3 1,0 0,8 1,3 0,3 0,1  2,1 

4,1 

6 darowizny od 
osób prywatnych 40,9 22,2 5,5 2,3 1,3 2,9 6,7 20,8 7,0 0,9 0,1 

0,00
2 12,0 

4,7 

7 darowizny od 
instytucji i firm 38,8 20,3 4,1 4,0 1,1 2,8 6,5 17,6 7,6 1,6 0,02  12,0 

7 

8  dotacje od 
oddziału tej samej 
organizacji 3,1 1,9  0,1 0,3  0,9 0,9 0,2 0,1   2,0 

0,3 

9 składki 
członkowskie 59,9 29,8 4,8 3,1 2,2 11,7 8,3 33,8 6,9 1,2 0,2 

0,00
2 17,7 

8,1 

10 dochody z 
kampanii, zbiórek 
publicznych 6,5 4,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,9 3,3 1,3 0,3 0,01  1,7 

1,2 

11 odsetki bankowe, 
zyski z kapitału 
żelaznego 15,3 11,1 0,1 0,2  0,3 3,7 7,8 2,0 0,3 0,1  5,2 

2,7 

12 opłaty w ramach 
odpłatnej 
działalności 
statutowej 8,2 3,6 1,0 0,5 0,4 0,6 2,1 2,3 1,3 1,3 0,1 

0,00
4 3,3 

4,8 

13 dochody z 
działalności 
gospodarczej 10,5 1,3 1,2 2,3 1,9 1,9 1,9 1,1 3,6 2,0 0,7 

0,00
2 3,1 

20,7 

14 
inne źródła 12,3 4,1 2,0 0,9 1,0 2,2 2,1 4,7 2,5 1,4 0,4 

0,00
2 3,3 

12,1 

Otoczenie działań organizacji pozarządowych 

Organizacje najczęściej utrzymują kontakty z przedstawicielami lokalnej społeczności, w 
której działają (3/4 organizacji). Jak można przypuszczać, oznacza to kontakty z klientami lub 
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podopiecznymi, a także z partnerami instytucjonalnymi z najbliższego sąsiedztwa. Wśród 
tych partnerów szczególne miejsce zajmuje samorząd lokalny na poziomie gminy lub 
powiatu – 65% organizacji kontaktuje się z nim często lub co pewien czas, zaś 
kolejne 18% sporadycznie. 58% organizacji uważa, że kontakty z samorządem były 
najważniejsze z punktu widzenia realizacji ich celów statutowych. Jednocześnie jednak nie 
można nie zauważyć, że samorząd lokalny i jego agendy na szczeblu powiatu lub gminy były 
najczęściej wskazywane (przez 39% organizacji), jako instytucja, z którą w ciągu ostatnich 2 
lat zdarzyło im się popaść w konflikt. 

Partnerami, z którymi kontakty są niemal tak częste, jak z samorządem, są instytucje 
użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale, muzea – ponad ¾ organizacji 
utrzymuje z nimi kontakty, z czego dla niemal 40% są one częste i regularne – 
czy media lokalne, z którymi ponad połowa organizacji ma kontakty częstsze niż 
sporadyczne, a zupełny brak kontaktów deklaruje tylko 21%.  

Nieco rzadziej niż instytucje publiczne pojawiają się wśród partnerów same organizacje 
pozarządowe – wydawałoby się naturalny partner działań. Założenie to jednak okazuje się 
wcale nie tak oczywiste i niestety często bliższe prawdy jest spostrzeżenie o „naturalnej” 
konkurencji. Niepokojący jest fakt, że aż 30% organizacji twierdzi, że nie utrzymuje 
kontaktów z innymi organizacjami, zaś 13% zdarzył się w ciągu ostatnich 2 lat 
konflikt z innymi organizacjami (taki sam odsetek twierdzi, że odczuwa problemy 
związane z brakiem współpracy lub konfliktami w środowisku organizacji pozarządowych). 

Kontakty z organizacjami z krajów UE miała co 4 organizacja w Polsce, jednak dla 
10% kontakty te były sporadyczne lub bardzo rzadkie, kolejne 10% kontaktowało się z 
partnerami z zagranicy „co pewien czas”, zaś tylko 5% utrzymuje częste i regularne 
kontakty. Przedstawiciele sektora pozarządowego sami oceniają swoje międzynarodowe 
kontakty jako niewystarczające - 55% wymienia organizacje pozarządowe z krajów Unii 
Europejskiej wśród instytucji, z którymi chcieliby mieć więcej kontaktów. 

Niemal połowa organizacji ma częstsze lub rzadsze kontakty ze środowiskami 
specjalistów oraz ogólniej - środowiskiem akademickim. Wynik ten uznać chyba 
można za pocieszający, ale i tak wzajemne relacje wymagają poprawy. Wydaje się, że ta 
współpraca powinna przynieść korzyści obydwu stronom.  

Niemal połowa organizacji nie utrzymuje kontaktów z samorządem regionalnym 
(46%), zaś ponad połowa organizacji (52%, o 7 punktów procentowych więcej 
niż w 2002 roku) z Urzędami Wojewódzkimi i jego agendami. Nie zmienił się w 
stosunku do 2002 roku odsetek organizacji nieposiadających kontaktów z 
administracją na szczeblu centralnym - 68%. Naturalne jest, że im wyższy szczebel 
administracji, tym mniejsza ilość organizacji deklarujących współpracę lub nawet 
sporadyczne kontakty, jednak wart zastanowienia jest poziom tych różnic. Można zapytać o 
czym świadczy fakt, że niemal dokładnie 1/3 organizacji ma kontakty z administracją 
centralną. Być może o tym, że mechanizmy decentralizacji nie działają jeszcze dość 
skutecznie i wiele decyzji zapada na tym poziomie.  

70% organizacji ma częstsze lub rzadsze kontakty ze środowiskiem biznesu. 
Widać tu wyraźną zmianę w stosunku do 2002 roku, kiedy jakiekolwiek kontakty 
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utrzymywało niewiele ponad połowa organizacji.  

Podobnie jak w 2002 roku niecałe 66% organizacji deklaruje brak kontaktów z 
instytucjami kościelnymi. Faktu tego nie da się analizować bez zagłębienia się w 
strukturę działań organizacji. Jest oczywiste, że w wielu przypadkach nie ma żadnego 
merytorycznego powodu dla takich kontaktów.  

Badanie z 2002 roku pokazało, że organizacje miały bardzo ograniczony kontakt z 
instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie Polski do integracji z UE. 80% organizacji 
nie miało w ogóle takich kontaktów, 15% kontaktowało się sporadycznie, a tylko 5% miało 
częste, regularne kontakty. W 2004 roku spytano organizacje o częstość kontaktów z 
instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucję funduszy europejskich. 76% 
organizacji w ogóle się z nimi nie kontaktowało, 10% robiło to rzadko, 
sporadycznie, 7% kontaktowało się co pewien czas, zaś tylko 4% miało 
regularne, częste kontakty. Należy jednak przypuszczać, że sytuacja ta się niebawem 
zmieni, instytucje odpowiedzialne za dystrybucję funduszy europejskich są bowiem 
wskazywane przez 49% organizacji jako partner, z którym chciałyby mieć więcej kontaktów.  

Bardzo rzadko organizacje utrzymują kontakt ze środowiskami politycznymi (ten wynik 
utrzymuje się dość konsekwentnie od wielu lat – w 2002 roku brak kontaktów zadeklarowało 
76% organizacji, w 2004 roku 79%). Tylko 15% organizacji ma jakiekolwiek kontakty z 
organizacjami pozarządowymi z krajów nienależących do UE. 
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Częstość deklarowanych kontaktów 

  

brak 
kontaktów 

Sporadycz
ne/ bardzo 
rzadkie  

co pewien 
czas 

Częste/ 
regularne  

Kontakty 
najistotniejsz
e z punktu 
widzenia 
celów org.  

Chcieliby 
mieć więcej 
kontaktów 

Konflikt w 
ciągu 
ostatnich 2 
lat 

Inne organizacje pozarządowe w 
Polsce 30,1 22,8 25,0 22,1 20,9 24,0 13,4 

Zagraniczne organizacje 
pozarządowe z krajów Unii 
Europejskiej 75,5 9,6 9,8 5,1 6,9 31,8 - 

Zagraniczne organizacje 
pozarządowe poza krajami Unii 
Europejskiej 86,5 7,6 3,6 2,3 3,2 12,7 - 

Rząd, instytucje państwowe na 
szczeblu centralnym 67,9 16,6 10,6 4,9 8,1 14,4 12,5 

Samorząd regionalny (Urząd 
Marszałkowski) 46,3 23,4 19,7 10,5 17,5 31,2 11,5 

Urząd Wojewódzki i jego agendy 
(np. WUP, ROPS) 52,3 24,2 15,9 7,6 9,8 21,3 9,6 

Samorząd lokalny i jego agendy na 
szczeblu powiatu lub gminy 16,5 17,8 31,2 34,4 58,2 33,6 38,9 

Instytucje użyteczności publicznej 
(szkoła, muzeum itp.) 22,9 14,5 23,7 38,8 32,2 11,5 1,0 

Partie i organizacje polityczne 79,1 10,7 6,2 4,1 1,3 1,9 11,4 

Kościół, związki wyznaniowe 65,5 14,9 10,4 9,2 6,3 1,5 9,7 

Media ogólnokrajowe 62,9 20,2 12,1 4,8 4,2 14,5 8,6 

Media lokalne 21,4 26,8 30,0 21,8 16,5 20,5 12,2 

Czasopisma specjalistyczne, 
branżowe 49,3 20,3 18,8 11,5 6,4 5,4 4,3 

Środowisko akademickie, 
naukowe, eksperci 51,5 18,4 15,7 14,4 10,5 10,4 ,9 

Środowisko biznesu, firmy 
prywatne 30,5 32,5 24,6 12,4 19,1 29,5 3,6 

Lokalna społeczność, w której 
działamy 14,9 11,2 25,4 48,4 33,6 14,8 - 

Instytucje odpowiedzialne za 
dystrybucję funduszy europejskich 75,9 10,4 9,6 4,1 3,6 30,8 1,8 

Inne 93,0 0,9 0,6 5,5 1,8 1,3 ,9 
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Wykorzystanie technologii informatycznych w działaniach organizacji 

60% organizacji deklaruje, że w swojej pracy używa komputera lub komputerów. 31% mówi 
o jednym, kolejne 23% używa od 2 do 5, zaś 3% powyżej 10. ¾ organizacji, które korzysta 
z komputera, ma też w swojej siedzibie dostęp do Internetu. Niemal co trzecia organizacja 
korzysta z Internetu codziennie, kolejne 15% kilka razy w tygodniu, tylko 35% organizacji 
wchodzi do sieci rzadziej niż kilka razy w miesiącu lub w ogóle nie korzysta z Internetu. 

Jak często w codziennej pracy korzystaPan(i) z 
Internetu w sprawach zwi ązanych z organizacj ą? 

co najmniej 
kilkakrotnie w 

ciągu dnia
21%

raz dziennie
9%

kilka razy w 
tygodniu

15%

kilka razy w 
miesiącu

20%

rzadziej
11%

nie korzystam z 
Internetu

24%

 

 

Jak wynika z danych o źródłach informacji, z których korzystają organizacje, 67% deklaruje, 
że częściej lub rzadziej odwiedza specjalistyczne strony internetowe adresowane do sektora 
pozarządowego. W tym kontekście przyjrzano się popularności portalu organizacji 
pozarządowych www.ngo.pl. Okazuje się, że słyszało o nim 38% wszystkich organizacji, zaś 
44% spośród tych, które jakkolwiek korzystają z Internetu. ¾ spośród tych, które o portalu 
słyszały, również go odwiedzały (31% wszystkich organizacji – dwa razy więcej niż w 2002 
roku). Wśród organizacji, które przynajmniej raz zaglądały do portalu, co 3 jest jego 
regularnym czytelnikiem – odwiedza tą stronę co najmniej raz w tygodniu, kolejna 1/3 robi 
to nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Około 31% organizacji ma własną stronę internetową (to o 11 punktów procentowych więcej 
niż w 2002 roku), zaś kolejne 12% organizacji twierdzi, że strona jest w przygotowaniu.  

 

Problemy organizacji pozarządowych 

Zdecydowanie nie należy bagatelizować trudnej sytuacji finansowej polskich organizacji 
pozarządowych, ale narzekanie na brak pieniędzy jest powszechne. Fakt, że organizacje 
postrzegają swoją sytuację finansową jako trudną, nie jest dla nikogo zaskoczeniem.  

Jednak brak zasobów finansowych nie jest jedyną bolączką sektora pozarządowego. Drugim 
w kolejności najczęściej wskazywanym problemem okazuje się brak osób gotowych do 
bezinteresownej pracy na rzecz organizacji (osobną sprawą, nierozstrzygalną w tym 
momencie, jest kwestia, na ile aktywnie organizacje szukają osób, które mogłyby wesprzeć 
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ich działania). Kolejny problem stanowi nadmiernie rozbudowana biurokracja i 
skomplikowane formalności związane z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków 
sponsorów, programów publicznych, funduszy unijnych. 

Organizacje proszone o ocenę wagi problemów z punktu widzenia całego sektora 
pozarządowego wskazują te same trudności jako najdotkliwsze – „w zdobywaniu funduszy 
lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań organizacji” - a także te najmniej dotkliwe 
powodowane kontrolą ze strony administracji lub odchodzeniem od misji, dla której 
organizacja powstała. Jako bardziej dotkliwe z perspektywy sektora są postrzegane problemy 
związane z pewnymi rozwiązaniami systemowymi, które ze swej natury dotyczą całego 
sektora - formalności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub 
funduszy Unii Europejskiej czy zbyt wysokie obciążenia podatkowe organizacji albo te 
wynikające z kontaktami z administracją, nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji 
publicznej i niejasne reguły jej współpracy z organizacjami. 

 

Problemy, które były odczuwalne w życiu organizacji w ciągu ostatnich 2 lat? 
 

% organizacji, 
które odczuwały 
dany problem 

1 Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
działań organizacji 

77,3% 

2 Brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji 53,8% 

3 Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej 48,2% 

4 Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze 
środków grantodawców, sponsorów lub funduszy Unii Europejskiej 

48,1% 

5 Niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną 37,4% 

6 Brak dostępu do wiarygodnych informacji, ważnych dla organizacji 31,2% 

7 Niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działania organizacji 28,7% 

8 Trudności w utrzymaniu dobrego personelu, wolontariuszy 26,4% 

9 Niekorzystny wizerunek organizacji pozarządowych w oczach opinii 
publicznej i w mediach, brak zaufania do organizacji pozarządowych 

19,9% 

10 Zbyt wysokie obciążenia podatkowe organizacji 18,2% 

11 Konkurencja ze strony innych organizacji pozarządowych 16,0% 

12 Brak współpracy lub konflikty w środowisku organizacji pozarządowych 13,1% 

13 Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej 11,0% 

14 Odchodzenie od misji, dla której powstała organizacja 6,6% 

 

Najmniejsze zaniepokojenie organizacji budzą kwestie związane z „wewnętrznym życiem” 
sektora pozarządowego: konkurencją ze strony innych podmiotów, konfliktami pomiędzy 
organizacjami społecznymi, kontrolą ze strony instytucji publicznych oraz odchodzeniem od 



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

35 

misji organizacji. Wydaje się to świadczyć o dość dobrym samopoczuciu polskiego sektora 
pozarządowego – przekonaniu, że zmieniające się warunki nie wywrą wpływu na priorytety 
organizacji.  

Ocena sytuacji finansowej 

Tylko 17% organizacji ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą (tych, które mówią, że 
jest bardzo dobra jest niecały 1 procent), dwa razy więcej (35%) twierdzi, że jest ona zła lub 
bardzo zła, zaś niemal połowa stowarzyszeń i fundacji (46%) sądzi, że ich sytuacja 
finansowa jest „średnia”. Nie jest przedmiotem tego rozdziału omówienie faktycznej sytuacji 
finansowej polskiego sektora pozarządowego, jednak nawet pobieżna analiza struktury 
przychodów organizacji wskazuje, że narzekania te nie są bezpodstawne. Przychody połowy 
organizacji w 2003 roku nie przekroczyły 13 tysięcy złotych, przy czym mniej więcej co 5 
organizacja (21%) miała przychody mniejsze niż 1 tysiąc złotych, zaś kolejne 26% 
dysponowało budżetem od 1 do 10 tysięcy złotych. Z drugiej strony przychody ok. 20% 
organizacji wyniosły ponad 100 tysięcy złotych, w tym ok. 4% stanowiły te podmioty, które 
dysponowały rocznie kwotą powyżej miliona złotych.  

A jaki jest związek pomiędzy oceną kondycji finansowej organizacji a ich samopoczuciem w 
związku z jakością zarządzania finansami? Okazuje się, że niewielki. Wszystko wskazuje na 
to, że to nie w zarządzaniu organizacje upatrują źródła swoich kłopotów finansowych. Nawet 
wśród organizacji niezadowolonych ze swojej sytuacji finansowej (oceniających ją „bardzo 
źle”, „źle” lub „średnio”), tylko 15,5% ma jakieś zastrzeżenia co do jakości zarządzania 
finansami w organizacji. Wśród organizacji które swoją sytuację finansową oceniają jako 
dobrą, niezadowolonych z zarządzania finansami jest jeszcze mniej – ok. 5%. Pozostałe 
organizacje uważają, że jest ona dobra lub bardzo dobra. Konsekwencją takiego 
postrzegania jakości zarządzania finansami, a może niedoceniania jego wpływu na zmianę 
sytuacji finansowej jest to, że tylko 10% organizacji zamierza przez najbliższe dwa lata 
pracować nad poprawą zarządzania, podczas gdy pracę nad zmianą kondycji finansowej 
planuje 65%. Silnej potrzebie poprawy sytuacji finansowej nie towarzyszy więc refleksja nad 
tym, jak rozsądniej gospodarzyć posiadanymi środkami. 

 

Potrzeby 

43% organizacji twierdzi, że żadna z osób związanych z organizacją nie 
uczestniczyła w ciągu ostatniego roku w zewnętrznym szkoleniu. Ponad połowa 
pracowników lub wolontariuszy przeszła w ubiegłym roku jakieś szkolenia tylko w 16% 
organizacji. Odsetek osób, które skorzystały ze szkoleń rośnie wraz z zamożnością 
organizacji i jest zdecydowanie większy wśród organizacji położonych w 
miastach (przeciętnie 25% personelu) niż na wsi (średnio nieco ponad 15%). Ta 
prawidłowość może w przyszłości prowadzić do pogłębienia się dysproporcji pomiędzy 
organizacjami zlokalizowanymi na obszarach peryferyjnych i tymi działającymi w 
metropoliach. Już teraz są to bardzo różne światy. Wydaje się, że zahamowanie procesu 
„rozwarstwiania się” sektora pozarządowego wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na 
silniejsze wsparcie rozwoju organizacji wiejskich.  
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Jak widać w Tabeli, najbardziej poszukiwane są szkolenia z pozyskiwania funduszy (taką 
potrzebę zgłasza 67% organizacji). Ten wynik nie dziwi, warto natomiast zwrócić uwagę na 
kilka mniej oczywistych faktów. Na drugim miejscu skali potrzeb szkoleniowych znalazły się 
szkolenia w dziedzinach specyficznych dla organizacji (powiązanych z konkretną tematyką 
działań danej organizacji). Bardzo cieszy, że tak wyraźna jest potrzeba podniesienia 
profesjonalizmu działań i to innego niż ten, który polega po prostu na sprawnym 
prowadzeniu organizacji. Równocześnie trzeba powiedzieć, że dotychczasowa „oferta” 
szkoleń dla sektora pozarządowego bardzo rzadko zawierała takie właśnie szkolenia. 
Dotykamy tu ogólniejszej kwestii jakości działań organizacji, które w wielu dziedzinach 
powinny być w stanie sprostać konkurencji ze strony innych sektorów czy ogólniej (nawet w 
sytuacji braku konkurencji) wykazać się sprawnością w konkretnym działaniu. 

Generalnie trzeba jednak powiedzieć, że pytanie o potrzeby szkoleniowe jest trudne w 
interpretacji dlatego, że mówimy o potrzebach postrzeganych przez same organizacje. 
Często obserwator z zewnątrz mógłby mieć odmienne zdanie w sprawie tego co potrzebne 
jest organizacji. Trudno stwierdzić, który z tych poglądów jest ważniejszy czy bardziej 
uprawniony - każdy z nich ma swoje ograniczenia. Niemniej jednak ciekawy z tego punktu 
widzenia wydaje się fakt, że wśród potrzeb szkoleniowych najrzadziej zgłaszaną grupą są te, 
które dotyczą zarządzania organizacją i ludźmi z nią związanymi. Zdecydowanie bardziej 
popularne są szkolenia zorientowane na kontakty ze światem zewnętrznym, będące 
prawdopodobnie pochodną zabiegów o fundusze (wizerunek organizacji, budowanie relacji z 
innymi sektorami) oraz szkolenia wewnętrzne, ale w „twardych” (prawo, finanse) lub 
technicznych umiejętnościach (komputery, języki). 

Na marginesie warto dodać, że niebagatelną kwestią jest odpłatność za szkolenia. Pytano 
organizacje na co chciałyby przeznaczyć ewentualne nadwyżki finansów. Okazuje się, że 
tylko 26% przeznaczyłoby je na podniesienie umiejętności osób związanych z organizacją.  

 

W JAKICH DZIEDZINACH ORGANIZACJE POTRZEBUJĄ SZKOLENIA ? Procent organizacji 

Pozyskiwanie funduszy 66,6% 

Wiedza związana ze specyficzną dziedziną, w której działa organizacja 47,3% 

Zagadnienia prawno-formalne związane z funkcjonowaniem organizacji 40,9% 

Budowanie wizerunku organizacji, promocja, współpraca z mediami 32%  

Finanse organizacji (księgowość, zarządzanie finansami) 27,8% 

Znajomość języków obcych 23,9% 

Budowanie relacji z innymi sektorami, współpraca z administracją publiczną 21,7% 

Stosowanie nowoczesnych technologii (w tym zastosowania komputera) 19,9% 

Pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy 18,4% 

Zarządzanie programami organizacji (planowanie, ewaluacja) 18,1% 

Umiejętności interpersonalne (komunikacja, autoprezentacja, negocjacje) 17,6%  

Zarządzanie ludźmi (budowanie zespołu, prowadzenie zebrań, przywództwo) 14,3% 

Inne 3,4 % 
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Organizacje zostały, dość hipotetycznie, zapytane na co przeznaczyłyby dodatkowe 
swobodne pieniądze (Tabela). Może dziwić, że najczęściej zostałyby one przeznaczone 
na zakup sprzętu, ale być może część wytłumaczenia tego faktu zawarta jest w samym 
sformułowaniu pytania. W kontekście poprzednich uwag na temat trudności zdobywania 
środków na pewne typy wydatków - szczególnej wagi nabiera sformułowanie środki 
„swobodne”. Innymi słowy, odpowiedź na to pytanie stanowi zapewne logiczny iloczyn opinii 
na temat wydatków najbardziej potrzebnych z tymi, na które najtrudniej zdobyć środki. 
Warto podkreślić, że niemal taką samą kolejność wskazań i niewielkie różnice w 
wysokościach procentów odnotowano w badaniu z 2002 roku – lista marzeń organizacji nie 
zmienia się.  

 

CELE PRZEZNACZENIA SWOBODNYCH PIENIĘDZY (można było wskazać max. 
3 cele) 

Procent 
odpowiedzi 

Zakup sprzętu 64% 

Poszerzenie serwisu świadczonych usług 38% 

Powiększenie lub remont lokalu 32% 

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

24% 

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

16% 

Zatrudnienie dodatkowych pracowników 15% 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycja w już prowadzoną 13% 

Zintensyfikowanie prowadzonych działań 11% 

Zwiększenie wynagrodzeń personelu 6% 

Inwestycja w lokaty, obligacje lub akcje 4% 

Promocja działalności 3% 

 

Podsumowanie 

• W kwietniu 2004 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 45 500 
stowarzyszeń i ponad 7 000 fundacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych roczny 
przyrost liczby rejestrowanych organizacji utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 
10%). Od 2002 do 2004 roku najbardziej dynamiczny wzrost w liczbie 
zarejestrowanych organizacji nastąpił w województwach opolskim, mazowieckim, 
dolnośląskim i zachodniopomorskim. 

• Najwięcej jest w Polsce organizacji pozarządowych działających w obszarze „sportu, 
turystyki, rekreacji i hobby” (38,6% organizacji wskazuje ten obszar jako 
najważniejsze pole swoich działań). Inne obszary działań wskazywane najczęściej 
przez organizacje jako ich główne pola działań to: „kultura i sztuka” (11,6% 
organizacji), „edukacja i wychowania” (10,3% organizacji) oraz „usługi socjalne 
i pomoc społeczna” (10% organizacji) i „ochrona zdrowia” (8,2%). 
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• Niemal co 2 zarejestrowana organizacja ma siedzibę w dużym mieście (byłym lub 
teraźniejszym mieście wojewódzkim). Związek pomiędzy lokalizacją stowarzyszeń i 
fundacji a tym, czym się zajmują, jakim dysponują potencjałem, jaki jest zasięg ich 
działań jest znaczący. Upraszczając można powiedzieć, że im większa miejscowość 
tym większy zasięg działań organizacji, większy potencjał finansowy, większa liczba 
członków czy zatrudnianych pracowników. Różnice pomiędzy organizacjami 
„miejskimi” i „wiejskimi” dotyczą też obszaru działań. Większość organizacji 
zlokalizowanych na wsi i w małych miastach działa w polu sportu, rekreacji, turystyki i 
rozwoju zainteresowań, podczas gdy w dużych miastach proporcja organizacji 
działających w tym obszarze jest ponad dwa razy mniejsza. Z kolei w dużych miastach 
zdecydowanie większy jest odsetek organizacji działających na rzecz praw człowieka, 
prowadzących działalność międzynarodową czy wspierających inne organizacje i 
instytucje, a także organizacji działających w obszarze kultury i sztuki. 

• 2/3 organizacji nie zatrudnia stałego płatnego personelu. To mniej niż w 2002 
roku, kiedy to niemal połowa organizacji zadeklarowała, że korzysta z pomocy 
płatnych pracowników. Niemniej jednak łączna wielkość zatrudnienia w organizacjach, 
szacowana na ok. 63 000 pełnych etatów, nie zmieniła się w ciągu ostatnich 2 lat. 
Liczba ta stanowi ok. 0,5% całego zatrudnienia poza rolnictwem w Polsce w 2004 roku 
– w porównaniu z innymi krajami Europu jest to bardzo niewiele. Połowa organizacji, 
spośród tych, które mają płatnych pracowników, zatrudnia nie więcej niż 3 osoby. 

• Liczbę członków stowarzyszeń w Polsce można szacować na ok. 8 mln. Z deklaracji 
organizacji wynika, że 30% wszystkich członków stowarzyszeń w Polsce jest 
całkowicie bierna – nie płaci składek, nie pojawia się na walnych zebraniach i nie 
utrzymuje kontaktu z organizacją. Jak wygląda aktywność pozostałych 70% członków? 
30% członków aktywnie włącza się w życie organizacji, poświęca jej swój 
czas i uczestniczy w jej pracach. Aktywność pozostałych 40% ogranicza się do 
płacenia składek (zgodnie z deklaracjami organizacji ok. 65% członków płaci składki) 
i, być może, uczestnictwa w walnych zebraniach członków. 

• W pracę 45% organizacji zaangażowani są wolontariusze (niebędący 
jednocześnie członkami organizacji). W połowie organizacji współpracujących z 
wolontariuszami ich liczba w ostatnim roku nie przekroczyła 10 osób, w kolejnych 27% 
było ich między 11 a 30, zaś z grupą liczniejszą niż 100 wolontariuszy pracowało w 
zeszłym roku ok. 5% organizacji.  

• Przychody połowy organizacji w 2003 roku nie przekroczyły 13 tysięcy 
złotych - to o 5 tysięcy mniej niż w 2001 roku. Oznacza to, że sytuacja finansowa 
organizacji w ciągu ostatnich 2 lat nieznacznie się pogorszyła. Źródła finansowania, z 
których w 2003 roku korzystał największy procent organizacji, to: składki 
członkowskie (60% organizacji), źródła samorządowe (45% organizacji), 
darowizny od osób fizycznych (40% organizacji), darowizny od instytucji i 
firm (39% organizacji). Inaczej wygląda ranking ze względu na największy udział 
danego źródła w sumie całości przychodów sektora w 2003 roku: niemal 30% 
stanowiły w niej źródła publiczne rządowe i samorządowe, 20% przychody z 
działalności gospodarczej (to źródło, które nabrało największego znaczenia w 
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porównaniu do sytuacji z 2001 roku), darowizny od firm, instytucji i osób 
indywidualnych w sumie to ok. 12%, składki członkowskie 8%. 

• Wśród partnerów organizacji pozarządowych szczególne miejsce zajmuje samorząd 
lokalny na poziomie gminy lub powiatu – 65% organizacji kontaktuje się z nim często 
lub co pewien czas, zaś kolejne 18% sporadycznie. Partnerami, z którymi kontakty są 
niemal tak częste, jak z samorządem, są instytucje użyteczności publicznej, takie jak 
szkoły, szpitale ,muzea – ponad ¾ organizacji utrzymuje z nimi kontakty, z czego dla 
niemal 40% są one częste i regularne – czy media lokalne, z którymi ponad połowa 
organizacji ma kontakty częstsze niż sporadyczne, a zupełny brak kontaktów deklaruje 
tylko 21%. Niemal połowa organizacji nie utrzymuje kontaktów z samorządem 
regionalnym (46%), zaś ponad połowa organizacji (52%, o siedem punktów 
procentowych więcej niż w 2002 roku) z Urzędami Wojewódzkimi i jego agendami. Nie 
zmienił się w stosunku do 2002 roku odsetek organizacji nie posiadających kontaktów 
z administracją na szczeblu centralnym - 68%. 

• 2/3 organizacji używa w swojej pracy komputera, z czego połowa korzysta 
więcej niż z jednego komputera. Przedstawiciele niemal 4/5 organizacji deklarują, 
że korzystają z Internetu w sprawach związanych z organizacjami (w siedzibie lub 
poza nią), co drugi robi to co najmniej kilka razy w tygodniu.  

• Sytuacja finansowa organizacji się nie poprawia, niewiele ponad 20% organizacji 
twierdzi, że ma jakiekolwiek rezerwy finansowe. Trudno się więc dziwić, ponad ¾ 
organizacji deklaruje, że trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia działań organizacji to dla nich istotny 
problem. Aby go rozwiązać ok. 66% chciałoby uczestniczyć w szkoleniach z 
pozyskiwania funduszy (najbardziej „popularny” temat szkolenia). Drugim pod 
względem wysokości procenta wskazań problemem sektora pozarządowego jest brak 
ludzi gotowych bezinteresownie włączyć się w działania organizacji, 
niemniej jednak szkolenia z takich dziedzin jak pozyskiwanie wolontariuszy czy 
zarządzanie ludźmi nie są bardzo poszukiwane. Organizacje cały czas deklarują za to 
potrzebę szkoleń dotyczących zagadnień prawno-formalnych związanych z 
funkcjonowaniem organizacji. Warto odnotować, że problemy związane z 
kwestiami prawnymi deklaruje zdecydowanie mniej organizacji niż dwa lata 
temu: „niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną” wskazuje 
37% organizacji, zaś „niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działania 
organizacji” 29%, podczas gdy w 2002 roku jako ważne problemy sektora 
pozarządowego „wadliwe, niestabilne i niejasne regulacje prawne dotyczące sektora 
pozarządowego” wskazało 68% organizacji, a „niejasne reguły współpracy z 
administracją publiczną” 67%. 
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Maria Rogaczewska 

B. OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RP, 
KTÓRYCH CELE OBEJMUJĄ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

Maria Rogaczewska 

Kościelne osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego 

Prawne uwarunkowania działalności i struktura 

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 
maja 1989 definiuje, które jednostki organizacyjne Kościoła (terytorialne, personalne i 
pozostałe) są osobami prawnymi. Spośród zdefiniowanych w Ustawie kościelnych osób 
prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w RP, następujące osoby prawne posiadają pośród swoich celów także działalność pożytku 
publicznego: 

Lp. Nazwa, struktura, działalność 

1. Konferencja Episkopatu Polski (Reprezentuje ona Kościół katolicki wobec Państwa i 
podmiotów międzynarodowych. Należą do niej wszyscy biskupi, posiada rozbudowaną 
strukturę, dzieli się na komisje, rady i zespoły tematyczne). Należy do CCEE (Rady 
Konferencji Episkopatów Europy) i COMECE (Komisji Konferencji Episkopatów Europy).  

Zgodnie z jednym z punktów swojego regulaminu, Konferencja Episkopatu Polski „stara się 
o rozwiązywanie problemów społecznych, łączące się z posłannictwem Kościoła oraz 
zachowaniem i rozwojem kultury chrześcijańskiej”.  

Najbardziej znanym własnym dziełem dobroczynnym Konferencji Episkopatu Polski jest 
obecnie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – zakrojony na skalę ogólnopolską 
program stypendialny dla ubogiej młodzieży gimnazjalnej (przede wszystkim z diecezji, 
gdzie jest najwięcej byłych PGR-ów) i towarzyszący mu program zbiórek publicznych. 
Episkopat przyznaje także wybranym dobroczyńcom i organizacjom pozarządowym (nie 
tylko kościelnym) mające znaczną rangę, także finansową, nagrody TOTUS, m.in. w 
dziedzinie „promocji człowieka, pracy charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej”  

2. 14 metropolii (w tym greckokatolicka metropolia przemysko-warszawska)  

15 archidiecezji (w tym archidiecezja greckokatolicka przemysko-warszawska)  

26 diecezji (w tym diecezja greckokatolicka wrocławsko-gdańska) 

3. W prawnych ramach każdej diecezji oraz w ramach wielu parafii działają liczne 

akademickie ośrodki duszpasterskie 

(jest ich ponad 200, zrzeszających 2-5% polskich studentów) oraz 

specjalistyczne ośrodki duszpasterskie, z których największe to: 

Duszpasterstwo Kolejarzy (20 tys. osób, istnieje przy nim  

dobroczynne Stowarzyszenie „Wspólnota Kolejarska”) 
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Duszpasterstwo Ludzi Morza(opieka nad sierotami po marynarzach) 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy (obrona praw pracowniczych, pomoc bezrobotnym) 

Duszpasterstwo Niewidomych (prowadzi sieć bibliotek książki mówionej) 

Duszpasterstwo Niesłyszących  

Duszpasterstwo Rodzin (w diecezjach istnieje 48 placówek opiekuńczych i adopcyjnych i 
domów samotnej matki, to duszpasterstwo inicjuje powstawanie rodzinnych domów 
dziecka i rodzin zastępczych) 

Duszpasterstwo Rolników (prowadzi 100 Katolickich Uniwersytetów Ludowych i Wszechnic 
Ludowych oraz Wydawnictwo Rolników) 

Duszpasterstwo Służby Zdrowia (3 tys. osób, obrona praw pracowniczych) 

Duszpasterstwo Romów (10 szkół niedzielnych dla dzieci romskich) 

Duszpasterstwo Sportowców (katolickie organizacje sportowe organizują rocznie ok. 600 
imprez i obozów dla ok. 150 tys. młodzieży i dzieci) 

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych (w 27 diecezjach, działalność kulturalna i 
edukacyjna)  

Duszpasterstwo Trzeźwości (kilkanaście ośrodków diecezjalnych, które współpracują z 
grupami samopomocowymi jak AA, Al-Anon, Ośrodki Apostolstwa Trzeźwości oraz Centra 
Pomocy Osobom Uzależnionym, które udzielają kilkudziesięciu tysięcy porad rocznie) 

Duszpasterstwo Więziennictwa (202 kapelanów, z którymi współpracuje ok. 400 osób 
świeckich z Bractwa Więziennego) 

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców 

Oraz ok. 40-50 pozostałych duszpasterstw specjalistycznych  

Łącznie istnieje ponad 250 różnych ośrodków duszpasterskich, przy czym liczba ta nie 
zawiera nieformalnych grup duszpasterskich działających w małym zasięgu, np. 
obejmujących na przykład teren jednej parafii.  

4. 9964 parafii (w tym 138 parafii greckokatolickich), w ramach których działają inne 
podmioty i organizacje: oddziały Akcji Katolickiej, Parafialne Zespoły Charytatywne oraz 
zdecydowana większość stowarzyszeń katolickich. 

5 3922 kościoły nieparafialne 

6 204 instytuty zakonne oraz podległe im klasztory, opactwa 

(144 żeńskie, 60 męskich) 

7 35 instytutów świeckich 

8 Caritas Polska 

9 41 Caritas diecezjalnych (w tym 2 Caritas greckokatolickie) 

10 4 Papieskie Dzieła Misyjne 

11 92 parafie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Caritas Ordynariatu 
Polowego 
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Ponadto działalność pożytku publicznego prowadzą podmioty określane w Ustawie jako 
organizacje kościelne i organizacje katolickie, których członkom Ustawa zapewnia swobodę 
zrzeszania się w celu realizacji zadań wynikających z misji Kościoła. Prawo do zrzeszania się 
wiernych, prowadzenia publicznych zbiórek i działalności charytatywnej oraz zakładania 
fundacji zostało później potwierdzone w postanowieniach Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w 1993 roku. 

 

• Organizacje kościelne (działające na rzecz formacji religijnej i kultu) powoływane są 
przez kościelne osoby prawne. Nie stosuje się do nich prawa o stowarzyszeniach.  

• Organizacje katolickie działają w łączności z hierarchią kościelną: mogą mieć na celu 
działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą. 
Do organizacji katolickich stosują się prawa o stowarzyszeniach.  

• Inne organizacje zrzeszające katolików działają na podstawie własnych statutów i 
ogólnych przepisów prawa. 

Wszelkie pozostałe jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, jak wydawnictwa, placówki 
charytatywno-opiekuńcze, szkoły, placówki wychowawcze i inne organizacje, które nie 
posiadają odrębnej osobowości prawnej, działają w ramach kościelnych osób prawnych, 
które je powołały. Ustawodawca zapewnia kościelnym osobom prawnym także możliwość 
zakładania fundacji.  

Aktywność społeczna katolików świeckich podporządkowana jest, równolegle z prawem 
państwowym, także przepisom promulgowanego w 1983 roku Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, szczególnie zawartym w księdze drugiej (kanony 298-329). Przepisy te 
stanowią w znacznej mierze odzwierciedlenie zaleceń Soboru Watykańskiego II. 
Definiują one cele i zasady działania stowarzyszeń wiernych. Normy zawarte w księdze IV 
kodeksu określają relacje między uprawnieniami wiernych a obowiązkami władzy publicznej. 
Wskazują możliwe pola współpracy katolickich działaczy z władzami publicznymi. Istnieją 
także dodatkowe przepisy dotyczące aktywności społecznej katolików, wydane przez 
Konferencje Biskupów oraz przez biskupów diecezjalnych. Przepisy tego typu zawierają także 
statuty największych organizacji, jak Caritas czy Akcja Katolicka. 

Najważniejszą normą kanoniczną jest ortodoksja: obowiązek kierowania się nauczaniem 
Kościoła. Świeccy działacze nie mogą nadużywać autorytetu Kościoła dla celów prywatnych, 
czy politycznych. Żadne zrzeszenia i przedsięwzięcie nie może przybrać nazwy „katolickie” 
bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy kościelnej (kanon 300 KPK). Stowarzyszenia 
dzielą się na publiczne stowarzyszenia świeckich, które powoływane są odgórnie przez 
władzę duchowną oraz stowarzyszenia prywatne: ruchy i wspólnoty powstałe z 
inicjatywy wiernych, w których wierni zrzeszają się na podstawie umowy prywatnej. Te 
ostatnie posiadają większą autonomię (kanon 315 i 323), ale także muszą ubiegać się o 
zatwierdzenie przez władze kościelne, które badają zgodność ich misji i działań z doktryną, 
przyznają im duszpasterzy, asystentów kościelnych i moderatorów. Międzynarodowe 
stowarzyszenia wiernych zatwierdza Stolica Apostolska, krajowe stowarzyszenia – 
Konferencja Episkopatu, diecezjalne stowarzyszenia – biskupi na terenie danej diecezji.  



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

43 

Stowarzyszenia katolickie prowadzące działalność społeczną, edukacyjną czy charytatywną 
podlegają także prawu państwowemu. Wówczas rejestrują się w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, co gwarantuje im artykuł 19 Konkordatu między Stolicą Apostolska a 
Rzeczpospolitą Polską podpisanego w 1993 roku. 

Zgodnie z definicją prawno-kanoniczną, stowarzyszenie wiernych to stowarzyszenie kościelne 
zrzeszające na zasadzie dobrowolności pewną grupę wiernych, założone lub potwierdzone 
przez władzę kościelną, mające na celu popieranie doskonalszego życia chrześcijańskiego 
wśród członków bądź prowadzenie działalności mającej związek z misją Kościoła. Ta definicja 
dzieli stowarzyszenia katolickie na dwie podstawowe kategorie: podmiotów realizujących 
misję ściśle religijną oraz prowadzących publiczną działalność społeczną we 
wszystkich pozostałych obszarach, o ile nie jest ona sprzeczna z nauką Kościoła.  

  

Stowarzyszenia religijne wiernych świeckich  

Wyniki badań na temat przynależności do stowarzyszeń i organizacji katolickich nie mogą 
napawać polskich katolików zbytnią dumą. Jednak w odróżnieniu od krajów zachodnich, 
nowe ruchy i stowarzyszenia katolickie mogły powstawać w Polsce dopiero stosunkowo 
niedawno. W Kościele powszechnym nastąpił wielki rozkwit aktywności świeckich w epoce 
posoborowej, tymczasem recepcja reform soborowych w Polsce była opóźniona: świeccy 
mogli przez długi czas zrzeszać się jedynie nieformalnie. U schyłku lat pięćdziesiątych dla 
zaangażowanej religijnie młodzieży zaczęły powstawać pierwsze „Oazy Dzieci Bożych”, 
których założycielem był charyzmatyczny ksiądz Franciszek Blachnicki (pierwsze rekolekcje 
dla ministrantów przeprowadził on już w 1954 roku). Potem powstał z nich potężny Ruch 
Światło-Życie. W 1973 z tego ruchu wyłonił się Ruch Domowego Kościoła, a w 1979 – 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Również w latach siedemdziesiątych pojawiły się w Polsce 
pierwsze grupy Odnowy w Duchu Świętym i Drogi Neokatechumenalnej. Na początku lat 
osiemdziesiątych działało w Polsce już 20 katolickich ogólnopolskich ruchów i stowarzyszeń, 
których liczba zaczęła szybko wzrastać po 1989 roku. Równolegle do żywiołowego rozwoju 
„nowych ruchów” wzrost liczby członków odnotowały wówczas także organizacje o wiele 
dłuższej, jeszcze przedsoborowej tradycji, które rozpowszechnione są zwłaszcza na wsiach, 
jak Legion Maryi, Żywy Różaniec, instytuty świeckie, Sodalicja Mariańska. Niepospolitym 
fenomenem lat dziewięćdziesiątych są Koła Przyjaciół Radia Maryja (nazywane także Biurami 
„Radia Maryja”), które działa od grudnia 1991. Koła te tworzą potężny ruch społeczny, 
modlitewny i formacyjny, którego liczebność trudno oszacować (sami przedstawiciele szacują 
go na około 5 mln, ale wydaje się, że jest to liczba znacznie zawyżona). Są ściśle związane z 
ogólnopolskim ruchem Rodziny Radia Maryja, podporządkowanym samej rozgłośni, której 
słuchalność według badań SMG/KRC oscyluje wokół 5%, co daje jej czwarte miejsce w kraju. 
Jednocześnie jedynie 2,2% księży parafialnych badanych w 2002 roku przez Instytut Spraw 
Publicznych stwierdziło, że na terenie ich parafii istnieje koło Radia Maryja, co świadczy 
dobitnie o kontrowersyjnej pozycji całego ruchu w łonie samego Kościoła (por. Kolarska-
Bobińska, 2003).  

Nie ma precyzyjnych danych liczbowych dotyczących ruchów i stowarzyszeń katolickich (ich 
liczby, liczebności członków i zasobów). Większość ruchów katolickich nie prowadzi formalnej 
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ewidencji swoich członków, istnieją jedynie dane szacunkowe, co wynika z braku statystyk i 
dokumentacji w centralnych kościelnych instytucjach (takich jak Sekretariat Konferencji 
Episkopatu Polski, Katolicka Agencja Informacyjna, katolickie organizacje federacyjne oraz 
katolickie serwisy informacyjne, z których najbogatszym źródłem danych są serwisy 
www.ekai.pl oraz www.opoka.org.pl). Najbardziej znaczące źródła danych to ewidencje 
poszczególnych diecezji (prowadzone przez Referaty Duszpasterskie przy Kurii Biskupiej, 
Referaty ds. Stowarzyszeń bądź Diecezjalne Rady Ruchów Katolickich) oraz Ogólnopolska 
Rada Ruchów Katolickich, która jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń 
katolickich działających w Polsce.  

Według szacunków ORRK istnieje w granicach 150-180 podmiotów (stowarzyszeń, 
ruchów, organizacji) działających w skali ogólnopolskiej. Jeśli chodzi o podmioty 
działające na szczeblu lokalnym (wliczając w to również samodzielne oddziały podmiotów 
ogólnopolskich, które działają autonomicznie), to szacunkowa ich liczba wynikająca z 
dostępnych ewidencji diecezjalnych wynosi łącznie około 900-1100 podmiotów (suma 
obliczona na podstawie danych zewidencjonowanych i udostępnianych przez 24 diecezje oraz 
szacunków dla pozostałych 15 diecezji).5  

Aktualnie, spośród 140 ruchów i stowarzyszeń współpracujących z ORRK, 72 formalnie do 
niej przynależy i tworzy jej struktury. Za liczbą 72 stowarzyszonych organizacji kryje się 
około 800 tysięcy członków, co stanowi niemal połowę spośród około dwóch milionów 
osób należących do wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich (nieco ponad 5% 
populacji) – bo taką liczbę wszystkich członków zawierają szacunki ORRK. 

Jeśli przyrównać liczbę członków ruchów do liczby katolików na danym terenie, to najlepiej 
rozbudowaną sieć i najwięcej członków spośród parafian posiadają ruchy i stowarzyszenia 
katolickie na terenie diecezji: przemyskiej (ponad 40 zewidencjonowanych podmiotów), 
rzeszowskiej (39), tarnowskiej, siedleckiej i zamojsko-lubaczowskiej (po około 30 
podmiotów); najmniej w sosnowieckiej (około 10, co można jednak tłumaczyć niewielkimi 
rozmiarami diecezji), włocławskiej (15) i łódzkiej (nieco mniej niż 20).  

Katolickie stowarzyszenia są zdecydowanie mniej popularną formą stowarzyszania się 
świeckich katolików niż grupy, wspólnoty i ruchy katolickie. Inaczej też należy patrzeć na 
członkostwo w ruchu religijnym i stowarzyszeniu, choć mają one nominalnie wspólny cel. 
Jest nim udział w misji Kościoła Rzymskokatolickiego, zgodnie z zasadami doktryny i 
katolicką nauką społeczną. 

Cechą charakterystyczną stowarzyszeń katolickich, zwłaszcza zaś „nowych ruchów” czy też 
„ruchów odnowy” jest ich strukturalna niejednorodność. Jak pisze E. Firlit (1998:145), „ich 
zróżnicowane formy tworzą mozaikowe kontinuum”, które wedle autorki podzielić można na 
następujące kategorie: 

• luźne grupy nieformalne (płaszczyzną więzi jest wyłącznie wspólnota przekonań i 
praktyk religijnych) - grupy zadaniowe, istniejące przy parafiach; 

                                            
5 Rejestr REGON za III kwartał 2004 roku podaje liczbę 15 175 podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski 
jako „organizacje religijne lub podobne i klasztory”, ta liczba zawiera także parafie.  
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• trwałe i ścisłe grupy nieformalne (charakterystyczne są dla nich bezpośrednie, osobiste 
stosunki społeczne, często o znamionach grupy pierwotnej); 

• stowarzyszenia o rozbudowanej i sformalizowanej strukturze organizacyjnej;  

• W ostatnich dziesięciu latach intensywnie rozwijają się ruchy i stowarzyszenia 
skupiające środowiska profesjonalne, branżowe oraz powoływane do realizacji 
konkretnych zadań, np. budowy szkoły katolickiej, prowadzenia instytucji 
dobroczynnej czy społecznej. Ze wszystkich wydawnictw katolickich w Polsce, około 
24% jest prowadzonych przez stowarzyszenia i ruchy. 

 

Typologia stowarzyszeń wiernych wynikająca z przepisów kanonicznych 

I. Pierwsza kategoria typologii wynikającej z przepisów kanonicznych to stowarzyszenia ściśle 
formacyjne, których celem jest pogłębianie wiary, zgodnie z kanonem 298 KPK: rozwój 
publiczny kultu lub popieranie chrześcijańskiej doktryny, formacja członków, pogłębianie 
wiary, katecheza, urzeczywistnianie ideałów świętości i apostolstwa. W znacznej części 
geneza tych stowarzyszeń jest związana z odpowiedzią świeckich na wezwanie Soboru 
Watykańskiego II do aktywniejszego uczestnictwa w życiu Kościoła i z chęcią 
urzeczywistniania soborowej wizji Kościoła w praktycznym życiu, przez co ich członkowie 
mają duży udział w kształtowaniu oblicza współczesnego katolicyzmu. 

Publiczne i prywatne stowarzyszenia wiernych spełniające przede wszystkim misję religijną – 
nie są one organizacjami pożytku publicznego w znaczeniu Ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie (niniejsza tabela podaje podmioty o najdłuższej tradycji działania lub 
najliczniejsze, dane wg: Petrowa 2000 oraz Leksykonu Kościoła Katolickiego 2003). 

  

Fraternie  

(III zakony) 

Franciszkański Zakon Świeckich (17 tys. członków) 

Świecki Zakon Karmelitów Bosych (1 tys.) 

Zakon Dominikanów Świeckich (0,6 tys.) 

oraz ok. 40 innych zakonów świeckich 

Zakony Rycerskie Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozolimskiego 

Zakon Polskich Kawalerów Maltańskich 

Bractwa, ruchy i stowarzyszenia  

formacyjne i apostolskie 

Akcja Katolicka (35 tys.) 

Rodzina Radia Maryja (ok. 0,8-1 mln) 

Ruchy apostolskie działające w 
skali międzynarodowej oraz ruchy 
posoborowe 

Droga Neokatechumenalna 40 tys. 

Odnowa w Duchu Świętym 30 tys. 

Ruch Światło – Życie („Oaza”) ok.60-70 tys. 

Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół 21 tys.  

Ruch Rodzin Nazaretańskich 16 tys. 

Ruch „Wiara i Światło” 6 tys. 

Ruch „Focolari” 4,5 tys. 

Ruch Szensztacki 4,3 tys. 
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Wspólnota „Chemin Neuf” 2 tys. 

Ruch „Wspólnota i Wyzwolenie” 1 tys. 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego 0,5 tys. 

Wspólnota „Emmanuel” 0,5 tys. 

Prałatura Opus Dei 0,4 tys. 

Stowarzyszenia  

o długiej tradycji 

działania w Polsce 

Żywy Różaniec (20-osobowe grupy w ok. 9 tys. parafii)  

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej 

Sodalicja Mariańska 

Legion Maryi 6 tys.  

Bractwa Szkaplerzne ok. 500 tys. 

II. Do drugiej kategorii wyróżnionej w Kodeksie Prawa Kanonicznego należą ruchy i 
stowarzyszenia, których cele i misja mają zdecydowanie szerszy zasięg niż tylko misja ściśle 
religijna. Realizują one wartości uznawane zgodnie ze społeczną nauką Kościoła za 
najważniejsze w życiu społecznym. Zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych i 
działalnością pożytku publicznego. Działają one również w myśl kanonu 222 KPK, z którego 
wynika obowiązek przestrzegania przez wiernych sprawiedliwości społecznej: pomocy 
społecznej i działalności charytatywnej. 

Publiczne i prywatne stowarzyszenia świeckich prowadzące szerszą działalność społeczną, 
których działalność podpada pod definicję organizacji pożytku publicznego, mimo, iż nie 
wszystkie są zarejestrowane jako tego typu organizacja. 

 Stowarzyszenia społeczne i 
kulturalne, prowadzące 
działania adresowane do 
szerokich grup obywateli 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana (11 tys.) 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (18 tys.) 

Klub Inteligencji Katolickiej (80 KIK-ów na terenie całej Polski) 

Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” (1 tys.) 

Stowarzyszenie „Veritatis Splendor”  

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK 

Instytut Tertio Millennio 

Stowarzyszenia i ruchy  

charytatywne, rodzinne  

i wychowawcze, 

pełniące w szczególności 

następujące funkcje: 

-Socjalizacja religijna 
młodzieży  

-Pomoc społeczna 

-Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym,  

-Socjoterapia  

-Pomoc rodzinom  

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 

Sieć Katolickich Centrów Edukacyjnych KANA (6 placówek) 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (0,7 tys.)  

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS (18 tys.) 

Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji SOWA 

Salezjański Ruch Troski o Młodzież  

„Spotkania Małżeńskie” (190 liderów, 11 tys. Sympatyków) 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Bractwo Więzienne (0,9 tys.) 

Porozumienie Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych(1,2 tys.) 
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-Ekologia  

-Ekumenizm 

-Sport, rekreacja 

-Edukacja 

-Przedsiębiorczość 

 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 

(zaplecze eksperckie, lobbing ekologiczny, edukacja) 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” (około 1-2 tys) 

Stowarzyszenie „Dom Rodzinny” 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN  

(10 świetlic socjoterapeutycznych, Centrum Rozwoju Osobowości, 
Centrum Rozwoju Dla Terapeutów, Centrum Interwencji Kryzysowej, 
poradnictwo dla rodziców) 

Stowarzyszenie Parafiada – 36 tys. członków i sympatyków, 
współpraca z 2700 parafiami, organizacja jednej z największych w 
Europie imprez dla młodzieży z ubogich regionów – Międzynarodowej 
Parafiady Dzieci i Młodzieży 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, 3 tys. członków i 
sympatyków, 19 szkół  

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (ok. 2,5 tys. członków w 
48 kołach). 29 schronisk z 1500 miejscami, 87 schronisk dla kobiet i 
matek z 200 miejscami, domy dla chorych, noclegownie. Ogółem 
pomocą stacjonarną obejmuje 2100 osób, ponadto prowadzi 12 
kuchni. Jest to największa w Polsce organizacja pozarządowa 
pomagająca bezdomnym.  

Stowarzyszenie św. Wincentego a Paolo (szkoły, kolonie, domy 
samotnej matki) 

„Betel” Federacja Organizacji i Wspólnot Dobroczynnych 

Ruch „Samarytanin” 

Ruch Hospicyjny (32 placówki kościelne, w tym 10 placówek Caritasu), 
61 świeckich)  

Stowarzyszenia zawodowe i 
branżowe 

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (400 członków) 

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe  

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy (2 tys. członków) 

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek (600) 

Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich (2 tys.) 

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 

Stowarzyszenia kobiece Forum Kobiet Polskich „Kobieta w Świecie Współczesnym” (organizacja 
parasolowa, skupiająca 49 organizacji i ruchów kobiecych) 

Polski Związek Kobiet Katolickich 

Stowarzyszenie Forum Kobiet Katolickich 

Harcerze Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (ponad 2 tys. 
członków i sympatyków) 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (około 21 tys. członków i 
sympatyków) 



Monitoring działania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – raport z badań 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2005 

48 

 

Parafie i mikrostruktury parafialne 

Kościelne formy stowarzyszania się są zdecydowanie zdecentralizowane. Struktura ruchów i 
stowarzyszeń jest pozioma. Tworzą je niezależne od siebie grupy, które działają przy 
konkretnych parafiach. Taka grupa może nosić nazwę „ośrodka”, „wspólnoty”, „środowiska” 
(jak w przypadku Akcji Katolickiej), ale też mieć zupełnie samodzielną nazwę i posiadać 
odrębną rejestrację. Największa część ich aktywności przebiega na poziomie mikro, w sferze 
społecznej bliskiej codzienności. Wsparciem ruchów i stowarzyszeń katolickich są parafie, 
które zapewniają zaplecze materialne, w postaci lokali i infrastruktury, stanowią także bazę 
rekrutacyjną. Podstawowym i potencjalnie największym „zasobem” stowarzyszeń 
kościelnych jest zatem sieć parafii, razem z towarzyszącą jej infrastrukturą (np. około 22 
tysięcy sal katechetycznych). W odniesieniu do polskiego kontekstu społeczno-kulturowego 
parafia wciąż stanowi nie tylko najmniejszą jednostkę administracyjną Kościoła6, lecz także 
jedną z najważniejszych instytucji społecznych kształtujących życie lokalnych społeczności 
(por. Firlit 1998, passim).  

W Polsce sieć parafii jest gęsta, jest ich niemal czterokrotnie więcej niż gmin. Wg 
Rocznika Statystycznego GUS w 2001 roku na jedną parafię przypadało średnio 3423 
wiernych. Liczba parafii wzrosła w ostatniej dekadzie 1990 –2000 o 12 %. Na terenie 39 
diecezji rzymskokatolickich, na które podzielone jest terytorium kraju, znajduje się 9826 
parafii rzymskokatolickich (dane na podstawie Leksykonu Kościoła Katolickiego 2003). Około 
6% ogólnej liczby parafii stanowią parafie zakonne. Podział na parafie diecezjalne i zakonne 
jest, zdaniem E. Firlit, ważny przy analizie roli parafii w środowisku lokalnym: „parafie 
zakonne cechuje większa różnorodność działalności duszpasterskiej oraz bogatsze formy w 
zakresie funkcji ekstensywnych (czyli animowaniu i realizacji działalności społecznej 
parafii)”(Firlit 2003:153). Najgęstsza sieć parafii znajduje się w diecezjach: tarnowskiej 
(442), poznańskiej (421), wrocławskiej (411) i krakowskiej (410), zaś diecezje o najmniejszej 
liczbie parafii to drohiczyńska (95), białostocka (105), i ełcka (151). W przełożeniu na 
województwa najwięcej parafii znajduje się w mazowieckim (ponad 1000), śląskim, 
małopolskim i wielkopolskim, a najmniej w lubuskim i podlaskim. Widać stąd, że liczba parafii 
jest bardziej zależna od stopnia urbanizacji, nie zaś od powierzchni danej diecezji. 
Najprostsza klasyfikacja parafii pozwala wyróżnić trzy typy (za: Firlit 2002: 153): 

                                            
6 Warto przypomnieć, iż w 1992 w Kościele polskim wprowadzono reformę administracyjną, na mocy bulli 
wydanej przez Stolicę Apostolską Totus Tuus Poloniae Populus. Odtąd w Polsce jest 13 prowincji kościelnych 
(metropolii), podzielonych na 39 diecezji rzymskokatolickich, metropolia greckokatolicka podzielona na dwie 
diecezje oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. 
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Typ parafii % ogólnej 

liczby parafii 

parafie wiejskie (centrum parafialne: kościół, kaplica, plebania znajduje się na 
terenie wsi) 

64,8% 

parafie miejsko-wiejskie (kościół znajduje się na terenie małego miasta, ale parafia 
obejmuje także okoliczne wsie) 

15,4% 

parafie miejskie, położone całkowicie w obrębie granic miasta 19,9% 

Dane z maja 2003, ISKK 

 

Można wyróżnić następujące społeczne funkcje parafii: 

1/ Ośrodek informacyjno-doradczy. Z badań Instytutu Spraw Publicznych (jesień 2002) 
wynika, iż 25% księży parafialnych uczestniczyło osobiście w szkoleniach i seminariach 
poświęconych problematyce europejskiej, a około 30 % deklarowało włączenie się w 
kampanię informacyjną przed referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej, 
przede wszystkim poprzez inicjowanie dyskusji w obrębie istniejących na terenie parafii 
stowarzyszeń i organizacji oraz udostępnianie materiałów informacyjnych (Kolarska-
Bobińska, 2003). 

2/Ośrodek dobroczynności. W ostatniej dekadzie wzrosła liczba świeckich członków parafii 
uczestniczących w działalności charytatywnej na jej terenie, co pokazuje poniższa tabela: 

 

 1991 1998 2002 

% ogółu badanych w wieku ponad 18 lat, 
zaangażowanych w działalność charytatywną na 
terenie własnej parafii  

15,4% 30,8% 35%, w tym: 

osoby oceniające bardzo dobrze 
swoją sytuację materialną - 
56,5% 

osoby głęboko wierzące -52,9% 

praktykujący systematycznie -
44,5% 

 

Z cytowanych badań proboszczów przeprowadzonych przez ISP wynika, że działalność 
charytatywna prowadzona jest w 74% parafii w Polsce: najczęściej w parafiach miejskich 
(90%), miejsko-wiejskich, najrzadziej zaś w parafiach wiejskich (62%). Porównanie 
powyższych deklaracji proboszczów z opiniami świeckich członków parafii świadczy o dość 
znacznej różnicy ocen na temat zasięgu działalności charytatywnej. 60,5% respondentów 
świeckich badanych w 2002 roku przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA wyraziło 
opinię, iż pomoc charytatywna dociera do osób najbardziej potrzebujących, 13,9% było 
przeciwnego zdania, natomiast aż 25% respondentów nie miało na ten temat żadnego 
zdania z powodu braku informacji (Firlit 2002:157). Jeszcze gorzej wygląda wiedza o 
działalności konkretnych instytucji charytatywnych: zaledwie 34,1 % respondentów zetknęło 
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się z działalnością Parafialnego Zespołu Charytatywnego, a spośród osób systematycznie 
praktykujących niewiele więcej: 43,7%.  

Mimo wszystko zaznacza się wzrost odsetka osób uczestniczących w działalności 
charytatywnej na terenie parafii. Na pewno przyczyniła się do tego instytucjonalizacja 
działalności Caritas.  

Działalność dobroczynna parafii odbywa się w ramach Parafialnych Kół Caritas, Parafialnych 
Zespołów Charytatywnych lub punktów pomocowych, sformalizowanych stowarzyszeń 
będących lokalnymi odgałęzieniami organizacji opisywanych wyżej bądź grup nieformalnych. 
Można tę działalność poklasyfikować na następujące rodzaje konkretnych działań:  

• pomoc stacjonarna i zinstytucjonalizowana (domy samotnej matki, noclegownie, 
kuchnie dla ubogich i bezdomnych, świetlice dla dzieci, centra pomocy rodzinie, 
poradnie psychologiczne, prawne, instytucje edukacyjne, prowadzące kursy dla osób 
szukających pracy, ośrodki pomocy uzależnionym, samopomocy, jak koła AA); 

• pomoc zinstytucjonalizowana innego rodzaju (organizowanie sieci wolontariuszy do 
pomocy osobom potrzebującym pozostającym w domach na terenie parafii, regularne 
zbiórki i kwesty, regularne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu dla osób i instytucji 
świadczących pomoc na rzecz potrzebujących, udzielających porad itp.); 

• pomoc doraźna (zbiórki darów rzeczowych dla osób potrzebujących: paczki świąteczne, 
leki, zapomogi losowe); 

• pomoc adresowana do potrzebujących spoza parafii (zbiórki na rzecz ofiar klęsk 
żywiołowych, pomoc uchodźcom, zbiórki na cele misyjne). 

 

3/ Działalność kulturalno – oświatowy (kolportowanie prasy katolickiej, redagowanie gazetek 
parafialnych, prowadzenie bibliotek parafialnych, organizacja wydarzeń kulturalnych, 
kiermaszy, festynów). W końcu lat dziewięćdziesiątych szacowano, iż własne pismo wydaje 
700 parafii (na podstawie dokumentów synodalnych), w jego tworzenie zaangażowane są 
przede wszystkim osoby świeckie. Z sondażu przeprowadzonego w 1997 roku przez OBOP i 
katolicki Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA wynika, że regularne czytanie prasy 
katolickiej deklarowało jednak jedynie 7% badanych, choć ponad 60% deklarowało kontakt z 
książkami religijnymi.  

Parafia jest najważniejszym zapleczem działania ruchów i stowarzyszeń, ale w większości 
przypadków ich obecność ma wciąż niewielkie przełożenie na życie całej parafii, zaś w 
samych ruchach często nie ma postawy odpowiedzialności za całą parafię.  
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Działalność pożytku publicznego prowadzona przez osoby konsekrowane 

 

Najważniejsze inicjatywy dobroczynne prowadzone przez braci i siostry 
zakonne w Polsce 

Liczba placówek (szacunkowa 
liczba  

beneficjentów) 

Ośrodki stałej pomocy profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci  

i młodzieży zagrożonych patologią społeczną (świetlice  

środowiskowe, socjoterapeutyczne, oratoria) 

80 (4500) 

Domy samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy  

oraz ośrodki pomocy rodzinie 

28 (450) 

Domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze  55 (2300) 

Placówki dla osób starszych, chronicznie chorych 100 (6300) 

Domy pomocy społecznej dla dorosłych upośledzonych umysłowo, ośrodki terapii 
zajęciowej i rehabilitacji 

34 (2600) 

Hospicja 7 (150) 

Placówki dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo 114 (7500) 

Placówki leczniczo-rehabilitacyjne dla dzieci  13 (800) 

Przytuliska, schroniska dla bezdomnych, noclegownie 19 (760) 

Kuchnie dla ubogich 44 

 

Łącznie liczba dzieł prowadzonych przez osoby konsekrowane wynosi około 1,8 tys., przy 
czym ta liczba wzrosła w ostatnich pięciu latach niemal dwukrotnie. Liczba ta jest większa niż 
suma zawarta w tabeli, bowiem dzieła zakonów to nie tylko wymienione w tabeli "twarde" 
instytucje, lecz także działalność trudno uchwytna w rejestrach, jak systematyczne 
odwiedzanie więźniów, wynajmowanie pomieszczeń dla młodzieży czy odrębnych 
stowarzyszeń. 

Polscy zakonnicy i siostry zakonne stanowią jedną z najlepiej wykształconych grup 
społecznych (około 50 % mężczyzn i 20% kobiet ma wykształcenie wyższe).  

Najgęstsza sieć zakonów znajduje się na terenie archidiecezji krakowskiej i warszawskiej, a 
najmniej we wschodniej Polsce: w diecezji białostockiej i drohiczyńskiej. To nierównomierne 
rozmieszczenie jest reliktem okresu zaborów, kiedy władze carskie prowadziły metodyczną 
kasatę domów zakonnych.  

Najwięcej męskich zakonów posiada jako swój główny cel wychowanie i duszpasterstwo 
młodzieży: przodują tu salezjanie, którzy prowadzą 53 szkoły, w tym 2 wyższe, jezuici, 
bracia szkolni, pijarzy. Tego typu działalność prowadzi także 40 zakonów żeńskich 
(urszulanki, niepokalanki). Przy zakonach istnieje bardzo wiele duszpasterstw 
młodzieżowych, stowarzyszeń i organizacji świeckich, wspomagających ich działalność: 
przykładowo, z inicjatywy salezjanów działają: Stowarzyszenie Współpracowników 
Salezjańskich, Wolontariusze Księdza Bosko, Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS 
(jedna z największych w kraju) oraz SALTROM – Salezjański Ruch Troski o Młodzież, z 
inicjatywy pijarów: ogólnopolskie Stowarzyszenie Parafiada. 
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Dobroczynnością i pomocą społeczną zajmują się bonifratrzy, kamilianie (jako jedni z 
pierwszych w Polsce opiekujący się chorymi na AIDS i uzależnionymi), albertyni, bracia i 
siostry ze Wspólnoty „Chleb Życia” (opiekujący się bezdomnymi), a z zakonów żeńskich 
albertynki, szarytki, misjonarki miłości i wiele innych. 

Jezuici i dominikanie stanowią zaplecze intelektualne i eksperckie polskiego Kościoła: są 
zaangażowani w sferze mass-mediów, prowadzą działalność na rzecz upowszechniania 
świadomości obywatelskiej, edukacji europejskiej oraz na rzecz podnoszenia zasobów wiedzy 
i budowania powiązań między różnymi grupami społecznymi. Jezuici prowadzą własne 
Centrum Wolontariatu Europejskiego i polską filię OCIPE (Katolickiego Biura Inicjatyw 
Europejskich), zaś dominikanie filię podobnego, afiliowanego przy UE, biura ESPACES oraz 
Instytut Tertio Millennio, mający charakter think-tanku i kształcący liderów społeczeństwa 
obywatelskiego(za: Leksykon Kościoła Katolickiego 2003).  

 

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Caritas Polską i Caritas 
diecezjalne 

Caritas Polska to instytucja charytatywna powołana przez Konferencję Episkopatu Polski 
(która mianuje jej dyrektora i określa statut). Prócz mającej siedzibę w Warszawie Caritas 
Polskiej, która pełni funkcję „infrastruktury” dla całej działalności dobroczynnej Kościoła 
(koordynacyjną, reprezentacyjną, operacyjną, fund-risingową, informacyjna, szkoleniową) 
istnieje 39 Caritas diecezjalnych, Caritas Polowa, Caritas Zakonu Bonifratrów i dwie Caritas 
greckokatolickie, które mają oddzielną osobowość prawną. Caritas Polska ma statut 
organizacji pożytku publicznego, podobny status ma 16 spośród 39 Caritas 
diecezjalnych (pozostałe ubiegają się o niego).  

Caritas diecezji jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i 
państwowego. Posiada własny statut, na jej czele stoi biskup-ordynariusz. Centrala 
diecezjalna posiada własne biuro, prowadzi specjalistyczne placówki pomocy oraz punkty 
pomocy doraźnej. Między różnymi diecezjalnymi Caritas istnieją znaczne różnice co do 
zasięgu i efektów ich działalności, największy zasięg ma działalność Caritas w środowiskach 
wielkomiejskich. Struktury Caritas na poziomie diecezji oddaje poniższy schemat: 

 

Centrala diecezjalna 

 

 

       Okręgi, rejony, dekanaty 

     

   Zespoły parafialne  Zespoły parafialne  

   Koła środowiskowe Koła środowiskowe  

   (w tym szkolne)  (w tym szkolne) 
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Caritas parafialna (parafialny zespół Caritas) jest podstawowym ogniwem Caritas. Na 
jej czele stoi proboszcz parafii, który zwykle ma świeckiego zastępcę. Liczba osób 
potrzebujących, do których dociera Caritas na poziomie parafii jest znacznie wyższa niż liczba 
osób objętych pomocą na szczeblu diecezjalnym. Wolontariusze z parafii stanowią bazę 
rekrutacyjną dla bardziej złożonych form pomocy inicjowanych centralnie oraz środowisko, w 
którym dokonuje się socjalizacja do postaw solidarności i zaangażowania. W większości 
diecezji trwa proces obejmowania jednolitą „marką” Caritas dotychczasowych zespołów i 
grup przy parafii, które istniały jeszcze przed przywróceniem Caritas Polskiej. Prócz tego 
istnieją szkolne koła Caritas, w których wolontariuszami są uczniowie.  

Najważniejszymi partnerami oraz źródłem finansowania Caritas są władze centralne i 
samorządy lokalne, z którymi współpraca odbywa się na podstawie zawierania kontraktów 
na świadczenie usług socjalnych. Caritas diecezjalne współpracują także z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kuratoriami oświaty, MEN, Kasami 
Chorych, osobami prawnymi. Znaczne środki pochodzą od drobnych darczyńców, 
gromadzone są dzięki kwestom i zbiórkom. Mimo iż Caritas dąży do ciągłego podnoszenia 
poziomu usług i działań charytatywnych (temu służą liczne szkolenia oraz specjalne studia na 
poziomie wyższym w ramach Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), to jednak 
specyfiką jej pracy w środowiskach lokalnych pozostaje dążenie do decentralizacji, 
zachowywania zasady pomocniczości i niechęć do nadmiernej profesjonalizacji usług (a także 
nadawania im medialnego rozgłosu). Oto próba klasyfikacji działań Caritas, na podstawie 
Raportu Rocznego 2002, dostępnego na stronach www.caritas.pl: 

 

Lp. Rodzaj działalności Beneficjenci i zasięg działań 

1. Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

-Pomoc powodzianom 

2. Leczenie i rehabilitacja -Darowizny jednorazowe na leczenie dzieci i dorosłych 

-Pomoc placówkom dla niepełnosprawnych (Caritas posiada 13 placówek 
prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, 5 domów dziennego pobytu, 4 domy 
stałego pobytu) 

-Organizacja Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do Lourdes (500 osób) 

 

3. Odszkodowania dla 
robotników  

przymusowych w czasie II 
wojny światowej 

Odszkodowania wypłacane są robotnikom pracującym przymusowo na rzecz 
organizacji kościelnych  

podczas II wojny światowej, jest to wspólne dzieło Caritas Polskiej i Niemieckiej 

4. Dziecko i rodzina -Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży (100 tys. dzieci, w tym 2 tys. ze 
Wschodu), zaangażowano 6 tys. wolontariuszy. Caritas posiada 40 własnych 
ośrodków wypoczynkowych.  

-Akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 

(zebrano 14 mln zł, z czego dofinansowane są kolonie letnie, dożywianie, pomoc 
rodzinom wielodzietnym, domy dla samotnych matek, pomoc dla dzieci z innych 
krajów) 

-Akcja „Jałmużna Wielkopostna” 
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-Akcja „Dni Specjalne” (Dzień Dziecka itp.) 

-Dożywianie: parafialne i diecezjalne Caritas dożywiają w Polsce codziennie 45 
tys. dzieci 

-Pomoc placówkom dla dzieci (Caritas diecezjalne i parafialne prowadzą około 
120 świetlic dla dzieci i 5 domów stałego pobytu)  

-4 Domy dla Ofiar Przemocy  

 

5. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 

społecznemu 

-Indywidualna pomoc socjalna (zapomogi, leki) 

-Pomoc schroniskom (Caritas prowadzi 15 placówek), noclegowniom 
(20placówek), kuchniom (około 140) 

-Punkty socjalne (magazyny odzieży i żywności) w każdej diecezji 

-Przygotowanie i pilotaż programów wychodzenia z bezdomności 

6. Formacja i edukacja -Stypendia dla studentów ze Wschodu 

-Szkolenie wolontariuszy 

-Budowanie zdolności organizacyjnej Caritas 

-Działalność Fundacji „Pro Caritate”  

7 Stacje opieki Caritas -Około 170 placówek na terenie całego kraju dla 

osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 

-53 gabinety rehabilitacyjne 

-11 hospicjów 

8 Powrót do zatrudnienia -Biura Aktywizacji Bezrobotnych 

 prowadzone przez Caritas diecezjalne 

-2 Zakłady Pracy Chronionej 

9 Wychodzenie z 
narkomanii 

-6 Poradni Psychologicznych 

10 Pomoc migrantom i 
uchodźcom 

-4 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas  

(Lublin, Białystok, Zgorzelec, Wrocław) 

11 Projekty zagraniczne -Pomoc strukturalna dla Caritas na Białorusi, Ukrainie i w Rosji 

-Pomoc Polakom na Wschodzie 

Wspólnie z Caritas Internationalis: 

-Transporty humanitarne 

-Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojen 

-Pomoc dla krajów rozwijających się 
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Finansowanie działalności pożytku publicznego kościoła 

Na przykład jedyną diecezją, której budżet jest w pełni jawny, i w której istnieje także 
jawność w budżetach parafialnych (dzięki powołaniu sieci Parafialnych Rad Ekonomicznych) 
jest, z woli arcybiskupa J. Życińskiego, archidiecezja lubelska. Tę archidiecezję można 
potraktować zatem jako dostępne case study wydatków Kościoła katolickiego na działalność 
typu pożytku publicznego. Z opublikowanego raportu wynika, że wydatki kurii lubelskiej na 
Caritas diecezjalną wyniosły w 2004 roku 2,4 mln zł (co stanowi około 1/5 ogólnej sumy 
wydatków całej archidiecezji). Archidiecezja finansowała także fundusz stypendialny dla 
młodzieży z ubogich rodzin (ponad 300 stypendystów). Raport ten nie obejmuje szeregu 
innych wydatków na cele dobroczynne, uzależnionych od decyzji konkretnych duszpasterzy.  

Najogólniej rzecz ujmując, można wyróżnić następujące źródła przychodów kościelnych 
osób prawnych: 

- datki i darowizny od osób fizycznych i prawnych;  

- dochody z imprez i zbiórek publicznych (zbiórki nie wymagają pozwolenia organu 
administracji państwowej, jeśli odbywają się na terenach kościelnych); 

- subwencje, dotacje i ofiary pochodzące od krajowych instytucji i przedsiębiorstw 
państwowych, społecznych, wyznaniowych i prywatnych. Zgodnie z art. 14, ust. 4 
Konkordatu państwo udziela dotacji ośrodkom oświatowo-wychowawczym Kościoła, 
dotuje także kościelne placówki opieki społecznej (art. 22 ust.1 Konkordatu). 
Kościelne osoby prawne otrzymują także dotacje, w sposób uznaniowy, od innych 
podmiotów dysponujących środkami publicznymi, na przykład spółek z udziałem 
skarbu państwa. Na przykład sponsorami najbardziej znanej inicjatywy dobroczynnej 
Episkopatu (program stypendiów dla młodzieży Dzieło Nowego Tysiąclecia) jest PKN 
Orlen, KGHM Polska Miedź, Poczta Polska, a także Orbis);  

- podmioty zagraniczne, przede wszystkim niemieckie: Renovabis – Akcja Solidarności 
Katolików Niemieckich, która finansuje między innymi działalność „infrastrukturalną” 
polskich dużych organizacji federacyjnych (jak Forum św. Wojciecha); Kirche in Not; 
oraz amerykańskie, jak Aid to the Church in Central and Eastern Europe Episkopatu 
USA, American Enterprise Institute, sponsorujący dominikański Instytut Tertio 
Millennio;  

- odpłatności za usługi świadczone przez kościelne instytucje charytatywno-opiekuńcze; 

- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Caritas Polską i Caritas 
diecezji bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych zakładów; 

- dochody własne instytucji kościelnych (tak zwana „taca”, zbiórki nadzwyczajne, czyli 
skarbony, czynsze z wynajmu pomieszczeń (na przykład części z około 20 tysięcy sal 
katechetycznych), opłaty za cmentarze parafialne, dochody z parafialnych 
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych).  

Konkordat nie reguluje kwestii opodatkowania kościelnych osób prawnych. Natomiast są one 
na mocy Ustawy z 1989 roku zwolnione z opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej 
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działalności niegospodarczej. W tym zakresie nie mają też obowiązku prowadzenia 
dokumentacji wymaganej przez przepisy fiskalne. W praktyce, dzięki wielu zwolnieniom, są 
one wyłączone od podatku dochodowego (oraz ceł) także w swojej działalności gospodarczej 
(oprócz podatku rolnego), a podatek dochodowy od osób fizycznych duchowni płacą jedynie 
w formie zryczałtowanej. 

Komisja Konkordatowa podejmowała prace nad projektem podatku kościelnego, który 
przypominałby instrumenty obowiązujące w innych krajach europejskich (możność odpisu 
0,8% we Włoszech, 0,58 w Hiszpanii na dowolną organizacje wyznaniową lub prowadzącą 
działalność społeczną. Na Węgrzech można odpisać 1% na wybrany kościół i także 1% na 
wybrana organizacje pozarządową). 

Brak kryteriów formalnej przynależności do stowarzyszeń i ruchów katolickich sprawia, że 
często trudno jest zapewnić im stały dopływ środków koniecznych do prowadzenia 
działalności, dlatego stowarzyszenia coraz częściej starają się formalizować swoją 
działalność, rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Największe kościelnei NGO, 
prowadzące przede wszystkim działalność charytatywną (Caritas Polska, Towarzystwo im. 
Św. Brata Alberta, Katolickie Stowarzyszenie Antynarkotykowe KARAN) są podmiotami w 
kontraktach zawieranych z władzami centralnymi i lokalnymi na określone społeczne zadania. 
Jednak zdecydowana większość dochodów organizacji kościelnych bierze się z 
dobrowolnych datków (ofiar) ich członków bądź ze wsparcia udzielanego wedle uznania 
duszpasterzy (proboszczów i biskupów).  

Mimo niestabilności finansowej, organizacje kościelne posiadają szereg zasobów 
infrastrukturalnych, których mogą im zazdrościć „świeckie” NGO. Przede wszystkim każda 
z ponad 9 tysięcy parafii a także domy zakonne zapewniają, zwykle bezpłatnie, na mocy 
nieformalnej ugody z proboszczem, zaplecze lokalowe, zatem większość organizacji nie musi 
troszczyć się o koszta wynajmu. Potrzeby konferencyjne, organizowanie zjazdów i spotkań 
też nie nastręczają większych trudności z powodu dużej sieci tak zwanych domów 
rekolekcyjnych, często prowadzonych przez zakonników i udostępnianych taniej niż miejsca 
w hotelach.  

Z powodu głębokiej decentralizacji ruchów, samodzielności ich lokalnych oddziałów, można 
także mówić o specyficznych dla nich zasobach sieciowych. Obecni członkowie, byli 
członkowie, na przykład absolwenci duszpasterstw akademickich czy oratoriów salezjańskich, 
sympatycy organizacji, ich darczyńcy i beneficjenci, czy też rozległe, tak zwane „rodziny” 
zakonne – wszystkie te osoby tworzą nieformalne, ale stabilne sieci wymiany informacji, 
wiedzy i samopomocy także w życiowych sprawach, niekoniecznie związanych z religią. 
Szczególnie dobrym tego przykładem są absolwenci największych duszpasterstw 
prowadzonych przez różne zgromadzenia zakonne, którzy po ukończeniu studiów dalej 
należą do „rodziny” (dominikańskiej, salezjańskiej etc.) i wspomagają jej działania.  

Przepływ członków i wymiana liderów są stosunkowo proste: ktoś, kto należał już do Ruchu 
Światło- Życie czy duszpasterstwa studentów w jakiejś parafii, może następnie przenieść się 
do innej parafii, i tam będzie mógł zająć podobną pozycję, bez konieczności wspinania się po 
szczeblach członkowskiej „kariery” od początku.  
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Kościelne osoby prawne, także ruchy i stowarzyszenia, posiadają również obecnie potężną 
infrastrukturę w Internecie. Każda diecezja posiada rozbudowaną stronę, posiada ją także 
coraz więcej pojedynczych parafii. Zakonnicy dysponują zwykle własnymi serwerami. Ruchy i 
stowarzyszenia, jeśli nie posiadają swoich serwerów, zawsze mają do dyspozycji miejsce w 
największym portalu katolickim w Polsce: www.opoka.org.pl, który prowadzi także 
(aczkolwiek niesystematyczną i cząstkową) bazę danych organizacji katolickich. Zwykle, 
prócz ogólnopolskiej strony www danego podmiotu, każdy z jego oddziałów ma też własną 
stronę, i te regionalne strony zawierają zdecydowanie więcej informacji niż centralne. 
Zwyczajem większości ruchów i organizacji katolickich jest bowiem niechęć do ścisłego 
„centralnego” monitorowania takich danych jak liczebność członków czy stan budżetu.  

   

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 

Jeśli chodzi o status organizacji pożytku publicznego, to z ponad 1900 podmiotów, 
zarejestrowanych w Polsce do tej pory (początek 2005 roku), około 60 to organizacje 
związane z Kościołem. Przede wszystkim jest to Caritas Polska oraz 16 Caritas diecezjalnych. 
Świadczyć to może o wciąż znaczących trudnościach kościelnych organizacji w sprawnym 
poruszaniu się w środowisku instytucjonalnym i prawnym trzeciego sektora. Najwięcej 
katolickich organizacji pożytku publicznego znajduje się w województwie mazowieckim, 
małopolskim, lubelskim i śląskim. 

 

Podsumowanie: dobre praktyki współpracy 

Nie tylko niewystarczająca znajomość Ustawy o pożytku publicznym oraz wciąż występujący 
brak osobowości prawnej, lecz także brak zachęt i oferty informacyjno-szkoleniowej ze 
strony „świeckich” organizacji infrastrukturalnych sprawia, że trudne jest dla 
kościelnych organizacji nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami trzeciego sektora i 
władzami samorządowymi czy państwowymi. Istotny problem stanowi fakt, że inicjatywa 
współpracy często jest nazbyt zależna od duszpasterzy, proboszczów i biskupów, którzy z 
kolei we własnej edukacji seminaryjnej nie są wystarczająco przygotowani do potencjalnej 
roli liderów społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatorów zaangażowania się wiernych w 
dobro wspólne (mimo, iż duszpasterze dysponują znacznym wyjściowym kapitałem zaufania: 
warto wspomnieć, że zgodnie z danymi Instytutu Statystyki Kościelnej 55,8% respondentów 
deklaruje zaufanie wobec własnego proboszcza). 

Niewystarczające przygotowanie księży do społecznego zaangażowania próbują przełamać 
inicjatywy podejmowane w ramach ORKK (największej kościelnej organizacji federacyjnej): 
zaczęła ona prowadzić szkolenia dla proboszczów na temat współpracy z samorządem 
lokalnym i świeckimi organizacjami pozarządowymi.  

Upowszechnianiu dobrych praktyk współpracy służy przede wszystkim ogólnopolski, 
budzący znaczne zainteresowanie, konkurs „Proboszcz Roku”, przeprowadzany wśród 
samych parafian, organizowany od trzech lat przez Katolicką Agencję Informacyjną, który ma 
także znaczenie edukacyjne. Dzięki konkursowi lokalne środowiska parafialne mogą uczyć się 
od siebie nawzajem, a proboszczowie uczą się dzięki niemu relacji z mediami i podstaw 
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public relations.  

Wyróżnioną rolę mediatora oraz inicjatora współpracy między organizacjami 
kościelnymi i podmiotami świeckimi pełnią zakonnicy, w szczególności powołani do tej roli 
jezuici i dominikanie. W jezuickim Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” oraz w 
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe (z którego szkoleń korzysta 
ponad 6 tys. osób rocznie, z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej) kształcą się 
również liderzy społeczeństwa obywatelskiego. Jezuicki Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 
jest jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Współpracuje z 
programami Komisji Europejskiej oraz jest ośrodkiem regionalnym Narodowej Agencji 
Programu UE „Młodzież”. Jezuici prowadzą także polski oddział OCIPE (Katolickie Biuro 
Informacji i Inicjatyw Europejskich) – organizacji służącej innym stowarzyszeniom i 
organizacjom w roli think-tanku, monitorującej także procesy integracji europejskiej i 
wydającej biuletyny informacyjne na tematy europejskie, skierowane do wszystkich 
stowarzyszeń katolickich i instytucji kościelnych. Dominikańskim odpowiednikiem Centrum 
Arrupe jest Instytut Tertio Millennio, wyróżniony tytułem honorowym Instytucji Pro Publico 
Bono, także kształcący liderów społeczeństwa obywatelskiego i mający już status organizacji 
pożytku publicznego.  

Współpraca z administracją i władzami centralnymi oraz lokalnymi: najważniejszym 
podmiotem współpracy po stronie kościelnej jest Caritas Polska. Przedstawiciel Caritas Polska 
uczestniczy w posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele Caritas 
diecezjalnych często wchodzą w skład Rad Konsultacyjnych ds. Organizacji Pozarządowych 
powoływanych przy prezydentach miast i burmistrzach, bądź innych tego typu ciał 
doradczych (na przykład Towarzystwo im. Św. Brata Alberta należy do Rady Opiekuńczej ds. 
Bezdomnych). Caritas jest jednym z najważniejszych partnerów i beneficjentów 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei Stowarzyszenie 
Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN, jedno z największych w Polsce działających w 
dziedzinie zdrowia publicznego i profilaktyki uzależnień, współpracuje ściśle z Ministerstwami 
Zdrowia, Edukacji i Spraw Wewnętrznych oraz Komendą Główną Policji w zakresie szkoleń i 
programów przeciwdziałania przemocy. Jest także jednym z realizatorów Ogólnopolskiego 
Programu Zapobiegania Narkomanii i AIDS. Prócz lokalnych Caritas, bardzo częstym 
partnerem dla samorządów są salezjańskie organizacje sportowe (największe tego typu 
katolickie organizacje). Z racji długiej tradycji działania i dobrze rozwiniętej infrastruktury 
zawierają one kontrakty z urzędami gminnymi na prowadzenie działalności sportowej i 
rekreacyjnej dla młodzieży na terenie danej gminy. Na poziomie samorządów lokalnych 
istnieją przykłady skutecznego oddziaływania i rzecznictwa organizacji kościelnych: 
Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych wprowadziło do obiegu publicznego Kartę 
Praw Rodziny Wielodzietnej i niektóre gminy w Polsce uchwalają taka Kartę, aby pomóc 
rodzicom w wychowaniu dzieci. 

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: Caritas jako jedna z największych 
polskich organizacji pozarządowych bierze udział w wielu wspólnych inicjatywach całego 
środowiska, przede wszystkim włącza się w akcje pomocnicze w sytuacjach klęski żywiołowej 
w kraju i zagranicą. Towarzystwo im. Św. Brata Alberta należy do Pomorskiego Forum na 
Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – szerokiej koalicji różnych podmiotów 
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trzeciosektorowych. Tego typu „mieszaną” koalicją jest także Ogólnopolskie Forum 
Ruchu Hospicyjnego, zrzeszające 98 hospicjów, z czego 61 jest świeckich, 32 kościelne i 5 
nieformalnych (najwięcej hospicjów znajduje się na Śląsku – 21, choć istnieją także „białe 
plamy”, jak województwo opolskie). Jeśli chodzi o współpracę świeckich i kościelnych NGO, 
godna szczególnego wyróżnienia jest archidiecezja lubelska, gdzie „świecka” organizacja 
infrastrukturalna (Lubelski Ośrodek Samopomocy) prowadzi dla organizacji kościelnych 
specjalne szkolenia (e-learning) na temat Europejskiego Funduszu Społecznego. Arcybiskup 
lubelski J. Życiński powołał ze swej strony Archidiecezjalne Centrum Wolontariatu, 
które opracowuje bazy danych o wolontariuszach i ofertach, rekrutuje ich, szkoli także 
młodych bezrobotnych i niepełnosprawnych.  

Wolontariat to zresztą ważna płaszczyzna współpracy między kościelnymi i świeckimi NGO. 
Członkowie różnych organizacji kościelnych i ruchów religijnych stanowią naturalną bazę 
rekrutacyjną dla wielu, niekoniecznie kościelnych, inicjatyw wolontariackich. Z samą tylko 
Caritas Polska jest związanych ponad 50 tysięcy wolontariuszy, istnieją diecezjalne centra 
wolontariatu (w Lublinie i Radomiu). Nieżyjący już biskup Jan Chrapek był osobiście 
zaangażowany w kodyfikację standardów wolontariatu w Polsce. Jest autorem Listu o 
Wolontariacie oraz dokumentu zwanego Dekalogiem Chrześcijańskiego Wolontariusza. 

Współpraca międzynarodowa: przy Unii Europejskiej, prócz Rady Konferencji Episkopatów 
Europy, działają także inne federacje kościelne, których zadaniem jest pozyskiwanie 
informacji z agend unijnych o dostępnych funduszach oraz ich należyte wykorzystywanie; 
promowanie ideałów solidarności i dobroczynności jako ważnych wymiarów integracji 
europejskiej; opracowywanie ekspertyz dotyczących integracji UE, które mogą służyć w 
działalności duszpasterskiej poszczególnym kościołom krajowym. Takim ośrodkiem, 
afiliowanym przy Komisji Europejskiej, jest wymieniony już dominikański ESPACES, 
posiadający swój oddział polski w Krakowie. Prócz tego działa Caritas Europa, udzielająca 
pomocy placówkom Caritas z Europy Środkowo-Wschodniej; Katolickie Biuro Informacji i 
Inicjatyw Europejskich, prowadzące działalność informacyjną – w Polsce jego filią jest 
jezuickie OCIPE. Niezwykłym przykładem współpracy międzynarodowej jest działalność 
jezuickiego Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni, które 
przeszkoliło już kilka tysięcy osób z krajów Europy Wschodniej i byłego ZSRR (nauczycieli, 
działaczy NGO) przekazując im, między innymi, polskie doświadczenia i dobre praktyki w 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  

 

 NAJWAŻNIEJSZE ORGANIZACJE INFRASTRUKTURALNE I FEDERACJE 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich 

skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa  

tel. (22) 530-48-26, fax 838 80 24 

e-mail: orrk@poczta.opoka.org.pl, strona internetowa: www.orrk.opoka.org.pl 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich jest największą federacją ruchów i stowarzyszeń 
katolickich działających w Polsce. Powstała w czerwcu 1990 roku jako owoc wcześniejszej 
współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich, trwającej od 1978 roku. Inicjatywa 
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została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował jej asystenta kościelnego, 
obecnie jest nim biskup Bronisław Dembowski. W pracach Rady oprócz przedstawicieli 
poszczególnych ruchów i stowarzyszeń biorą udział delegaci 30 Diecezjalnych Rad 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz kapłani delegowani przez Księży Biskupów do 
opieki nad ruchami w poszczególnych diecezjach. Cele Rady Ruchów Katolickich, na 
podstawie statutu to między innymi: wspieranie współpracy między ruchami i 
stowarzyszeniami w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji; formacja liderów 
odpowiedzialnych za ruchy; wspieranie współpracy między ruchami a Episkopatem, 
wspieranie współpracy ruchów i stowarzyszeń ze środowiskami samorządów lokalnych oraz 
przedstawicielami Sejmu i Senatu RP, prezentacja wspólnej opinii ruchów i stowarzyszeń 
wobec władz państwowych i samorządowych. Członkowie Rady spotykają się dwa- trzy razy 
w roku, Rada organizuje także Kongresy Ruchów Katolickich. 

 

Forum Świętego Wojciecha 

KIK, ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa 

e-mail: biuro@euroforum.pl 

Powstało w 2002 roku, nie posiada osobowości prawnej, jednoczy kilkanaście najbardziej 
znaczących ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich. Jego głównym celem jest informacja 
europejska, tworzenie zaplecza eksperckiego, organizacja spotkań międzynarodowych (tzw. 
Zjazdy Gnieźnieńskie), działalność ekumeniczna oraz stworzenie płaszczyzny debaty na temat 
roli chrześcijan świeckich w jednoczącej się Europie 

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 

Ul. Forteczna 3, 60-362 Poznań, tel. (61)875-01-53 w. 191, fax (61) 875-31-51 

Skupia ok. 130 ruchów i organizacji działających zgodnie z misją pro-life, w tym ok. 80 
zarejestrowanych i 50 nieformalnych. W tej liczbie znajdują się 43 stowarzyszenia, 18 
fundacji, 10 instytucji, głównie akademickich oraz 7 lokalnych porozumień i wiele grup 
parafialnych. 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 

ul. Pereca 2/110, 00-849 Warszawa, tel. (22) 624 89 25 

Zrzesza Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które działają prawie we wszystkich 
diecezjach (37), należy do nich około 30 tysięcy osób.  

 

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP 

Ul. Mostowa 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 232 56 38 

Organizuje ogólnopolską Parafiadę (zawody sportowe dla dzieci i młodzieży) Zrzesza około 
80 Parafialnych Klubów Sportowych, które maja osobowość prawną oraz ponad 150 
nieformalnych klubów)  
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Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. (12) 430-31-42, fax (12) 430-31-45 

e-mail: schdw@jezuici.krakow.pl 

Zrzesza 15 podmiotów prawnych. Prowadzi kursy zarządzania organizacją non-profit dla 
stowarzyszeń katolickich (zwane Katolickim Instytutem Zarządzania), jest członkiem 
Grupy Roboczej św. Wojciecha, w której przygotowuje się liderów programów 
międzynarodowych i katolickich środowisk młodzieżowych, realizuje Pakiet Edukacyjny 
przygotowujący grupy i stowarzyszenia katolickie (zwłaszcza młodzieżowe) do udziału w 
strukturach społeczeństwa obywatelskiego. Instytucjonalni członkowie Stowarzyszenia to 
między innymi: 

- Centrum Formacji i Dialogu „Theotokos”, Gliwice 

- Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia 

- Dom Pojednania i Spotkań im. Kolbego, Gdańsk 

- Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław  

- Fundacja „Nowy Staw”, Lublin 

- Jezuicki Wolontariat Europejski, Wrocław 

- Unia Laikatu Katolickiego, Częstochowa 

Na podstawie: Petrowa 2002 

 

Współpraca między poszczególnymi organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi odbywa się 
zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie lokalnym, przede wszystkim poprzez 
wspólne przygotowanie i uczestnictwo w ogólnopolskich Kongresach Ruchów Katolickich, 
które odbyły się już trzy razy od 1994 roku, w kongresach diecezjalnych , w poszczególnych 
parafiach. Należy zaznaczyć, iż istnieje szereg znaczących przeszkód w rozwijaniu tej 
współpracy. Często lokalne oddziały organizacji, na poziomie parafii, zmuszone są 
konkurować ze sobą o tę samą infrastrukturę parafialną. Zdarza się, że konkurują także o 
zaangażowanie tego samego duszpasterza (proboszcza, biskupa), które jest w ich 
działalności istotnym czynnikiem, co wynika ze wspomnianego już faktu zbyt małej 
autonomii świeckich w Polsce. Inny problem stanowi znaczne, wewnętrzne 
zróżnicowanie różnych orientacji w polskim Kościele katolickim. To sprawia, że 
inicjatywy tak ważne, opiniotwórcze i mające z założenia charakter inkluzywny czy też 
„pomostowy”, jak Zjazdy Gnieźnieńskie, nie są w stanie do końca spełniać swojej roli, 
ponieważ są bojkotowane przez te organizacje, których członkowie różnią się pod względem 
zapatrywań na kwestię integracji europejskiej czy stosunków państwo- Kościół. Te różnice w 
stosunku do kwestii politycznych oraz częste podziały personalne znacznie utrudniają także 
upowszechnianie się dobrych praktyk, związanych na przykład z przejrzystością finansową i 
jawnością w polityce informacyjnej. 
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C. ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 

Monika Sarapata 

Środowisko prawne 

Zasady i formy zrzeszania się przedsiębiorców i pracodawców regulują następujące akty 
prawne:  

- Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92); 

- Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U. nr 35, poz. 195); 

- Ustawa o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych z dnia 30 maja 
1989 r. (Dz. U. Nr 17, poz.194); 

- Ustawa o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 235); 

 

Ustawa o rzemiośle  

Organizacje rzemiosła, których podstawy działalności określa ww. Ustawa zrzeszają osoby 
fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą i są w 
rozumieniu Ustawy rzemieślnikami. Oznacza to, że wnoszą do prowadzonej przez siebie i na 
własny rachunek działalności gospodarczej kwalifikowaną pracę własną i nie zatrudniają 
więcej niż 15 pracowników. Ustawa dopuszcza także, za zgodą właściwej organizacji 
rzemiosła, członkostwo osób fizycznych i spółek cywilnych niespełniających ww. kryterium.  

Do zadań tych organizacji samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą należy:  

- działalność edukacyjna w zakresie rzemiosła 

- rozwijanie rzemiosła 

- udzielanie pomocy członkom  

- rzecznictwo ich interesów wobec organów państwowych i innych organizacji i instytucji 
społecznych czy gospodarczych.  

Ponadto cechy winny utrwalać więzi środowiskowe, kultywować zasady etyki zawodowej i 
prowadzić działalność kulturalną, oświatową, socjalną i gospodarczą oraz reprezentować 
interesy członków także wobec sądów. 

Organizacje rzemiosła mogą przybierać następujące formy prawno organizacyjne: 

- cechy (minimalna liczba członków założycieli – 10),  

- izby rzemieślnicze (minimum 10 cechów), 

- Związek Rzemiosła Polskiego, na zasadzie dobrowolności zrzeszający na poziomie 
ogólnopolskim organizacje rzemiosła. 

 

Ustawa o izbach gospodarczych 

Ustawa określa podstawy działania organizacji samorządu gospodarczego zrzeszających 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Izby reprezentują interesy gospodarcze 
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swoich członków „w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub 
usługowej, w szczególności wobec organów państwowych” (art. 2).  

Najmniejszym dopuszczonym Ustawą zakresem działania izb gospodarczych jest obszar 
jednego województwa. Minimalna liczba członków wynosi 50 podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w województwie będącym terenem działania izby. W przypadku izb o 
ponadwojewódzkim zakresie działania – minimalna liczba członków wynosi 100.  

 

Ustawa o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych 

Ustawa określa zasady zrzeszania się osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług, transportu lub innych 
rodzajów działalności nieobjętych prawem zrzeszania się określonym w Ustawie o rzemiośle. 
Organizacje te przyjmują najczęściej formę zrzeszeń.  

Do zadań zrzeszeń należy utrwalanie więzi środowiskowych, postaw etycznych, godności 
zawodu, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej na rzecz swoich 
członków oraz prowadzenie kas i funduszy zapomogowo - pożyczkowych i rzecznictwo 
interesów członków wobec administracji publicznej.  

Minimalna liczba członków wymagana do rejestracji zrzeszenia wynosi 50, z wyjątkiem 
zrzeszeń transportowych, w odniesieniu do których ustawa wymaga minimum 200 członków 
założycieli. Ogólnokrajowa reprezentacja danego rodzaju zrzeszeń może zostać 
zarejestrowana z inicjatywy 10 lub więcej zrzeszeń.  

Ustawa o organizacjach pracodawców 

Organizacje pracodawców, zgodnie z zapisem Ustawy, zrzeszają osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjne, które stale lub okresowo zatrudniają 
pracowników. 

Ustawowym polem działań organizacji pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie 
interesów swoich członków wobec związków zawodowych, organów państwowych i 
samorządowych oraz administracji. Mają one prawo opiniowania aktów prawnych, a organy 
państwowe i władze samorządowe zobowiązane są na mocy Ustawy do przedstawiania 
projektów aktów prawnych związkom pracodawców. Organizacje pracodawców uczestniczą 
ponadto w zawieraniu porozumień związanych z obszarem ich działalności (w tym 
zbiorowych układów pracy).  

Wymogiem formalnym rejestracji organizacji pracodawców jest posiadanie w swoich 
szeregach przynajmniej 10 członków. Ustawa daje także organizacjom pracodawców prawo 
tworzenia federacji i konfederacji. 

 

Podstawowe dane o sektorze organizacji przedsiębiorców i pracodawców 

Liczba organizacji zarejestrowanych 

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 4949 organizacji samorządu gospodarczego i 
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zawodowego i 257 organizacji pracodawców7. 

Łączna liczba zarejestrowanych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w l. 1997-2004 
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Źródło: dane GUS za IV kw. 1997 - 2003 oraz III kw. 2004 

 

Wykres pokazuje dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych organizacji w ostatnich kilku 
latach. Jednakże w związku z nieewidencjonowaniem w rejestrze REGON liczby wszystkich 
organizacji, które zaprzestały działalności (organizacje nie są zobligowane do wypełniania tej 
procedury), faktyczna wielkość sektora organizacji przedsiębiorców i pracodawców jest 
trudna do oszacowania. Liczenie zasobów sektora pozarządowego utrudniają również 
stosowane w polskim systemie prawnym zróżnicowane kryteria definicyjne.8  

Dynamika wzrostu liczby organizacji zarejestrowanych w systemie REGON (1997=100%) 

                                            
7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za III kw. 2004 r. 
8 Np. na mocy Ustawy o rzemiośle (Dz.U. 1989, nr 17, poz.92) organizacje rzemieślnicze są zarówno 
organizacjami samorządu zawodowego, jaki i zrzeszeniem pracodawców. W związku z tym, iż w systemie REGON 
są one rejestrowane jako samorząd gospodarczy i zawodowy, w niniejszym opracowaniu konsekwentnie 
zakwalifikowano je do kategorii organizacji przedsiębiorców. 
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Największą dynamikę wzrostu wykazują organizacje pracodawców. Ich liczba wzrosła od 
1997 roku 2,4 raza. Liczba organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego uległa 
podwojeniu (wzrost 195%). Mając jednak na względzie wspomniany wyżej fakt niezgłaszania 
organizacji zaprzestających działalności, liczba aktywnych organizacji może pozostawać na 
stałym poziomie, a nawet wykazywać przyrost ujemny.  

 

Liczba organizacji aktywnych 

Dotychczas nie były prowadzone próby określenia odsetka organizacji przedsiębiorców i 
organizacji pracodawców wykazujących aktywność organizacyjną.  

Podejmowane są jednak próby określenia liczby faktycznie działających organizacji całego 
sektora pozarządowego. Najczęściej z wykorzystaniem metody statystycznej pozwalającej 
estymować wyniki badań na populację. Z szacunków zespołu badawczego Stowarzyszenia 
Klon/Jawor opartych na kilkuletnich badaniach stowarzyszeń i fundacji w latach 1997-20029 
wynika, że wśród ogółu zarejestrowanych tego rodzaju organizacji pozarządowych aktywnie 
działa 58%, zaś 10% zaprzestało działalności, bądź jest w trakcie wyrejestrowania. 

Odsetek aktywnych organizacji przedsiębiorców i pracodawców wydaje się jednak być 
wyższy niż oszacowania dotyczące całego trzeciego sektora.  

                                            
9 J. Dąbrowska, M. Gumkowska, J. Wygnański, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z 
badania 2002., Warszawa 2002; E. Leś, S. Nałęcz, Sektor non-profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na 
społeczeństwo obywatelskie w Polsce., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001; E. Leś, S. Nałęcz, J. 
Wygnański, S. Toepler, L. Salamon, Sektor non-profit w Polsce. Szkic do portretu., Johns Hopkins University i 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000 
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Rozkład terytorialny zarejestrowanych organizacji przedsiębiorców i organizacji pracodawców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za III kw. 2004 r. 

 

Rozkład terytorialny wskazuje na znaczną koncentrację obu typów organizacji w 
województwie mazowieckim (14,3%). Tak wysoki odsetek organizacji mających siedzibę w 
tym województwie wynika z faktu rejestrowania central organizacji o zasięgu ogólnopolskim 
w Warszawie. Najmniej organizacji działa w województwach: lubuskim (1,9%), opolskim 
(2,0%), warmińsko-mazurskim (2,8%), świętokrzyskim (2,9%) zachodniopomorskim (3,4%). 

W województwie mazowieckim ma siedzibę największa część organizacji pracodawców, w 
odniesieniu do organizacji przedsiębiorców (samorząd gospodarczy i zawodowy) rozkład ten 
jest o wiele bardziej równomierny. 

 

Pola działań 

Organizacje przedsiębiorców i pracodawców, co bezpośrednio wynika z ich formy 
organizacyjno – prawnej, działają przede wszystkim w obszarze wspierania 
przedsiębiorczości (36,3 % wskazań na jedno najważniejsze pole działań, 50,9 % z 
wielokrotnych wskazań na trzy najważniejsze pole działań) oraz reprezentacji grup 
zawodowych (odpowiednio: 36,3 % i 80,7%). Istotnym polem działalności badanych 
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organizacji jest także oświata, edukacja, wychowanie (16,2 %; 36,3%). Jest to bezpośrednio 
związane z rodzajami świadczonych przez te organizacje usług.  

Formy działań 

Najbardziej powszechną usługą świadczoną przez organizacje przedsiębiorców i 
pracodawców są szkolenia i kursy zawodowe (41,3% - jako najważniejsza forma; 67,6 % z 
wielokrotnych wskazań). Często członkom lub zewnętrznym klientom oferowane są także 
inne usługi (24,3 %; 44,6%). Organizacje pełnią również rolę rzeczników interesów swoich 
członków wobec administracji publicznej i organów państwowych oraz innych instytucji czy 
organizacji (12,0 %; 32,9%). Prowadzona jest także działalność edukacyjna mająca na celu 
kształtowanie opinii publicznej w sprawach istotnych z punktu widzenia organizacji (9,7%; 
20,9%). 

 

Charakterystyka regionalna 

Badane organizacje według wielkości miejscowości będącej ich siedzibą (N=383) 

0,3%
17,7%

19,8%12,3%

9,4%

14,4% 26,1%

wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto od 21 do 50 tys. mieszkańców
miasto od 51 do 100 tys. mieszkańców
miasto od 101 do 200 tys. mieszkańców
miasto od 201 do 500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

 

Najwięcej organizacji – blisko 44 % - zlokalizowanych jest w małych miastach (do 50 tyś. 
mieszkańców).To w nich swoją siedzibę ma ponad 65% badanych cechów. Należy podkreślić, 
że to przede wszystkim cechy i ich duży udział w próbie „przechylają” rozkład odpowiedzi na 
powyższe pytanie w kierunku mniejszych miejscowości (w porównaniu z wynikami badań 
stowarzyszeń i fundacji z 2002 i 2004 roku). Ale w przypadku warstwy organizacji 
okołobiznesowych dobór miał w zasadzie charakter zupełny. Na powyższą strukturę ma 
niewątpliwie wpływ nieproporcjonalnie duża, w porównaniu z pozostałymi formami 
organizacyjno-prawnymi organizacji okołobiznesowych, liczba zarejestrowanych cechów. W 
miastach średniej wielkości działa ponad 14% organizacji. Co 5 organizacja ma siedzibę w 
miastach liczących 100 – 500 tyś. mieszkańców (byłe i obecne miasta wojewódzkie). 
Podobna ilość organizacji ma siedzibę w największych aglomeracjach. W tych dwóch 
ostatnich (aglomeracje i duże miasta) zlokalizowana jest ponad połowa badanych izb 
gospodarczych i organizacji pracodawców. Ilość organizacji wiejskich jest znikoma (w 
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granicach błędu statystycznego). 

 

Zasięg działania badanych organizacji (N=383). 

 

2,6%

19,8%

23,2%
16,2%

38,1%

lokalny (osiedle dzielnica, gmina, powiat)
ponad lokalny (kilka powiatów)
regionalny (województwo)
krajowy
międzynarodowy

 

Działania blisko 40% organizacji mają charakter lokalny. Najbliższe otoczenie obejmują 
zasięgiem swoich działań przede wszystkim cechy (54% z nich). W szerszym otoczeniu (kilka 
powiatów) działa 16% badanych organizacji. ¼ prowadzi działania na szczeblu 
wojewódzkim. Wśród organizacji regionalnych dominują izby rzemieślnicze i gospodarcze. Co 
5 organizacja działa na skalę ogólnopolską. Są to głównie izby gospodarcze. Zdecydowana 
większość organizacji pracodawców ma zasięg wojewódzki i ogólnokrajowy. Odsetek 
organizacji o zasięgu międzynarodowym jest marginalny (2,6%).  

 

Zasoby finansowe 

 Wielkość łącznych przychodów w roku 2003 w złotych (N=28710). 

                                            
10 Wykres nie uwzględnia odpowiedzi „nie wiem” = 60, odmów odpowiedzi = 35, brak danych = 1 
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Informacje o wielkości rocznych przychodów udzieliło ¾ badanych organizacji. Co 5 z nich 
osiągnęła w 2003 roku przychód nie przekraczający 10 tys. złotych. Blisko 64% organizacji 
deklaruje roczne przychody nie przekraczające 100 tys. złotych. Wielkość przychodów 1/3 
organizacji znajduje się w przedziale od 100 tys. do 1 mln złotych. Nieco ponad 5% z nich 
osiągnęło roczne przychody poniżej 1 tys. złotych, a 4,5% powyżej 1 mln złotych.  

Struktura przychodów organizacji przedsiębiorców i pracodawców. 

składki członkowskie
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zadań statutowych 

11,7%
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Dominującym źródłem przychodów badanych organizacji są składki członkowskie. Średnio 
stanowią one 55% przychodów organizacji. Jak wynika z badań, organizacje przedsiębiorców 
i pracodawców opierają swoje budżety o wpływy z tytułu składek członkowskich w o wiele 
większym zakresie niż pozostała część sektora pozarządowego, , choć i dla tych ostatnich 
również jest to główne źródło przychodów. Kolejnym źródłem, choć już ponad trzykrotnie 
mniej istotnym ze względu na udział w strukturze przychodów, są odsetki bankowe, dochody 
z majątku oraz zyski z kapitału żelaznego, udziałów i akcji. Co 9 złotówka w kasach 
organizacji pochodzi z opłat pobieranych za usługi świadczone w ramach działalności 
statutowej. Zbliżony udział w strukturze przychodów mają dochody z prowadzonej 
działalności gospodarczej. W porównaniu ze strukturą finansowania całego trzeciego sektora 
jest to wysoki wynik. Źródła publiczne stanowią średnio niewiele ponad 2% przychodów 
organizacji.  

Powyższe dane wskazują na dużą samodzielność finansową organizacji pracodawców i 
przedsiębiorców. Blisko 40% organizacji prowadzi działalność na rzecz samofinansowania w 
formie zarejestrowanej działalności gospodarczej (wyodrębnionej lub niewyodrębnionej). 
Pomimo faktu, iż finanse są jedną z najistotniejszych barier rozwoju organizacji 
pozarządowych w Polsce, kondycja finansowa jednego z sektorów NGO’s – organizacji 
przedsiębiorców oraz organizacji pracodawców – wydaje się być zdecydowanie lepsza od 
„przeciętnej”.  

 

Zasoby materialne 

 

Zasoby lokalowe organizacji (N=383). 

 
Liczebnoś
ć 

% w 
kolumnie 

lokal własnościowy 217 56,7% 

lokal wynajmowany na 
zasadach komercyjnych 

113 29,5% 

lokal udostępniony przez 
władze samorządowe na 
zasadach preferencyjnych 

45 11,7% 

mieszkanie prywatne 4 1,0% 

W jakim lokalu 
znajduje się 
siedziba 
organizacji? 

  

inny lokal (udostępniony przez 
członka / inną instytucję) 

4 1,0% 

Ogółem 383 100,0% 

 

Ponad połowa organizacji przedsiębiorców i pracodawców jest właścicielem lokalu (w sensie 
formalno - prawnym), w którym znajduje się siedziba organizacji. Dalsze 30% wynajmuje 
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lokal na zasadach komercyjnych. Z lokalu udostępnionego preferencyjnie przez władze 
samorządowe korzysta tylko 11,7% organizacji. Można przypuszczać, że organizacje te 
posiadają wystarczające środki na zakup lub wynajem nieruchomości i nie są zmuszone do 
pozyskiwania innych lokali na swoją siedzibę.  

Czy organizacja posiada komputer (N=383). 

tak
83%

nie
17%

 

Blisko 83% badanych organizacji dysponuje komputerem. Połowa spośród nich posiada nie 
więcej niż dwa komputery. Średnio każda organizacja posiada cztery komputery. Zbliżony 
odsetek (77,5%) organizacji posiada kopiarkę. Nieco ponad połowa dysponuje dodatkowo 
wyposażeniem szkoleniowym. Fakt ten jest zrozumiały w kontekście najczęściej 
podejmowanej przez organizacji formy działań. Istnieje niewielka grupa organizacji (9,4%), 
która nie posiada jednak żadnego z wymienionych elementów wyposażenia.  

 

Wskaźnik informatyzacji wśród organizacji pracodawców i organizacji przedsiębiorców jest 
stosunkowo wysoki. 60,1% spośród nich korzysta ze stałego łącza internetowego, dalsze 
16,4% łączy się z internetem za pośrednictwem modemu. Badane organizacje korzystają 
również w dużym zakresie z innych nowoczesnych technologii komunikacyjno-
informatycznych: 

- 68,7% organizacji posiada wewnętrzną sieć komputerową; 

- 26,1% uruchomiła własne serwery; 

- 49,3% organizacji jest obecna w internecie za pośrednictwem własnej witryny 
internetowej; 

- 71,3% organizacji posiada bezpłatne (ogólnodostępne) konta poczty elektronicznej, 
natomiast 42% posiada także konta pocztowe zarejestrowane pod własną domeną 
(komercyjne); 

- 11,5% badanych organizacji posiada komputerowy rzutnik multimedialny. 

Powyższe wyniki świadczą o tym, że organizacje przedsiębiorców i organizacje pracodawców 
posiadają dobrą bazę materialno – lokalową dla prowadzonej przez siebie działalności.  

 

Zasoby ludzkie 

Organizacje przedsiębiorców i organizacje pracodawców zrzeszają przeciętnie po 211 
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członków. Istnieje w tym zakresie jednak duża rozpiętość: najmniejsza organizacja liczy 2 
członków, największa – 5 500 członków. Tak duża różnica pomiędzy wartościami skrajnymi 
wynika m.in. z faktu, że badaniu poddane zostały zarówno centrale dużych ogólnopolskich 
organizacji posiadających oddziały terenowe, jak i pojedyncze części rozbudowanych struktur 
same będące oddziałem lub organizacją członkowską innej większej organizacji. Połowa 
badanych jednostek cechuje się średnią wielkością – zrzesza nie więcej niż 99 członków 
(osób fizycznych i/lub podmiotów gospodarczych). W związku z tym, że w przypadku 
organizacji przedsiębiorców i pracodawców (por. str. 17-18) kategoria członkostwa obejmuje 
oprócz osób fizycznych również jednostki prawne, nie można precyzyjnie oszacować skali 
zaangażowania Polaków w działalność organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Przy 
założeniu, że w działalność organizacji otoczenia biznesu włącza się jeden przedstawiciel 
każdego członkowskiego podmiotu gospodarczego (np. właściciel lub prezes) i przyjęciu przy 
predykcji mnożnika wynikającego ze średniej ilości członków oraz zredukowanej do 90% 
ilości zarejestrowanych organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz związków 
pracodawców (wskaźnik liczby organizacji działających przyjęty na podstawie szacunków 
zespołu badawczego Klon/Jawor11), do struktur tych należy w skali całego kraju niemal 99 
tys. osób.  

 

Na rzecz organizacji pracuje średnio 8 wolontariuszy nie będących członkami organizacji. 
Jednak co najmniej połowa organizacji nie jest w ogóle wspomagana pracą wolontariacką. 
Zdarzają się organizacje współpracujące nawet z 350 wolontariuszami. 

Łączną liczbę wolontariuszy wspierających swoją pracą organizacje otoczenia biznesu w 
Polsce - przy przyjęciu powyższych parametrów dotyczących wielkości populacji i ilości 
wolontariuszy angażujących się w pracę przeciętnej organizacji – szacować można na 37,5 
tys. osób (niezależnie od ilości czasu pracy na rzecz organizacji).  

Jedna organizacja zatrudnia na pełnym etacie średnio 3 pracowników. W połowie badanych 
organizacji pracują w pełnym wymiarze nie więcej niż 2 osoby. Maksymalna liczba 
zatrudnionych w tej formie pracowników w badanych organizacjach wynosi 51.  

Średnia ilość pracowników zatrudnionych w badanych organizacjach na niepełnym etacie 
wynosi 0,86. Połowa zatrudnia w niepełnym wymiarze czasu pracy po jednym pracowniku. 

Przeciętnie na każdą organizację otoczenia biznesu przypada 3,4 pełnych etatów12. Pomimo 
tego, że liczba pełnych etatów w przeciętnej organizacji przedsiębiorców (średnia = 3,5) jest 
o 1,1 wyższa niż w organizacji pracodawców, gdzie średnia wynosi 2,4, różnica ta nie jest 
istotna statystycznie13.  

Wyżej wymienione średnie wartości po przemnożeniu przez ilość zarejestrowanych w 
systemie REGON w III kw. 2004 roku organizacji w obu formach organizacyjno-prawnych (z 

                                            
11 M. Gumkowska, J. Herbst, Polskie NGOs w nowej Europie. Raport z badania „Kondycja sektora organizacji 
pozarządowych w Polsce 2004 [w:] Biuletyn Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli 
„Eulotka”, nr 10, październik 2004 
12 Średnia ważona  
13 Test t; α =0,95; p =0,17 (dla wariancji oddzielnej) 
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uwzględnieniem omówionego wyżej mnożnika aktywności na poziomie 90%) - dają łącznie 
16,1 tys. pełnych etatów. W podziale na dwa typy charakteryzowanych w niniejszym 
opracowaniu organizacji liczba pełnych etatów wynosi dla:  

- organizacji pracodawców – 555,1 etatów; 

- organizacji przedsiębiorców (samorząd gospodarczy i zawodowy) – 15 589,3 etatów.  

Struktura personelu „przeciętnej” organizacji. 

3% 10%

13%

27%
47%

procent pracujących społecznie (bez wynagrodzenia)

procent wolontariuszy

procent zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło 

procent zatrudnionych na pełen etat

procent zatrudnionych na niepełen etat
 

 

Organizacje opierają swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków 
organizacji (w 47%) oraz pracy wolontariackiej (27% spośród osób, które świadczą pracę na 
rzecz organizacji, stanowią wolontariusze, niebędący członkami organizacji). Co 10 osoba 
będąca personelem organizacji jest w niej zatrudniona na umowę o pracę w pełnym 
wymiarze. W niepełnym wymiarze czasu pracuje w organizacjach pracodawców i 
przedsiębiorców 3% personelu. Relacje 13% personelu z organizacją regulowane są innymi 
rodzajami umów cywilno – prawnych, takimi jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. 
Świadczy to o dorywczym charakterze pracy na rzecz organizacji. Fakt ten można 
interpretować również jako metodę obniżenia kosztów pracy.  

Uwagę zwraca zróżnicowanie pomiędzy organizacjami pracodawców a organizacjami 
przedsiębiorców w zakresie średniej ilości personelu w ogóle, jak i jego struktury. W 
przypadku ilości osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 14 oraz personelu 
pracującego bez wynagrodzenia15 – różnice te są istotne statystycznie.  

  

                                            
14 Test t; α=0,95; p=0,042 (wariancja wspólna) 
15 Test t; α=0,95; p=0,011 (wariancja wspólna) 
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organizacje 
przedsiębiorców 

organizacje 
pracodawców 

Ilość wolontariuszy (średnia) 7,57 9,41 

Ilość pracowników zatrudnionych na pełnym 
etacie (średnia) 

3,01 2,21 

Ilość pracowników zatrudnionych na 
niepełnym etacie (średnia) 

,89 ,45 

Ilość pracowników zatrudnionych na umowę 
zlecenie lub umowę o dzieło (średnia) 

3,85 1,52 

Ilość osób pracujących społecznie (bez 
wynagrodzenia) (średnia) 

11,84 28,28 

 

Organizacje przedsiębiorców zatrudniają więcej pracowników na pełnym i niepełnym etacie 
oraz osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W organizacjach 
pracodawców pracuje więcej wolontariuszy i personelu niepobierającego wynagrodzenia. 

Ogółem największe zasoby kadrowe, w sensie liczebności, posiadają izby rzemieślnicze, 
najskromniejsze zaś – cechy.  

W połowie badanych organizacji nie więcej niż 50% całego personelu oraz nie więcej niż 
40% członków zarządu posiada wykształcenie wyższe. Przeciętnie wykształcenie wyższe 
posiada 49,7% całego personelu i 46,8% członków zarządu badanych organizacji.  

Konkludując, należy stwierdzić, że jakość zasobów ludzkich organizacji nie jest najwyższa. 
Pomimo tego, że poziom kompetencji kadr można uznać za zadowalający, należy podkreślić, 
że praca społeczników, a ta dominuje, nie sprzyja profesjonalizacji i stabilności 
organizacyjnej. Jest natomiast źródłem spontaniczności, własności konstytutywnej 
społeczeństwa obywatelskiego. Uelastycznia także zbiurokratyzowane struktury organizacji 
samorządu zawodowego. Jakość zasobów społecznych jest jednym z istotniejszych 
problemów całego trzeciego sektora w Polsce.  
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Poziom wewnętrznego zorganizowania 

Przynależność do porozumień organizacji pozarządowych (N=383). 

nie
38%

tak
62%

 

Organizacje przedsiębiorców i pracodawców cechuje bardzo wysoki poziom sfederalizowania, 
choć przynależność do struktur wyższych jest, zgodnie z obowiązującymi ustawami, 
dobrowolna. Ponad 56% badanych organizacji należy do porozumień organizacji 
pozarządowych. Organizacje lokalne tworzą porozumienia na poziomie wojewódzkim, np. 
Regionalne Izby Gospodarcze; większość izb z kolei skupiona jest w Krajowej Izbie 
Gospodarczej. 

Organizacje przedsiębiorców na poziomie krajowym są reprezentowane przez następujące 
struktury: 

- Krajowa Izba Gospodarcza (KIG); 

- Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP); 

- Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług (NRZHiU). 

 

Organizacje pracodawców najczęściej zaś zrzeszane są w:  

- Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP); 

- Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP). 

 

Zdecydowana większość sieci krajowych, do których należą organizacje, jest profilu 
branżowego. Tylko 2,5% jest profilu ogólnosektorowego. 55,5% porozumień ma charakter 
krajowy, pozostałe 44,5% jest zasięgu lokalnego. 36,4% spośród organizacji nienależących 
do porozumień deklaruje, że słyszało o jakichś porozumieniach. Ponad 50% spośród tych 
ostatnich oraz organizacji, które już należą do jakiejś sieci, zamierza w ciągu najbliższych 
trzech lat przystąpić do porozumienia organizacji pozarządowych, z czego okolo 60% do 
porozumień krajowych i 40% do międzynarodowych. 

  

Pomimo ożywionej współpracy pomiędzy organizacjami w ramach porozumień, co piąta 
organizacja uważa inną organizację pozarządową za swojego największego konkurenta. 
Blisko 55% organizacji twierdzi, że ani inne organizacje pozarządowe, ani przedsiębiorstwa 
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świadczące podobne usługi na zasadach komercyjnych, ani też agencje państwowe i 
samorządy nie stanowią dla nich istotnej konkurencji. 

W przypadku organizacji przedsiębiorców i organizacji pracodawców w zasadzie nie można 
mówić o takiej kategorii jak organizacje parasolowe. Wspieranie innych organizacji jest 
jednym z najmniej popularnych obszarów działań organizacji przedsiębiorców i organizacji 
pracodawców. Poza centralami rozbudowanych ogólnopolskich organizacji, w zasadzie nie 
istnieją struktury wspierające. Centrale te w gruncie rzeczy działają tylko i wyłącznie na rzecz 
organizacji będących ich członkami.  

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Pośrednim wskaźnikiem stopnia poinformowania organizacji o Ustawie oraz stopnia wpływu 
Ustawy na sytuację organizacji pracodawców i organizacji przedsiębiorców jest odsetek 
organizacji, które zainteresowały się możliwościami uzyskania statusu Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP). Otóż, zgodnie z deklaracjami respondentów około ¼ organizacji podjęła 
starania i/bądź uzyskała status OPP. Ilość pozytywnych wskazań znacznie przewyższa stan 
faktyczny16. Istotną, zarówno dla badaczy 3 sektora, jak i ekspertów monitorujących skutki 
wprowadzenia Ustawy, kwestią jest niedostrzeganie przez działaczy organizacji różnicy i 
relacji pomiędzy statusem Organizacji Pożytku Publicznego a działalnością pożytku 
publicznego. Zapisy Ustawy nie są dla nich jednoznaczne. Wiele z nich prowadzi działalność 
w polach pożytku publicznego i uznaje, że posiada status OPP, choć nie posiada formalnego 
wpisu do rejestru. Problem ten został także odnotowany przez zespół badawczy 
Stowarzyszenia Klon/Jawor17. 

 

Relacje zewnętrzne 

Relacje z partnerami publicznymi 

Relacje omawianego w niniejszym opracowaniu sektora organizacji pozarządowych z 
partnerami publicznymi regulowane są zapisami dwóch ustaw:  

- Ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576) oraz  

- Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873).  

Na mocy Ustawy o samorządzie województwa samorząd gospodarczy w roli partnera 
samorządu województwa uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju i realizacji polityki 
rozwoju województwa. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa 
następujące formy współpracy organów administracji publicznej realizującej zadania w sferze 
publicznej z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:  

                                            
16 W wykazie Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostępnym pod 
adresem http://opp.ms.gov.pl/ nie znalazła się żadna organizacja pracodawców ani cech. Cechę OPP nadano 5 
izbom, w tym 1 izby rolniczej oraz 1 zrzeszeniu przedsiębiorców 
17M. Gumkowska, J. Herbst, R. Niecikowska, J. Wygnański, Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2004 
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- zlecanie realizacji zadań publicznych; 

- informowanie o planowanych kierunkach działalności;  

- konsultowanie projektów aktów prawnych 

- tworzenie zespołów doradczych oraz grup inicjatywnych złożonych z przedstawicieli 
administracji i organizacji pozarządowych (art.5). 

Jak wynika z przedstawionych danych, praktyka w zakresie współpracy organizacji 
pracodawców i organizacji przedsiębiorców z partnerami publicznymi nieco odbiega od 
zapisów ww. Ustaw, ale wydaje się być o wiele bardziej intensywna niż ma to miejsce w 
przypadku stowarzyszeń i fundacji.  

Jeśli chodzi o organizacje otoczenia biznesu, 5% z nich twierdzi, że największym 
konkurentem organizacji są samorządy i agencje państwowe. Nie jest to wysoki odsetek, ale 
w kontekście zapisów, wspomnianego artykułu Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, może budzić pewne wątpliwości. W subiektywnej ocenie badanych organizacji 
konkurencja ze strony samorządów nie jest problemem zagrażającym rozwojowi organizacji 
(średnia 1,6 w skali od 1 do 5). Poczucie niepewności wynikające z braku uregulowań 
współpracy zostało natomiast uznane za problem ponadprzeciętnej wagi (średnia 3,2). 
Wynika z tego, że organizacje nie dostrzegają jakiejś istotniej zmiany jakościowej w relacjach 
z administracją publiczną i samorządami po wprowadzeniu w życie przepisów Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Mimo wszystko, jak twierdzą badani, 
pozyskiwanie partnerów dla swojej działalności (także publicznej) nie stanowi dla ich 
organizacji wielkiej trudności (średnia 2,5). Uzależnienie od osób i instytucji finansujących 
organizację uznane zostało za problem średniej wagi (średnia 2,7). Jednym z najmniej 
dostrzeganych przez badane organizacje problemów związanych z relacjami z partnerami 
publicznymi jest brak zaufania ze strony administracji do profesjonalizmu organizacji (średnia 
2,1).  

 

Relacje z biznesem 

O wiele bardziej systematyczny i całościowy charakter mają relacje organizacji 
przedsiębiorców i organizacje pracodawców z biznesem. Co, biorąc pod uwagę 
okołobiznesowy charakter ich działalności, jest oczywistą prawidłowością. Nie znaczy to, że 
współpraca przebiega wyłącznie pomyślnie. Co 5 organizacja uznaje przedsiębiorstwa 
komercyjne za swego największego konkurenta. W związku z tym, że charakteryzowane 
organizacje niejednokrotnie oferują alternatywne usługi często – dzięki licznym przywilejom 
podatkowym – po niższej cenie niż firmy komercyjne, bywają one uznawane przez 
przedstawicieli biznesu za nieuczciwą konkurencję. Z drugiej jednak strony są one 
organizacjami zrzeszającymi tychże przedsiębiorców i reprezentującymi ich interesy oraz 
świadczącymi usługi na rzecz biznesu.  

 

Relacje międzynarodowe 

Do międzynarodowych sieci należy 7% badanych organizacji, a 2,6% prowadzi działalność o 
zasięgu międzynarodowym. W porównaniu ze wskaźnikiem powiązań międzynarodowych 
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całego sekrota organizacji pozarządowych, jest to wynik stosunkowo wysoki. 

Ocena obecnej kondycji sektora  

Tabela: Bariery rozwoju organizacji 

Bariera 
rozwoju 
organizacji 

W jakim stopniu poniższe problemy stanowią barierę 
rozwoju organizacji (gdzie 1 oznacza w najmniejszym, a 5 w 
największym)? Średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Syntetyczny 
wskaźnik 
bariery 

obciążenie obowiązkami biurokratycznymi 3,4 1,4 Bariera 
prawa poczucie niepewności wynikające z braku uregulowań 

współpracy z samorządami, administracją publiczną i innymi 
podmiotami 

3,2 1,3 
3,3 

problemy z płynnością finansową 3,1 1,5 

brak środków na inwestycje 3,6 1,5 

brak środków na podnoszenie kwalifikacji personelu 3,3 1,5 

brak środków na sprzęt i wyposażenie 3,7 1,4 

Bariera 
finansowa 

brak środków na realizacje programów 3,5 1,4 

3,4 

niewystarczające kwalifikacje/kompetencje zarządu i 
pracowników 

1,9 1,1 

brak specjalistów 2,2 1,3 

brak/niewystarczająca ilość wolontariuszy 1,9 1,3 

brak/niewystarczająca ilość pracowników 2,3 1,4 

Bariera 
zasobów 
ludzkich 

znaczna fluktuacja wśród pracowników i wolontariuszy 1,6 ,9 

2,0 

kłopoty z racjonalizacją wydatków, niegospodarność 1,5 ,9 

trudności ze zorganizowaniem projektów, pracy 2,0 1,2 

problemy z realizacją planów 2,1 1,2 

Bariera 
zarządzania 

kłopoty z motywowaniem ludzi 2,1 1,3 

1,9 

trudności z pozyskiwaniem partnerów 2,5 1,4 

trudności z pozyskiwaniem sponsorów i darczyńców 2,9 1,6 

małe zainteresowanie ofertą ze strony klientów /odbiorców 
usług 

2,5 1,3 

brak zaufania ze strony administracji do profesjonalizmu 
organizacji 

2,1 1,2 

Bariera 
współpracy z 
partnerami i 
klientami 

uzależnienie od osób i instytucji finansujących organizację 2,7 1,6 

2,5 

silna konkurencja ze strony innych organizacji 2,0 1,2 

 nieuczciwa konkurencja ze strony innych organizacji 2,0 1,4 

konkurencja ze strony firm komercyjnych 2,0 1,4 

Bariera 
konkurencji 

konkurencja ze strony samorządów i agencji państwowych 1,6 1,0 

1,9 

niejasne kryteria przydzielania pomocy publicznej 2,9 1,5 

zbyt mała ilość programów rządowych wspierających 
organizacje 

3,5 1,4 

nieadekwatność form wsparcia do potrzeb organizacji 3,2 1,5 

Bariera 
związana z 
zasadami 
przyznawania 
pomocy 
publicznej 

skomplikowane procedury ubiegania się o pomoc publiczną 3,8 1,4 

3,3 
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Barierami rozwoju organizacji, według deklaracji respondentów, są w największym stopniu 
finanse, prawo oraz zasady świadczenia pomocy publicznej; w najmniejszym stopniu zaś – 
konkurencja i zarządzanie organizacją oraz ilość i jakość zasobów ludzkich. Bariera 
współpracy z partnerami i klientami zagraża rozwojowi organizacji, jak deklarują 
respondenci, w średnim stopniu. Nie dziwi wyraźna prawidłowość polegająca na postrzeganiu 
problemów, których przyczyny upatrywane są w czynnikach zewnętrznych wobec organizacji 
jako stanowiących większą barierę rozwoju niż problemów, których źródło tkwi wewnątrz 
organizacji.  

Należy jednak podkreślić, że zobiektywizowane wskaźniki barier wewnątrzorganizacyjnych 
przedstawiają sposób zarządzania organizacjami oraz ich zasoby kadrowe (strukturę oraz 
poziom kompetencji personelu) w zdecydowanie mniej pozytywnym świetle. Gdy wziąć pod 
uwagę w analizie takie wskaźniki jak: poziom innowacyjności, zarządzanie marketingowe 
oraz planowanie strategiczne, okazuje się, że najistotniejszą barierą rozwoju organizacji jest 
właśnie bariera zarządzania. Bariera finansowa natomiast, po uwzględnieniu wielkości i 
struktury przychodów, rodzaju i wartości posiadanego majątku oraz wyposażenia staje się 
mniej istotnym problemem niż bariera zarządzania. 

Opinie na temat pozytywnego wizerunku NGO’s w Polsce (N=383). 

32%
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Istotnym problemem sektora NGO`s jest kwestia wizerunku. W opinii blisko połowy 
badanych, sektor nie jest pozytywnie postrzegany przez społeczeństwo polskie (odpowiedzi 
„raczej nie” i „nie”).  

1/3 respondentów twierdzących, że sektor pozarządowy nie jest pozytywnie postrzegany 
uważa, że jest to po prostu spowodowane niskim poziomem wiarygodności. Co 4 respondent 
zaś przyczynę widzi również w nadużyciach i czerpaniu prywatnych korzyści. Jeden na pięciu 
uważa ponadto, że działania organizacji pozarządowych są nieefektywne. Co 10 respondent 
zaś zauważa brak profesjonalizmu i rzetelności w działalności NGO’s. Zbliżona ilość 
respondentów twierdzi, że organizacje cechuje niegospodarność (ma miejsce marnowanie 
środków). 28,6% spośród nich twierdzi, że inne niż wyżej wymienione czynniki wpłynęły na 
negatywny wizerunek trzeciego sektora w Polsce. Należą do nich przede wszystkim mała 
świadomość społeczna roli spełnianej przez NGO’s i niski poziom wiedzy o działalności 
organizacji. 
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Podsumowanie  

Uogólniając, można uznać, że kondycja grupy organizacji pracodawców i organizacji 
przedsiębiorców jest, na tle całego sektora pozarządowego, stabilna. Fakt ten jest po części 
wynikiem dojrzałości struktur organizacyjnych samorządu zawodowego i gospodarczego.  

Ponad 90% polskich organizacji pozarządowych została założona po 1989 roku, a ponadto 
działalność niemal 1/3 zostaje zakończona przed upływem 3 lat od daty rejestracji. 
Nielicznym wyjątkiem są podmioty samorządu gospodarczego i zawodowego o 
kilkudziesięcioletnim stażu organizacyjnym. Przekłada się to niewątpliwie na większe 
doświadczenie we współpracy z partnerami publicznymi oraz stabilność materialno-
finansową. Negatywną pochodną działalności w warunkach realnego socjalizmu jest 
natomiast niepokojący postulat wysuwany przez zarządy organizacji przedsiębiorców pod 
adresem legislatorów. Dotyczą one wprowadzenia obligatoryjnej przynależności do 
organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego (60,8% wskazań). W zamian za 
zapewnienie sobie trwałego źródła finansowania w postaci obowiązkowych składek 
członkowskich wiele z nich skłonnych jest odejść od fundamentalnej dla społeczeństwa 
obywatelskiego zasady dobrowolności18. 

Istotnym problemem, przed którym w przyszłości mogą stanąć tego typu organizacje w 
Polsce jest kwestia tożsamości i wyboru między niedochodowym charakterem działalności a 
komercjalizacją. Wyborowi tej drugiej drogi w dużej mierze sprzyja „wewnętrzny” charakter 
działalności tego typu organizacji. W przeciwieństwie do znacznej części reszty sektora 
pozarządowego, działalność prowadzona przez niedochodowe instytucje otoczenia biznesu 
nie ma charakteru publicznego, lecz prywatny, a większość usług – poczynając od lobbingu i 
rzecznictwa przez doradztwo a kończąc na funduszu pożyczkowym - świadczonych jest na 
rzecz klientów wewnętrznych, czyli samych członków i ich partykularnych interesów.  

 

Uwagi metodologiczne 

Materiał empiryczny stanowiący podstawę niniejszego opracowania został wyselekcjonowany 
w oparciu o kryterium sektorowe – organizacje przedsiębiorców i organizacje pracodawców – 
z danych źródłowych pozyskanych w ramach szerszego projektu badawczego prowadzonego 
w okresie VIII – X 2004 r. na potrzeby ekspertyzy „Zapotrzebowanie organizacji 
pozarządowych na usługi szkoleniowe, doradcze i zewnętrzne finansowanie”. Badania 
przeprowadzono z zastosowaniem komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego 
(CATI) na losowo – warstwowej próbie 1093 organizacji pozarządowych.19  

                                            
18 W badaniach przeprowadzonych wśród dyrektorów izb gospodarczych cztery lata wcześniej odsetek wskazań 
był niemal identyczny, por. M. Bąk, P. Kulawczuk, A. Szcześniak, Wzmocnienie potencjału organizacji 
przedsiębiorców w Polsce, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2000  

 
19 Na potrzeby wspomnianego projektu badawczego została przyjęta operacyjna definicja sektora pozarządowego. 
W skład sektora organizacji pozarządowych zaliczone zostały wpisane do „Rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, prowadzonego w 
ramach „Krajowego Rejestru Sądowego”, niedochodowe organizacje należące do sektora prywatnego utworzone 
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Jako podstawy wyróżnienia warstw przyjęto dwie zmienne – region oraz pole działania. 
Próba badawcza składała się z 16 warstw odzwierciedlających rozkład regionalny 
(województwa) oraz 2 podgrup utworzonych ze względu na pole działań organizacji 
(organizacje otoczenia biznesu, których polem działania jest wspieranie przedsiębiorczości i 
rozwoju gospodarczego, rynek pracy, bezrobocie, reprezentacja grup zawodowych i rozwój 
lokalny, regionalny oraz wszystkie pozostałe organizacje pozarządowe). 

Liczebność warstw regionalnych została przyjęta proporcjonalnie do rozkładu terytorialnego 
w populacji generalnej. Dane o ilości organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w podziale na województwa zostały 
zaczerpnięte z zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego (PKD na województwa i formy 
prawne, dane za II kwartał 2004 r.). Proporcje ustalono w oparciu o liczbę jednostek o 
następujących formach prawnych - fundacja (kod 48), stowarzyszenia (kod 55), organizacje 
pracodawców (kod 73) oraz samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76) mających siedzibę 
w poszczególnych województwach. 

W przypadku pola działań przyjęte zostało założenie o nadreprezentacji w próbie organizacji 
okołobiznesowych w proporcji 60/40.  

W związku z tym, że pełen wykaz elementów populacji uwzględniający wszystkie informacje 
na temat pola działalności, województwa, fazy rozwoju oraz formy prawnej nie jest dostępny 

                                                                                                                                      
na podstawie: 

- Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855); 

- Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203);  

- Ustawy o izbach gospodarczych z dn. 30 maja 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195 ze zm.); 

- Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz.92, ze zm.) 

- Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. (Dz.U.89.35.195), 

- Ustawy o organizacjach przedsiębiorców z dnia 23.05.1991 r. (Dz.U.91.55.235), 

- Ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców z dnia 30.05.1989 r. (Dz.U.89.35.194), 

- Ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. nr 55/91 poz. 235) 

We wspomnianym badaniu, ze względu na poruszaną problematykę oraz dla zapewnienia porównywalności 
wyników z innymi badaniami, z zakresu pojęcia organizacji pozarządowych zostały wyłączone organizacje 
kościelne (jednostki kościołów i związków wyznaniowych pełniące funkcje sakramentalne i strukturalne), 
ochotnicze straże pożarne, związki zawodowe, partie polityczne, kluby sportowe, organizacje rodziców i komitety 
rodzicielskie oraz komitety społeczne i organizacje społeczne działające na mocy odrębnych przepisów – Polski 
Związek Łowiecki, Polskie Związek Działkowców, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, organizacje 
samorządu rolniczego. 

Tak zdefiniowane organizacje pozarządowe przyjmują następujące formy prawne:  

- stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń 

- fundacje 

- organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze,)  

- organizacje samorządu zawodowego (cechy i izby rzemieślnicze, zrzeszenia handlu i usług, z wyjątkiem 
organizacji, w których członkostwo jest obligatoryjne) 

- organizacje pracodawców. 
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(w systemie REGON rodzaj wykonywanej działalności jest charakteryzowany w ogólnych 
kategoriach Polskiej Klasyfikacji Działalności20) przyjęliśmy założenie określenia ram doboru 
próby.  

 

Źródła wykorzystywane przy konstruowaniu listy organizacji otoczenia biznesu (operatu): 

- Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) 

- Regionalne Izby Gospodarcze niezrzeszone w KIG wraz z izbami branżowymi i 
oddziałami regionalnymi  

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) 

- Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) 

- Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) 

- Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług (NRZHiU) 

- Organizacje Pożytku Publicznego (na podstawie wykazu Ministerstwa Finansów), 
realizujące zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej  

- pozostałe fundacje i stowarzyszenia z bazy organizacji pozarządowych Klon/Jawor 
oraz komercyjnych baz danych wyselekcjonowane ze względu na pole prowadzonej 
działalności: 

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, lokalny rozwój ekonomiczny 

- aktywizacja zawodowa, pośrednictwo pracy 

- sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe – izby i stowarzyszenia zawodowe, 
organizacje członkowskie biznesu  

W oparciu o powyższe źródła został stworzony wykaz zawierający 1800 organizacji. Dobór 
można określić jako zupełny, co oznacza, że w bazie znalazły się w zasadzie wszystkie 
aktywnie działające w Polsce organizacje pozarządowe, spełniające przedstawione wyżej 
kryteria prekwalifikacyjne21. 

 

Operatem losowym w przypadku organizacji o pozostałych polach działalności była baza 
danych o organizacjach pozarządowych oraz baza organizacji pożytku publicznego 
prowadzona przez Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon /Jawor. Została ona 
wybrana jako najbardziej reprezentatywna z baz, o największym stopniu aktualności danych. 

                                            
20 Co oznacza, że organizacje pozarządowe działają w ramach sekcji „O” oznaczającej działalność usługową 
komunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą, klasy 91 obejmującej działalność organizacji członkowskich, 
gdzie indziej nie sklasyfikowaną podzielonej na grupy – 91.1 – działalność organizacji komercyjnych, 
pracodawców i profesjonalnych; 91.33 – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana. 
21 oszacowanie własne na podstawie danych o liczbie członków (liczbie oddziałów terytorialnych) KIG, ZRP, PKPP, 
KPP, BCC, NRZPPHiU oraz kwerendy dostępnych źródeł i baz danych, m.in. „Raport o stanie sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw w Polsce” (raporty za lata 1995-1996 oraz 2001 – 2002). 
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Z owej bazy wylosowano 1200 adresów (z wykorzystaniem tablic liczb losowych). 

Liczba organizacji w obu powyższych warstwach uwzględniała przewidywany odsetek 
respondentów nieobecnych lub odmawiających odpowiedzi w proporcji 3/1. Realizacja badań 
przebiegała w dniach 7 – 27.09.2004 przy jednoczesnej kontroli ilości realizowanych 
wywiadów w poszczególnych warstwach aż do wyczerpania założonej liczebności. 

Na potrzeby niniejszego opracowania poddano analizie informacje o łącznej liczbie 383 
organizacji przedsiębiorców i organizacji pracodawców w następujących szczegółowych 
formach organizacyjno-prawnych:  

 

Badane organizacje ze względu na formy prawne 

 Liczebność 
% w 
kolumnie 

cech 232 60,6% 

izba 
gospodarcza 

62 16,2% 

samorząd 
zawodowy 

47 12,3% 

organizacja 
pracodawców 

30 7,8% 

Status prawny 
organizacji 

izba 
rzemieślnicza 

12 3,1% 

Ogółem 383 100,0% 

 

Rozkład terytorialny badanych organizacji 

 Liczebność 
% w 
kolumnie 

mazowieckie 67 17,5% 

wielkopolskie 42 11,0% 

śląskie 41 10,7% 

 dolnośląskie 30 7,8% 

małopolskie 24 6,3% 

lubelskie 23 6,0% 

łódzkie 23 6,0% 

kujawsko-pomorskie 22 5,7% 

pomorskie 19 5,0% 

Województwo, w 
którym znajduje 
się siedziba 
organizacji 

  

podlaskie 18 4,7% 
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podkarpackie 16 4,2% 

zachodniopomorskie 15 3,9% 

warmińsko-
mazurskie 

13 3,4% 

opolskie 12 3,1% 

lubuskie 9 2,3% 

 

świętokrzyskie 9 2,3% 

Ogółem 383 100,0% 
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D. ZWIĄZKI ZAWODOWE 

Michał Wencel 

Środowisko prawne 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność związków zawodowych jest Ustawa 
o związkach zawodowych z 23 maja 1991, nowelizowana w 2001 i 2003 roku. Definiuje ona 
związek zawodowy jako „dobrowolną i samorządną organizację ludzi pracy, powołaną do 
obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.” Określa zasady zakładania związków, 
ich relacje z zarządem (dyrekcją) i między sobą wzajemnie, ich funkcje i – co jest chyba 
najbardziej kontrowersyjną jej częścią – obowiązki pracodawców wobec związków związane z 
przyznawaniem im etatów, środków technicznych i ochroną działaczy przed zwolnieniem.  

Związek zawodowy może założyć co najmniej 10 osób do tego uprawnionych. Musi on zostać 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związki mogą prowadzić działalność 
gospodarczą, jednak zyski służą realizacji ich zadań statutowych. Korzystają one ze zwolnień 
podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.  

W kontekście wstąpienia do UE warto wspomnieć o zmianie w prawie, która, jeżeli wejdzie w 
życie, może mieć daleko idące konsekwencje dla stosunków pracy. Zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej pracownicy najemni mają prawo do informacji o firmie, w której pracują i 
konsultacji najważniejszych decyzji. Obecnie z prawa tego korzystają jedynie pracownicy 
zakładów, w których działają związki zawodowe. Aby dostosować prawo polskie do unijnego, 
rząd proponuje wprowadzenie obowiązku reprezentacji pracowniczej w zakładach pracy 
zatrudniających 20 i więcej osób. W zakładach zatrudniających od 20 do 100 osób byłby to 
przedstawiciel pracowników, w większych – rada pracownicza. Rady istniałyby niezależnie od 
związków zawodowych, jednak w zakładach, gdzie działają związki to one zgłaszałyby 
kandydatów. Członkowie rad byliby chronieni przed zwolnieniem z pracy.  

Projekt ten wywołuje mieszane (raczej sceptyczne) reakcje związków - boją się one 
konkurencji rad w zakładzie. Alternatywne rozwiązanie to powołanie rad jedynie tam, gdzie 
nie działają związki (tak jest np. w Czechach), co jednak rodzi niebezpieczeństwo, że będą 
tam tworzone związki tylko po to, aby rozwiązać radę. Rząd, proponując to rozwiązanie, 
powołuje się na dyrektywę UE, jednak nie mówi ona wprost o potrzebie powołania rad, lecz 
o prawie do informacji i konsultacji. Dyrektywa nie precyzuje, jak należy je realizować. 

 

Podstawowe fakty o związkach zawodowych w Polsce 

Analizę działalności związków zawodowych we współczesnej Polsce można przeprowadzać w 
różnych wymiarach, bowiem związki pełnią różnorakie, często sprzeczne ze sobą funkcje. Są 
przede wszystkim uczestnikiem stosunków pracy, lecz należą także do społeczeństwa 
obywatelskiego w sferze pozagospodarczej. Związki zawodowe to również do niedawna 
aktorzy polityczni – zarówno OPZZ, jak i Solidarność aktywnie tworzyły ugrupowania 
polityczne, „Solidarność” sama startowała też w wyborach. Choć obecnie wszystkie centrale 
odżegnują się od udziału w polityce (Forum Związków Zawodowych, trzecia centrala, 
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podkreśla swoją apolityczność), ciągle są postrzegane jako organizacje upolitycznione. 

W ciągu ostatnich piętnastu lat sytuacja związków zawodowych w Polsce zmieniła się 
zarówno jeśli chodzi o liczebność, jak i stopień, w jakim pełnią wspomniane wyżej role. Na 
początku przemian ustrojowych działacze (zwłaszcza „Solidarności”) często przeznaczali dla 
swojego związku rolę ruchu społecznego o celach zarówno ekonomicznych, jak i 
zdefiniowanych przez wartości, realizującego swoje cele metodami politycznymi. OPZZ 
natomiast czasem postrzegano jako organizację realizującą model działania wyniesiony z 
czasów PRL: związku nastawionego na działalność socjalną, związanego z partiami 
lewicowymi. Z czasem pozaekonomiczne aspekty działalności obu wielkich central coraz 
częściej zanikały. Członkowie, którzy należeli z przyczyn politycznych czy też innych 
pozaekonomicznych, wykruszyli się.  

 

Główne organizacje 

Organizacje związkowe mogą działać tylko w jednym zakładzie pracy, inne działają na 
poziomie branży (są to albo związki jednolite albo federacje), istnieje też ogólnopolski 
jednolity związek zawodowy grupujący pracowników różnych branż. Członkami związków 
mogą być, oprócz pracowników najemnych, także bezrobotni, emeryci, renciści.  

NSZZ „Solidarność”, związek działający od 1980 roku, ukształtował swoją tożsamość 
(zarówno organizacyjną jak i symboliczną) w pierwszym okresie działalności, w latach 1980-
81, czyli w warunkach gospodarki socjalistycznej sprzed reform. Ta struktura w dużym 
stopniu uległa odtworzeniu w warunkach gospodarki rynkowej, nie do końca zgodnie z 
potrzebami nowej sytuacji.  

W latach 1980-81 „Solidarność” liczyła 7-10 mln członków. Była organizacją otwartą na ludzi 
wszystkich środowisk. Broniąc interesów pracowniczych wobec – w ostatecznym rozrachunku 
– jednego pracodawcy przyjęła strukturę w dużym stopniu zunifikowaną, jednak 
demokratyczną. „Solidarność” odrodzona w wyniku porozumień Okrągłego Stołu, w 
rozumieniu swoich przywódców i członków, była kontynuatorką w prostej linii 
zdelegalizowanego w stanie wojennym związku. Struktury organizacyjne odtworzono w 
zasadzie analogicznie do formy sprzed dziewięciu lat. W tym czasie związek, pomimo 
wysiłków, nie był w stanie odbudować się w skali takiej, jak w latach 1980-81. Częściowo 
stało się tak za sprawą taktyki, jaką przyjął po relegalizacji: konkurując ze związkami 
branżowymi w zakładach pracy „Solidarność” ograniczała członkom OPZZ (z których wielu to 
byli członkowie „Solidarności”) możliwość powrotu. W drugim okresie swojej historii stała się 
„Solidarność” związkiem przede wszystkim robotniczym.  

Podstawą działania związku były od początku struktury terytorialne. Ich stworzenie miało 
zapobiec artykulacji partykularnych interesów branżowych - „załatwiania własnych spraw” 
przez silniejszych kosztem słabszych. Sekretariaty branżowe powstawały na zasadzie 
spontanicznych porozumień przedsiębiorstw. Podział na regiony uległ petryfikacji – 
niemożliwe okazało się zreformowanie słabych struktur regionalnych nie mogących wypełniać 
swoich funkcji. Wysiłek reformatorski wewnątrz związku zmierzał w kierunku wzmocnienia 
struktur branżowych (sekcji i sekretariatów) związku. 
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 „Solidarność” to przez większą część swojej historii więcej niż związek zawodowy: formuła 
szerokiego ruchu społecznego mającego ambicje kształtować nie tylko stosunki pracy i 
politykę gospodarczą, ale też wyrażającego jasno zdefiniowany światopogląd funkcjonowała 
długo po relegalizacji związku. „Solidarność” brała udział w wyborach. Najpierw firmowała 
swoim logo komitety obywatelskie, potem samodzielnie, następnie współtworzyła 
eklektyczne ugrupowanie polityczne AWS, którym – formalnie, choć nie w rzeczywistości – 
kierowała. Jego klęska sprawiła, że związek postanowił odejść od polityki rozumianej jako 
udział w wyborach.  

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych utworzono w 1984 roku. W 
okresie stanu wojennego władze dały ograniczone przyzwolenie na zakładanie organizacji 
zakładowych, łączących się następnie w federacje branżowe. Na kongresie założycielskim 
połączyły się one w federację. W latach osiemdziesiątych do związków OPZZ należało, 
według ówczesnych deklaracji władz federacji, do 6 mln osób. Kadry kierownicze tych 
związków wywodziły się zwykle z PZPR.  

Obecnie – podobnie jak na początku działalności - OPZZ jest federacją ponad stu związków i 
federacji branżowych. Istnieją również struktury terytorialne, mają jednak mniejsze 
znaczenie. OPZZ to struktura heterogeniczna, należą do niej federacje z bardzo różnych 
sektorów gospodarki. Jest to jednocześnie struktura stosunkowo luźna. Kierownictwo OPZZ 
ma mniejszą władzę niż Komisja Krajowa „Solidarności”. Poszczególne związki branżowe są 
właściwie niezależne i samodzielnie kształtują swoje relacje z pracodawcami. Jednocześnie 
mają one „opcję wyjścia”: mogą opuścić OPZZ i przyłączyć się do trzeciej federacji (Forum), 
co niejednokrotnie miało miejsce.  

Reformy w OPZZ mają na celu zwiększenie centralizacji, umocnienie struktur regionalnych i 
depolityzację. Skomplikowana struktura Porozumienia, konieczność ustalania polityki w 
wewnętrznych negocjacjach pomiędzy poszczególnymi branżami i sprzeczności interesów 
pomiędzy nimi powoduje często paraliż decyzyjny, niemożność zajęcia stanowiska w 
istotnych sprawach. OPZZ jest postrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa, jak i 
własnych członków) jako organizacja mało wyrazista, o niejasnych celach i taktyce. Stąd 
potrzeba uproszczenia procedur podejmowania decyzji.  

OPZZ zmierza do umocnienia i autonomizacji struktur terenowych. Stoi to w sprzeczności z 
dotychczasowym modelem działania tej centrali, budowanej – w przeciwieństwie do 
„Solidarności” – na strukturach branżowych. Jednak okazywało się czasami, że ta 
odziedziczona po gospodarce socjalistycznej forma organizacyjna nie zawsze pasuje do 
warunków obecnych. W warunkach gospodarki socjalistycznej, kiedy państwo było głównym 
pracodawcą, problemy branż można było rozwiązać pomiędzy związkiem a ministerstwem 
odpowiedzialnym za daną gałąź gospodarki. Obecnie pluralizm pracodawców wymusza 
elastyczność działań w skali lokalnej. OPZZ dąży do nadania strukturom wojewódzkim 
osobowości prawnej, w tym możliwości prowadzenia działalności dochodowej na własny 
rachunek. 

Podobnie jak „Solidarność”, OPZZ osłabiło swoje związki z polityką. Kiedy SLD był koalicją 
partii i innych organizacji społecznych, OPZZ stanowiło drugi po SdRP pod względem 
wpływów podmiot w Sojuszu; w momencie przekształcenia SLD w jednolitą partię formalne 
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związki ustały. Utrzymują się związki personalne (są osoby w kierownictwie SLD i 
jednocześnie OPZZ, w Klubie Parlamentarnym SLD działa Zespół Posłów i Senatorów 
Związkowych), jednak kłopoty SLD zachęcają do dystansu wobec tej partii. Obecnie wygasło 
porozumienie o współpracy pomiędzy OPZZ i SLD i związek stoi przed dylematem: czy 
poszukiwać wpływów w partiach lewicowych, czy nie. 

Forum Związków Zawodowych to trzecia ogólnopolska federacja związkowa. Należy do 
niej ponad 30 związków liczących łącznie ponad 300 tys. członków. Do Forum należą w dużej 
części związki, które kiedyś należały do OPZZ, lecz opuściły tę centralę. Są to głównie związki 
grupujące pracowników sfery budżetowej. W odróżnieniu od „Solidarności” i OPZZ, Forum 
jest centralą z założenia apolityczną, dystansującą się od związków z partiami.  

Powstanie Forum zbiegło się w czasie z wejściem w życie Ustawy o Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych. Definiuje ona pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej: 
jest to ogólnokrajowy związek, federacja lub konfederacja związków zrzeszający 
przynajmniej 500 tys. członków. Forum jest reprezentatywną organizacją związkową w 
rozumieniu ustawy (w okresie, kiedy uzyskało ten status obowiązywał próg 300 tys. 
członków) i bierze udział w pracach Komisji, podobnie jak „Solidarność” i OPZZ.  

Związki niezrzeszone w centrale to czwarta grupa podmiotów. Są to związki branżowe, 
struktury międzyzakładowe, związki działające w jednym tylko zakładzie pracy. Są to 
organizacje bardzo zróżnicowane. Niektóre to związki należące wcześniej do OPZZ.  

 

Współpraca pomiędzy związkami 

Współpraca pomiędzy centralami związkowymi jest nierzadko kłopotliwa; im wyższy poziom 
organizacji, tym trudniej im nawiązać współpracę.  

Konflikty między OPZZ i „Solidarnością” mają podłoże historyczne. OPZZ założono w okresie, 
kiedy „Solidarność” działała nielegalnie. Jego ówcześni liderzy to czasem osoby 
zaangażowane – chociażby biernie – w zwalczanie „Solidarności.” Majątek „Solidarności” 
przekazano OPZZ. Problemu tego nie rozwiązano, co było źródłem konfliktów jeszcze w 
latach dziewięćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obie centrale były 
ściśle związane z antagonistycznymi obozami politycznymi. Spory polityczne znajdowały 
wyraz w konfliktowej relacji związków. 

Polityczne afiliacje i antypatie osłabiły w latach dziewięćdziesiątej efektywność Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. W różnych okresach zarówno OPZZ, jak i 
„Solidarność” bojkotowały przez pewien czas jej prace. Działo się tak, ponieważ w tym czasie 
zawsze któraś z central (najpierw „Solidarność”, potem OPZZ, potem znów „Solidarność”) 
była częścią układu rządzącego. W pewnym sensie więc taki związek z konieczności 
zajmował jednocześnie pozycję strony rządowej i związkowej. Wraz z postępującym 
odpolitycznieniem związków ten problem zdaje się zanikać. 

Konflikty pomiędzy OPZZ a FZZ miały inne źródło. Forum zostało założone przez związki, 
które wcześniej należały do Porozumienia, stanowiło więc ono jego bezpośrednią 
konkurencję.  

Na poziomie zakładu pracy sytuacja wygląda bardzo różnie, bo różne są konfiguracje 
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związków tam, gdzie działa ich kilka (w połowie zakładów, w których działają związki, 
aktywny jest więcej niż jeden). Dostępne dane wskazują, że dominuje model kooperacji: 
różne związki raczej ze sobą współdziałają, nierzadko wspólnie występują wobec zarządu. 
Dotyczy to zwłaszcza związków najsilniej ugruntowanych: „Solidarności” i związków w OPZZ. 
Niekiedy w zakładzie pojawia się związek konkurujący radykalnością haseł, działań i żądań. 
To przykład ZZ „Stoczniowiec” w Stoczni Gdynia: konkurował on z dominującą w zakładzie 
„Solidarnością” oskarżając jej liderów o to, że faktycznie nie reprezentują załogi, lecz interesy 
własne i zarządu (często tożsame), także o uprzywilejowanie NSZZ „Solidarność” i związku w 
OPZZ przez zarząd. Taką taktykę stosuje też np. Sierpień’80: związek istniejący głównie na 
Górnym Śląsku, nawiązujący symboliką do „Solidarności”, lecz bardzo ostro ją krytykujący.  

 

Członkostwo i jego zróżnicowanie 

Członkostwo: tendencje długofalowe 

W Polsce członkostwo w związkach zawodowych systematycznie spada od początku lat 
dziewięćdziesiątych. W 2004 roku do organizacji związkowych należało łącznie ok. 8% 
dorosłych, 18% pracujących.  

W porównaniu z rokiem ’91 liczba członków zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych 18% dorosłych deklarowało przynależność. W latach 1991-1995 liczba 
członków malała szybko, a w latach 1995-99 ustabilizowała się. Kolejny okres spadającego 
uzwiązkowienia to lata 1999-2001. W ostatnich latach liczebność się ustabilizowała na niskim 
poziomie.  

Zaobserwowane zmiany dotyczą zarówno NSZZ „Solidarność”, jak i związków zrzeszonych w 
OPZZ. Odsetek członków „Solidarności” wśród ogółu dorosłych spadł z 9% w 1991 roku do 
3% w 2004. Członkostwo silnie spadło na samym początku lat dziewięćdziesiątych i 
ponownie w latach 1999-2001, a więc w okresach, kiedy rządziła kojarzona z „Solidarnością” 
prawica. Niezadowolenie z działalności rządu mogło przełożyć się na utratę członków przez 
związek. Silny spadek deklarowanego członkostwa w latach 1991-93 można też tłumaczyć 
postępującym zanikiem identyfikacji z szeroko rozumianym ruchem społecznym kojarzonym z 
„Solidarnością.” Osoby, które wcześniej uważały się za uczestników takiego ruchu – 
niekoniecznie tożsamego ze związkiem – mogły deklarować przynależność do „Solidarności” 
rozumianej jako uczestnika życia politycznego lub społecznego w okresie przełomu 
ustrojowego.  

Do związków zrzeszonych w OPZZ na początku lat dziewięćdziesiątych należało 6% 
dorosłych. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych członkostwo szybko spadało, później 
się ustabilizowało. Przez ostatnie 9 lat zmiany są minimalne.  
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Członkostwo w związkach zawodowych w latach 1991 - 2004 

Wskazania respondentów według terminów badań 

II 
1991 

VI 
1992 

XII 
1993 

III 
1994 

IX 
1995 

VI 
1996 

III 
1999 

V 
2000 

VII 
2001 

VII 
2002 

X 
2003 

IX 
2004 

Deklarowane 
członkostwo 
w związkach 
zawodowych 

w procentach 

Ogółem 18 16 10 14 11 11 11 9 8 6 8 8 

w tym:  

NSZZ „Solidarność” 9 6 5 5 6 5 5 4 3 2 3 3 

związki zrzeszone w 
OPZZ 

6 6 3 5 3 3 3 3 2 2 2 2 

związki zrzeszone w 
Forum Związków 
Zawodowych 

- - - - - - - - - - 1 1 

inne związki 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 

Źródło: CBOS 

Jeżeli wziąć pod uwagę dane dotyczące dorosłej ludności Polski można oszacować liczebność 
członków głównych central związkowych. Do związków zawodowych należy łącznie ok. 2,2 
mln. osób. Do NSZZ „Solidarność” należy około 800 tys. dorosłych, do OPZZ ok. 600 tys., do 
Forum ok. 300 tys., do innych związków ok. 500 tys. Są do dane przybliżone. Niektóre osoby 
deklarujące przynależność do związków niezrzeszonych w centralach mogą w rzeczywistości 
należeć do OPZZ lub FZZ, lecz nie zdawać sobie z tego sprawy.  

Deklarowane członkostwo w związkach zawodowych zwykle nie zgadzało się z danymi 
podawanymi przez centrale związkowe. Szczególnie wyraźna niezgodność zachodziła w 
przypadku związków zrzeszonych w OPZZ. Dla przykładu, na początku lat dziewięćdziesiątych 
według danych związków do OPZZ należało ok. 4 mln osób, według deklaracji – ok. 1,5 mln 
Te niezgodności stają się jednak coraz mniejsze.  

 

Struktura członkostwa 

Wiek zatrudnionych odgrywa dużą rolę, jeśli chodzi o przynależność do organizacji 
związkowych. Wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo należenia do organizacji 
związkowych. Wśród najmłodszych pracujących (do 35 lat) mniej niż co dziesiąty należy. W 
starszych grupach wiekowych proporcje te są wyższe: do związków należy około jednej 
czwartej aktywnych zawodowo w wieku 35-55 lat i około połowy starszych pracowników.  

Wiek odgrywa szczególną rolę, jeśli chodzi o członkostwo w związkach zrzeszonych w OPZZ. 
Wśród najmłodszych prawie w ogóle nie ma członków tych związków, natomiast wśród osób 
w wieku przedemerytalnym jest ich wyraźnie więcej, niż członków NSZZ „Solidarność.” Do 
„Solidarności” należy więcej pracujących najmłodszych, niż do pozostałych związków, jednak 
również w tej organizacji przeważają starsi pracownicy. W przypadku członkostwa w FZZ 
wiek odgrywa niewielką rolę. 
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Wykształcenie pracowników nie wpływa na prawdopodobieństwo, że będą oni należeć do 
związków. We wszystkich kategoriach wykształcenia odsetki członków są zbliżone.  

W grupach zawodowych zauważyć można taką zależność: pracownicy o wyższej pozycji 
na szczeblach hierarchii są lepiej reprezentowani przez związki. Wśród pracowników 
umysłowych specjaliści z wyższym wykształceniem, a także pracownicy umysłowi niższego 
szczebla częściej należą niż osoby zaliczone do pracowników fizyczno-umysłowych. Robotnicy 
wykwalifikowani są lepiej reprezentowani niż niewykwalifikowani.  

„Solidarność” odznacza się na tle innych central jako związek w większym stopniu robotniczy, 
niż pozostałe – stosunkowo często reprezentuje zarówno robotników wykwalifikowanych, jak 
i niewykwalifikowanych.  

Forma własności zakładu pracy ma wpływ na możliwość działania w związkach. 
Organizacje związkowe zdecydowanie częściej funkcjonują w zakładach państwowych i 
publicznych (uwzględniono tu zakłady sfery budżetowej) niż w przedsiębiorstwach 
prywatnych. Przedsiębiorstwa o mieszanej własności publicznej i prywatnej stanowią ogniwo 
pośrednie - częściej są miejscem działania organizacji związkowych niż przedsiębiorstwa 
prywatne, lecz rzadziej niż państwowe i publiczne. Wśród pracowników instytucji 
państwowych i publicznych członkowie związków stanowią 2/5 zatrudnionych, w spółkach o 
kapitale mieszanym – mniej niż1/5, w przedsiębiorstwach prywatnych znikomy odsetek. 
Trudno jednak powiedzieć, czy czynnikiem decydującym jest tu forma własności czy wielkość 
zakładu: związki częściej działają w wielkich firmach państwowych i sprywatyzowanych. 

W poszczególnych sektorach gospodarki uzwiązkowienie bardzo się różni. W górnictwie i 
transporcie blisko połowa pracowników należy do organizacji pracowniczych. Do działów ze 
stosunkowo dobrze zorganizowanymi pracownikami należy też sfera budżetowa: służba 
zdrowia (ok. 0,4 należy), oświata (1/4), administracja państwowa i samorządowa (mniej 
niż1/4). W przemyśle przetwórczym należy mniej niż 1/5 pracujących. Najsłabiej 
reprezentowani są pracujący w budownictwie, rolnictwie, handlu i usługach 
nieprzemysłowych.  

Poglądy polityczne odgrywają pewną rolę w tym, do jakiego związku pracownik należy. 
Osoby o poglądach lewicowych są dwukrotnie częściej członkami OPZZ niż „Solidarności”, 
stosunkowo często należą też do związków niezrzeszonych. Pracownicy identyfikujący się z 
prawicą należą raczej do „Solidarności” lub FZZ.  

Przyczyny niskiego uzwiązkowienia 

Członkostwo w związkach zawodowych jest w Polsce niskie w porównaniu z większością 
krajów „starej” UE. W niemal wszystkich rozwiniętych krajach zmniejsza się, lecz w Polsce 
proces ten postępuje szybciej niż na zachodzie kontynentu. Przyczyny niskiego i malejącego 
członkostwa związane są głównie ze zmianą struktury gospodarki, lecz rolę odgrywa też 
niska gotowość (i zdolność) społeczeństwa do samoorganizacji, a także niskie zaufanie do 
związków zawodowych wynikające z ich polityzacji, nieskuteczności i działania 
ukierunkowanego na obronę interesów własnych działaczy.  

41% aktywnych zawodowo pracuje w zakładach, w których działają związki zawodowe. Co 2 
z nich jest zatrudniony w instytucji, w której istnieje więcej niż jeden związek. Około 1/3 
osób pracujących w firmach, w których funkcjonują związki, należy do organizacji 
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związkowych.  

Najczęściej przyczyną nieobecności związków w zakładzie jest jej wielkość - firma jest zbyt 
mała, aby mogła powstać organizacja zakładowa. Chodzi tu zwykle o zakłady pracy, w 
których pracuje kilka osób, często zatrudniające członków rodziny. Co 10zatrudniony w 
zakładzie bez organizacji związkowej nie widzi takiej potrzeby, a co 20 wymienia pasywną 
postawę załogi, twierdząc, że pracownicy po prostu nie chcą się zorganizować. Mniej więcej 
co 10 dorosły zatrudniony w zakładzie, gdzie związki nie działają przyznaje, że w jego 
zakładzie nie ma związków, gdyż dyrekcja jest im niechętna i stosuje szykany wobec 
pracowników podejmujących próbę samoorganizacji. Inne przyczyny to: brak komunikacji 
między pracownikami, a także inercja, dostosowanie się do zastanej sytuacji, przekonanie o 
szkodliwości związków dla przedsiębiorstwa. 

 

Finansowanie działalności  

Związki zawodowe mają trzy główne źródła finansowania. Są to: składka członkowska, 
działalność gospodarcza podmiotów związanych ze związkami (w tym zyski z dzierżaw, 
najmu majątku znajdującego się w posiadaniu związku), środki zakładu pracy, w którym 
działa związek. 

Składki wyższe są w przypadku „Solidarności” niż związków w OPZZ i – jak się wydaje – są 
sprawniej ściągane. Składka członkowska w NSZZ „Solidarność” wynosi 1% zarobków 
pracownika, z czego do dyspozycji komisji zakładowej pozostaje 60%, do dyspozycji zarządu 
regionu przekazane jest 25%, do dyspozycji Komisji Krajowej 10%, natomiast pozostałe 5% 
do dyspozycji Krajowego i Regionalnych Funduszy Strajkowych. W związkach należących do 
OPZZ składka wynosi zwykle 1% płacy minimalnej, ok. 80% zostaje w zakładzie. W OPZZ 
częste są przypadki niepłacenia przez związki należnych centrali składek. 

Dla OPZZ większe niż składki (i większe niż dla „Solidarności”) znaczenie mają zyski z 
posiadanego majątku. Przekazanie OPZZ majątku należącego do zdelegalizowanej 
„Solidarności” było przez długi czas jednym z głównych powodów niesnasek pomiędzy 
obydwoma centralami. OPZZ przejęło od państwa ośrodki Funduszu Wczasów 
Pracowniczych. Zarówno OPZZ, jak i „Solidarność” powołały fundacje, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności gospodarczej. Na niższych ogniwach związki lub ich działacze 
założyły firmy współpracujące z zakładami, gdzie działają związki.  

Ogromne znaczenie dla sytuacji materialnej związków mają środki przeznaczone dla nich 
przez zakłady pracy, w których działają. Zgodnie z Art. 31 Ustawy o związkach zawodowych 
członkom zarządu zakładowej organizacji związkowej przysługuje zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy na okres kadencji. Jeżeli do związku należy mniej niż 150 pracowników 
zwolnienie przysługuje jednemu pracownikowi częściowo, gdy związek liczy 150-500 
członków – przysługuje jeden etat, gdy liczy 501-1000 członków - dwóch pracowników 
otrzymuje zwolnienie. Odpowiednio więcej etatów przysługuje, jeżeli organizacja zakładowa 
liczy więcej członków.  

Potencjał techniczny związków w decydującej mierze zapewniają zakłady pracy, w których te 
związki działają. Zakład pracy ma obowiązek przydzielić organizacji urządzenia techniczne 
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potrzebne do wykonywania swoich zadań. Są to najczęściej: komputer, telefon, gabinet, 
czasem samochód. Sytuacja wygląda różnie w poszczególnych zakładach pracy. 

Nie jest możliwe oszacowanie majątku w posiadaniu związków zawodowych. Każdy z nich 
samodzielnie prowadzi swoją działalność finansową, w przypadku związków ogólnokrajowych 
większa część składki pozostaje w zakładach pracy. Większa część środków wydawana jest 
przez organizacje zakładowe i nie sposób ustalić, jakimi sumami dysponują łącznie. 

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

Ustawa podaje prawną definicję organizacji pozarządowej i określa, co rozumie się pod 
pojęciem działalności pożytku publicznego. Działalność taka objęta jest specjalnymi 
przywilejami. Związki zawodowe są wprawdzie organizacjami pozarządowymi, lecz – w myśl 
Ustawy – przepisy dotyczące działalności pożytku publicznego do nich się nie stosują. 
Wydaje się, że jak dotąd zapisy tej Ustawy nie miały znaczącego wpływu na ich działalność.  

Nie wydaje się, aby wolontariat (w sensie tej Ustawy) był zjawiskiem występującym w 
związkach zawodowych. Dla związków działają (pracują) osoby oddelegowane przez zakłady 
pracy. Centrale zatrudniają na etat niewielkie grupy osób. Praca związkowa – w zależności od 
zakładu pracy – wykonywana jest często nieodpłatnie przez członków pracujących w danym 
zakładzie. W takim przypadku zapisów Ustawy nie stosuje się.  

 

Relacje z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i przedsiębiorcami. 
Afiliacje międzynarodowe  

Relacje związków zawodowych z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i 
przedsiębiorcami określone są w Konstytucji RP, która mówi, że „społeczna gospodarka 
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności 
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Partnerzy społeczni to reprezentatywne organizacje pracowników i 
pracodawców.  

Instytucją, w której odbywa się dialog społeczny na szczeblu centralnym, jest Komisja 
Trójstronna. Powołana została ona w 1994 roku jako element Paktu o przedsiębiorstwie 
państwowym, a po 7 latach, na mocy Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- 
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z 6 lipca 2001 r., uzyskała 
nową prawną podstawę funkcjonowaniu i została zaktywizowana. W założeniu ma ona służyć 
temu, aby partnerzy społeczni aktywnie działali w sposób zorganizowany oraz zgodny z 
porządkiem prawnym na rzecz artykułowania swych interesów wobec władz publicznych 
;powinna być ogólnokrajowym i ogólnospołecznym forum konsultowania najważniejszych 
problemów kraju. Efektem dialogu społecznego powinny być z jednej strony pokój społeczny, 
z drugiej zaś trwały i zrównoważony rozwój kraju i społeczeństwa. Komisja zajmuje się 
polityką społeczną i gospodarczą państwa, stosunkami pracy, wynagrodzeniami w sferze 
budżetowej, opiniuje projekt budżetu.  

Na poziomie województw formalne kontakty związków zawodowych z samorządem, 
pracodawcami i reprezentantem rządu (wojewodą) zapewniają wojewódzkie komisje dialogu 
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społecznego. Obecnie działają we wszystkich województwach. Według rządowych założeń są 
one miejscem, w którym przedstawiciel rządu prezentuje i uzasadnia politykę rządu a 
samorządowy segment władzy wykonawczej uzyskuje przyzwolenie partnerów społecznych 
na prowadzone przez siebie działania. 

Formą dwustronnego dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy i branży jest 
zawieranie układów zbiorowych pracy pomiędzy związkami a pracodawcami. Odbywać może 
się na poziomie zakładu lub na wyższym (układy międzyzakładowe). 

Badacze dialogu społecznego w Polsce zwracają uwagę na fasadowość formalnych instytucji 
dialogu społecznego. Jednocześnie dużą rolę odgrywają nieformalne uzgodnienia i zależności 
pomiędzy, z jednej strony, związkami zawodowymi a pracodawcami (zwłaszcza 
państwowymi), z drugiej zaś strony – pomiędzy związkami a ugrupowaniami politycznymi. 
Opisane powyżej instytucje dialogu trójstronnego postrzegane są często jako scena (gdy 
ważne postanowienia zapadają za kulisami), a jednocześnie jako spełnienie wymogów 
formalnych związanych z przystąpieniem do UE.  

Efektywność takich konsultacji obniża słaba reprezentatywność uczestników. Organizacje 
pracowników i pracodawców są reprezentatywne w sensie Ustawy, lecz nie są 
reprezentatywne realnie: należy do nich niewielka część obu grup. Ich wspólne ustalenia 
mogą być kontestowane przez innych uczestników życia gospodarczego.  

 

Międzynarodowe afiliacje 

Przystąpienie do Unii Europejskiej stworzyło nową jakość w relacjach związków zawodowych 
ze strukturami państwowymi. Dialog społeczny jako sposób rozwiązywania sprzecznych 
interesów jest zagwarantowany w prawie wspólnotowym a istnienie instytucji go 
realizujących było jednym z kryteriów oceny naszej gotowości do akcesji. Rozwój dialogu 
społecznego to jeden z celów Unii i krajów członkowskich według projektu Konstytucji dla 
Europy. Dialog społeczny w Unii Europejskiej odbywa się nie tylko na poziomie kraju, ale i na 
poziomie Unii. Europejskie organizacje pracowników (ETUC, Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych) i pracodawców (UNICE i CEEP) mają, na mocy Traktatu 
Amsterdamskiego, nie tylko prawo do konsultacji spraw związanych z polityką społeczną, lecz 
także – w ograniczonym zakresie – prawo do inicjatywy ustawodawczej w tej kwestii. 
Jednocześnie dialog społeczny w Europie rozwija się na poziomie branż - powstają 
ponadnarodowe konfederacje branżowe. 

ETUC jest więc istotnym graczem na scenie europejskiej. Ta międzynarodowa konfederacja 
jest „oficjalnym” reprezentantem pracowników Unii (choć należą do niej także związki spoza 
UE). Członkostwo daje nie tylko realny wpływ na regulacje ponadnarodowe, ale i splendor, i 
międzynarodową obecność. Do organizacji tej należy od 1996 NSZZ „Solidarność.” Jej 
pozycja jest tam silna: jednym z sekretarzy (sekretariat to siedmioosobowe ciało zajmujące 
się bieżącymi sprawami Konfederacji) jest obecnie reprezentant „Solidarności.”  

OPZZ nie należy do ETUC. Przyczyny tego stanu rzeczy zmieniały się: początkowo 
Porozumienie należało do Światowej Konfederacji Związków Zawodowych, grupującej związki 
z państw bloku wschodniego. W latach dziewięćdziesiątych przez pewien czas przystąpienie 
OPZZ blokowane było przez „Solidarność” ze względu na nierozwiązane majątkowe 
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rozliczenia. Obecnie OPZZ negocjuje warunki przystąpienia, jednak nie jest jasne, czy do 
niego dojdzie. Niektóre ze związków-członków OPZZ należą do federacji branżowych 
afiliowanych przy ETUC.  

Jedną z form udziału pracowników w ponadnarodowym strukturach jest ich udział w 
Europejskich Radach Zakładowych. Są to utworzone w korporacjach międzynarodowych 
organy reprezentujące pracowników z filii znajdujących się w różnych krajach. Mają one 
prawo do informacji na temat sytuacji spółki i do konsultacji najważniejszych decyzji, lecz nie 
mają prawa decyzji. Choć reprezentantami pracowników nie muszą być związkowcy, to oni 
zwykle stanowią reprezentację.  

 

Podsumowanie: obecna kondycja związków i perspektywy na przyszłość 

Członkostwo 

Istniejące dane pozwalają mówić o powstrzymaniu rozpadu związków zawodowych w Polsce. 
Ich szybkie zanikanie w latach dziewięćdziesiątych zostało zahamowane –ustabilizowało się 
na niskim poziomie.  

W dłuższej perspektywie tendencje będą zależeć od globalnych uwarunkowań 
gospodarczych. Związki zanikają wszędzie tam, gdzie gospodarką zdominowana jest przez 
sektor usług, z rosnącym udziałem nowych technologii. Tak dzieje się w Europie Zachodniej i 
tak dzieje się w Polsce, w miarę jak stajemy się częścią europejskiego i światowego 
organizmu gospodarczego. Nie należy więc spodziewać się radykalnej rewitalizacji związków 
zawodowych. Być może ich obecność będzie ograniczała się do dużych zakładów 
przemysłowych i sfery budżetowej. 

 

Podziały wśród organizacji  

Powoli zanikają specyficznie polskie czynniki osłabiające związki: ich polityzacja i 
ideologizacja. Zarówno OPZZ, jak i „Solidarność” dużo straciły i niewiele zyskały na 
kontaktach z partiami i, jak się wydaje, postanowiły nie brać udziału w polityce partyjnej. 
Pomimo to zadawniony antagonizm pomiędzy obiema centralami wydaje się trwać. Jednak 
na poziomie zakładów, można przypuszczać, historyczne podziały będą odgrywać niewielką 
lub żadną rolę. 

 

Wizerunek 

Związki zawodowe mają kłopot z wizerunkiem. Winne temu są ogólnokrajowe centrale, nie 
zaś uogólniona niechęć Polaków do związków. Zauważyć można paradoks: większość 
dorosłych chce zwiększenia wpływu związków na sprawy kraju, lecz ograniczenia wpływów 
OPZZ i „Solidarności.” Większość Polaków popiera model stosunków pracy, w którym związki 
zawodowe mają wpływ na zarządzanie zakładem, jednak rzeczywistość nie odpowiada 
oczekiwaniom: w zakładach, gdzie są często nie widać widocznych skutków ich działalności.  

NSZZ „Solidarność” i OPZZ od dawna są źle oceniane przez opinię publiczną. Zarówno w 
przypadku OPZZ, jak i „Solidarności” na każdego dorosłego mającego dobre zdanie o ich 
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działalności przypada więcej niż dwóch mających opinię złą. W dłuższej perspektywie daje 
się zauważyć stopniowe rozmycie wizerunku obu central związkowych. Zarówno przy ocenie 
OPZZ, jak i „Solidarności” ubywa osób, które mają o nich wyrobione zdanie. W 2004 roku 1/3 
dorosłych nie ma zdania na temat „Solidarności” a połowa – o OPZZ.  

 

Integracja z UE 

Przystąpienie do UE wytworzyło nową jakość w stosunkach związków zawodowych z 
państwem i pracodawcami. Po pierwsze, umocniono instytucje dialogu społecznego; po 
drugie, związki zwiększają obecność na forum międzynarodowym. Celem UE jest 
zbudowanie, obok wspólnego rynku, również wspólnej „Europy społecznej”, którą cechować 
ma m.in. partycypacja pracownicza i praca o wysokiej jakości. Formalnie rzecz biorąc, Polska 
wprowadziła (lub wkrótce wprowadzi) w życie dyrektywy dotyczące czasu pracy, 
bezpieczeństwa, a także prawa pracowników do informacji i konsultacji. Prowadzony jest też 
dialog społeczny. Jednak istnieje niebezpieczeństwo, że dostosowanie to odbędzie się jedynie 
na poziomie przepisów (nie praktyki), że przepisy (np. dotyczące czasu pracy) będą omijane 
tam, gdzie będzie to na rękę którejś ze stron. Podobnie jak wspólny rynek w wielu sferach 
ciągle jest daleki od realizacji, tak i wypracowanie wspólnych standardów, jeżeli chodzi o 
stosunki pracy jest ciągle kwestią przyszłości.  

Podsumowując, sytuację związków zawodowych można wyjaśnić następująco: ich kłopoty są 
pochodną tendencji gospodarczych (globalnych) i słabości społeczeństwa obywatelskiego 
(charakterystycznej dla Polski). Pracownicy nie zrzeszają się w związki, ponieważ są niechętni 
wspólnemu działaniu lub do niego niezdolni. Sądzą, że ich założenie nic nie da i nawet nie 
próbują. Choć deklarują, że chcą silnej pozycji związków w kraju, ich rolę rozumieją swoiście 
- chcą, aby związki były elementem państwa opiekuńczego.  

 

  

 


