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1. Kontekst 

 
Nie jest wykluczone, że idea transparencji – rozumianej jako jaw-

ność funkcjonowania rozmaitych podmiotów życia publicznego – to je-
den z wymiarów postulatu ich „rozliczalności” (accountability), tj. 
postulatu pojawiającego się w ramach retoryki ”governance”, a zatem – 
nowej formuły zarządzania sprawami publicznymi. Przy całej nieostrości 
pojęcia governance, w kilku kwestiach można zapewne uzyskać porozu-
mienie: idzie tu o instytucje, które uczestniczą w procesach decydowania 
o sprawach publicznych poza strukturami administracji publicznej, wyra-
żają – jeśli nie zgoła „reprezentują” – interesy i punkty widzenia powsta-
jące w ramach społeczeństwa obywatelskiego i/lub sektora prywatnego, 
tworzą mniej czy bardziej rozbudowane, horyzontalne i policentryczne 
sieci pozwalające na negocjowaniu kompromisów, sprzyjają emancypacji 
obywateli i ich partycypacji oraz – najogólniej rzecz biorąc – dobrze słu-
żą demokratyzacji mechanizmów sprawowania władzy.1 Interesujące  
i warte podkreślenia w charakterystyce instytucjonalnych form gover-
nance wydaje się też to, że powstają one nie tylko – może nawet nie 
przede wszystkim – jako rezultat poczynań obywateli usiłujących zwięk-
szyć swój wpływ na bieg spraw publicznych bądź jako rezultat krytyki 
budowanej na tezie o niskiej efektywności administracji publicznej, lecz 
jako rezultat wysiłków władzy publicznej i wpływowych organizacji 
międzynarodowych podejmowanych po to, aby pomniejszać „deficyty 
                                                 
1  Literatura przedmiotu jest już ogromna, toteż jedynym rozwiązaniem wydaje się odesłanie do 

bibliografii zawartych w pracach takich, jak: Sroka, J. (red.): Wybrane instytucje demokracji 
partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, IPiSS 2008 czy Rydlewski, G.: Rządzenie 
w świecie megazmian, Warszawa 2009, lub podręczników, wśród których na uwagę zasługuje 
Held, D.: Models of Democracy, Polity 2006. 
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demokracji” i oddalić w ten sposób piętrzące się od lat krytyki wskazują-
ce na rozbieżności pomiędzy demokratycznymi ideałami i coraz mniej 
demokratyczną praktyką polityczną i administracyjną.2  

Na nieco wyższym poziomie refleksji podobną problematykę  
podejmował Foucault w latach ’80 ubiegłego wieku, zaś modny współcze-
śnie, włoski filozof, Georgio Agamben, w następujący sposób Interpreto-
wał kierunki jego badań: ... jeden z najtrwalszych wątków prac Foucaulta 
wyznacza zdecydowane porzucenie tradycyjnego podejścia do władzy 
opierającego się na modelach prawno – instytucjonalnych... Foucault dąży 
do ... analizy konkretnych sposobów, w jakie władza wkracza w samo ciało 
podmiotów oraz w formy ich życia ... badanie technik siebie, za pomocą 
których … dokonuje się proces upodmiotowienia prowadzący do tego, że 
jednostka nakłada na siebie pęta własnej tożsamości, własnej świadomo-
ści, a zarazem władzy zewnętrznej kontroli ...3. Podobne wątki są w bieżą-
cej literaturze przedmiotu rozwijane również i w odniesieniu do 
governance rozumianego jako zestawy ”technologies of citizenship”4, któ-
re – przynajmniej w lewicowej krytyce – ... are an integral part of the con-
solidation of an imposed and authoritarian neo-liberalism, celebrating the 
virtues of self-managed risk, prudence, and self-responsibility …5.  

Krytyka ta każe też zastanowić się nad intuicyjnie oczywistą ideą 
„rozliczalności” (accountability) i wbudowanym w tę ideę postulatem 
„transparencji”. Modelowa argumentacja biegnie tu w sposób następują-
cy: skoro reprezentatywność rozmaitych grup uczestniczących w proce-
sach governance jest bardziej kwestią wiary lub założenia – ... various 
groups and individuals participating in networks of ”governance” have 
widely diverging mechanisms of deciding on representation and organi-

                                                 
2  Por. np. Peters, Guy, B.: The Future of Governing, University Press of Kansas, 2001; Wódz, 

K. (red.): Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku, Scholar 2007. 
3  Agamben, G.: Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Prószyński i S-ka, S.A. 2008 

(1995), s. 14–15. 
4  Cruishank, B.: Revolutions within: self-government and self-esteem, Economy and Society, 

22(3), s. 327–344. 
5  Swyngedouw, E.: Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-

beyond-the-State, Urban Studies, October 2005, vol. 42, nr 11, s. 1998. 
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sing feedback to their constituencies. To the extent that it is primarily 
civil society organisations that participate in governance, their alleged 
insertion into grassroots civil society power, is much more tenuous than 
is generally assumed …6 – to nie bardzo wiadomo, przed kim miałyby 
się one rozliczać i wedle jakich reguł tę „rozliczalność” czy „transparen-
cję” właśnie należałoby budować. W konsekwencji – jeśli trafna – argu-
mentacja ta sprowadza się do wskazania na to, że nowość zawarta  
w retoryce governance polega na konstrukcji nowego języka opisu zja-
wisk znanych skądinąd, to jest zjawisk polityki grup interesu, zaś trans-
parencja uczestników tej polityki to nie tyle nowa jakość życia 
publicznego, ile „technika obywatelskości” stosowana w konstruowania 
ram publicznego dyskursu – a zatem jedna ze współczesnych technik 
dominacji.7 

Nie widać powodów, dla których należałoby – akurat w raporcie 
dotyczącym wyników badań nad poziomem transparencji polskich OPP  
– analizować racje podnoszone w sporach o ideę governance. Nieza- 
leżnie od intelektualnej finezji tych sporów, niezależnie także od lep- 
szych czy gorszych konsekwencji praktycznych prób realizacji idei 
governance, idzie tu przede wszystkim o wskazanie na to, że postu- 
lat transparencji OPP jest dalej rozumiany jako ważny element zmian, 
jakim ulega nasze rozumienie demokracji, a też i zmian instytucjo- 
nalnych służących zaradzeniu „deficytowi demokracji”. Mówiąc najkró-
cej, warto analizować postulat transparencji – i warto badać poziom jego 
realizacji w funkcjonowaniu polskich OPP – po to, aby lepiej zrozu- 
mieć złożoność współczesnych demokracji. Taka właśnie perspektywa 
poznawcza wyznaczała zestaw pytań badawczych, na które usiłowa- 
ły odpowiedzieć prezentowane dalej wyniki badań. Natomiast – i trze- 
ba to usilnie podkreślić – nie mieszczą się w ramach tej perspektywy 
pytania o ocenę poziomu podatności OPP na biurokratyczną – głównie 

                                                 
6  J.w., s. 2000. 
7  Por.: Hajer, M. (ed.): Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Net-

work Society, Cambridge: Cambridge University Press 2003. 
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finansową – kontrolę, a też i pytania o możliwe sposoby zwiększenia jej 
efektywności. Także i takie pytania są w literaturze przedmiotu stawia- 
ne, ale – wypada to starannie zaakcentować – nie one stanowiły istotne 
przesłanki obmyślania koncepcji badań. Ich autorzy nie są szczególnie 
przywiązani do myśli, wedle której bieg życia zbiorowego należy ze 
względów efektywnościowych sprawnie kontrolować. Konsekwentnie, 
rezultaty badań wypada interpretować jako głos w dyskusji nad tym ile  
– i jakiej – transparencji OPP nam trzeba po to, aby chronić procesy  
demokratyzacji życia zbiorowego przed nowymi formami bio-władzy,  
o której pisał Foucault, nie zaś jako próbę ich doskonalenia. 
 
 
2. Procedura i realizacja badania 
 
A. Populacja i próba 

Podstawową populację, której dotyczą prezentowane dalej wyni- 
ki badania stanowią te spośród OPP, które w internetowej bazie prowa- 
dzonej przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS publikowały 
sprawozdania ze swojej działalności w 2008 r. Oznacza to, że pominię- 
te zostały te OPP, które sprawozdań takich nie złożyły, co powodo- 
wało, że w stosunku do nich pytania o poziom ich transparencji, a też  
i pytania o jej strukturalne korelaty – a zatem kluczowe pytania stawiane 
w badaniu – stawały się nieistotne. Z pierwotnej listy tych OPP wyeli- 
minowane zostały też – na podstawie arbitralnej decyzji i argumentów  
ze szczególnych cech tych organizacji i ich dużego udziału w populacji 
(co musiałoby zniekształcić próbę) – lokalne związki sportowe oraz jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych. W rezultacie, tak skonstruowana 
populacja składała się z 1725 OPP. 200 – elementowa, prosta próba lo-
sowa skonstruowana została w oparciu o dwa kryteria: a) województwo, 
i b) prawną formę działalności (fundacja lub stowarzyszenie). Decyzja  
o posłużeniu się takimi właśnie, najprostszymi i formalnymi kryteriami  
– w miejsce kryteriów bardziej złożonych, takich, na przykład, jak zaso-
by finansowe mierzone wielkością rocznych przychodów czy obszary 
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działalności statutowej podjęta została w oparciu o racje merytoryczne – 
kryterium finansowe musiałoby prowadzić do zniekształcenia próby, zaś 
kryterium obszarów działalności statutowej okazało się nieprzydatne  
z uwagi na to, że wiele OPP wskazuje na kilka z nich – i trudno odpo-
wiedzieć na pytanie o to, jaka działalność ma dla nich znaczenie podsta-
wowe. Rozkład interesujących nas OPP w strukturze przestrzennej kraju 
prezentowany jest poniżej. 
 

Rozkład terytorialny OPP w całej populacji 

WOJEWÓDZTWO N % 

DOLNOŚLĄSKIE 166 9,6 

KUJAWSKO-POMORSKIE 63 3,7 

LUBELSKIE 74 4,3 

LUBUSKIE 45 2,6 

ŁÓDZKIE 93 5,4 

MAŁOPOLSKIE 136 7,9 

MAZOWIECKIE 337 19,5 

OPOLSKIE 53 3,1 

PODKARPACKIE 119 6,9 

PODLASKIE 56 3,2 

POMORSKIE 130 7,5 

ŚLĄSKIE 189 11,0 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 34 2,0 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 61 3,5 

WIELKOPOLSKIE 115 6,7 

ZACHODNIOPOMORSKIE 54 3,1 

RAZEM 1725 100,0 
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Województwa 2008

9,6 do 19,5  (3)
6,9 do 9,6  (3)
4,3 do 6,9  (3)
3,2 do 4,3  (3)
2  do 3,2  (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rezultat losowania przyniósł próbę o następującej charakterystyce: 

WOJEWÓDZTWO STOWARZYSZENIA FUNDACJE RAZEM 

DOLNOŚLĄSKIE 15 4 19 

KUJAW.-POMOR. 5 2 7 

LUBELSKIE 7 1 9 

LUBUSKIE 5 0 5 

ŁÓDZKIE 8 3 11 

MAŁOPOLSKIE 11 5 16 

MAZOWIECKIE 25 15 39 

OPOLSKIE 5 1 6 

PODKARPACKIE 12 2 14 

PODLASKIE 5 1 7 

POMORSKIE 10 5 15 

ŚLĄSKIE 18 4 22 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 1 4 
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Województwa 2008

19 do 39  (3)
14 do 19  (3)
9 do 14  (3)
7 do 9  (3)
4 do 7  (4)

WOJEWÓDZTWO STOWARZYSZENIA FUNDACJE RAZEM 

WARMIŃSKO- 
-MAZURSKIE 

7 0 7 

WIELKOPOLSKIE 11 3 13 

ZACHODNIO- 
-POMORSKIE 

5 1 6 

RAZEM 152 48 200 

 
 

Rozkład terytorialny OPP w próbie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawdzenie poprawności doboru próby odbywa się zwykle po-

przez szukanie odpowiedzi na pytanie o to, czy rozkład określonej 
zmiennej w populacji jest zbliżony do rozkładu tej samej zmiennej  
w próbie. Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie ustalając rozkład zmien-
nej niezależnej rok uzyskania statusu OPP, zaś wyniki tego nieformalne-
go testu prezentowane są niżej.  
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Rozkład zmiennej „rok uzyskania statusu OPP” w populacji i w próbie 

Rok uzyskania 
statusu OOP  N w próbie % w próbie N w populacji % w populacji 

2004 75 37,5 656 38,03 

2005 68 34,0 533 30,90 

2006 26 13,0 213 12,35 

2007 20 10,0 166 9,62 

2008 11 5,5 157 9,10 

  Razem 200 100 1725 100,00 

 
Zmienna „rok uzyskania statusu OPP” w próbie i w populacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentowane wyżej dane wskazują na to, że rozkłady jednej  

z dość przypadkowo wybranych zmiennych niezależnych są do siebie 
wielce zbliżone. Na tej podstawie wnosimy, że reprezentatywność pró- 
by została zachowana, że zatem 200 analizowanych dalej OPP stanowi 
dobrą reprezentację ich zbioru skonstruowanego wedle omówionych  
wyżej zasad. 

Jednym z wymiarów transparencji OPP rozumianej jako dopeł-
nienie obowiązku informowania o kluczowych aspektach ich działalno-
ści uznaliśmy terminowość składania odpowiednich sprawozdań.  
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OPP, które złożyły sprawozdanie w terminie 

Rok Częstość % 
‘04 .30 15.0 
‘05 101 50.5 
‘06 130 65.0 
‘07 149 74.5 
‘08 187 93.5 

 
Dynamika terminowości składania sprawozdań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przywołane dane nie pozostawiają jakiejkolwiek wątpliwości: 
formalny postulat terminowości składania sprawozdań jest – z bie-
giem czasu – realizowany coraz częściej i chyba niewiele w tej kwestii 
można już zmienić. Wypada jednak zauważyć, że terminowość składania 
sprawozdań nie oznacza jeszcze realizacji odpowiedniego obowiązku – 
drugą jego część stanowi kompletność tych sprawozdań. Drugi, formalny 
warunek transparencji to kompletność składanej dokumentacji. 
 

OPP, które złożyły kompletne sprawozdania 

Rok Częstość % 
‘04 121 10.5 
‘05 182 41.0 
‘06 119 59.5 
‘07 139 69.5 
‘08 155 77.5 
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I w tym przypadku sytuacja ulega systematycznej poprawię – 
choć najwyraźniej dzieje się to wolniej, aniżeli w przypadku pierwsze- 
go z formalnych kryteriów transparencji. Mówiąc najkrócej, pięć lat to 
najwyraźniej zbyt mało, aby sprawozdawcza rzetelność stała się oczywi-
stym obowiązkiem spełnianym przez wszystkie – czy prawie wszystkie 
OPP – korzystające z „zasobów 1%”. 

 
Dynamika kompletności składanych sprawozdań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Zmienne włączone do analizy 
Każda z 200 OPP objętych dalszymi analizami była zobowią- 

zana do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności. Fundacje  
i stowarzyszenia, które uzyskały status organizacji pożytku publiczne- 
go, są na mocy art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zobligowane do publikacji spra-
wozdania finansowego z rocznej działalności. Zgodnie z późniejszymi 
regulacjami sprawozdania są publikowane na portalu internetowym 
www.pozytek.gov.pl. Organizacje nie prowadzące działalności Gos- 
podarczej, a więc za swoje świadczenia nie pobierające opłat przekra-
czających bezpośrednie koszty wytworzenia towarów/usług, są zobo-
wiązane do publikacji sprawozdania, którego zasadnicze części to 
bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa. Podmioty pro-
wadzące działalność gospodarczą, a więc „zarobkujące” na jakiejś czę-
ści swojej działalności, publikują rachunek zysków i strat zamiast 
rachunku wyników. Jeśli organizacja prowadząca działalność gospo- 
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darczą nie przekroczyła w roku obrotowym dwóch z trzech następują-
cych progów: 1) zatrudnienie powyżej 50 pracowników, 2) suma akty-
wów bilansu roku obrotowego 2 mln euro, 3) przychody netto ze 
sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych – 4 mln  
euro, publikuje ona sprawozdanie w formie uproszczonej, co oznacza 
uwzględnienie w RZiS tylko pól oznaczonych wielkimi literami i cy-
frami rzymskimi.  

Na podstawie danych zawartych we wskazanych dokumentach, 
dla celów dalszych analiz stworzony został zbiór składający się z 223 
zmiennych, na które złożyły się zmienne identyfikacyjne, zmienne opi-
sujące prawny charakter OPP i rok uzyskania odpowiedniego statusu 
prawnego, terytorialny i merytoryczny zakres działalności, systema-
tyczność składania sprawozdań, ich kompletność i terminowość, etc., 
oraz pięć zmiennych charakteryzujących prowadzone przez OPP strony 
internetowe, a także 117 zmiennych opisujących finansowe aspekty  
ich działalności. Spośród tych 117 zmiennych 4 dotyczyły danych bi-
lansowych, tj. aktywów i pasywów OPP prowadzących i nie prowadzą-
cych działalności gospodarczej, 48 zmiennych opisujących wyniki  
finansowe przedstawione w tej części sprawozdań, która dotyczy ra-
chunku wyników OPP prowadzących działalność gospodarczą oraz  
27 zmiennych opisujących wyniki finansowe OPP nie prowadzących 
działalności gospodarczej. Kolejnych 15 zmiennych stworzonych zos- 
tało z danych zawartych w tzw. „części dodatkowej” sprawozdań, 
wspólnej dla OPP prowadzących i nie prowadzących działalności gos- 
podarczej, mówiących o wynagrodzeniach, o źródłach i wielkości przy-
chodów z działalności statutowej, a także o kosztach tej działalności. 

 
C. Pierwsze kłopoty 

W zasadzie, to że wzory wymaganych dokumentów są szeroko do-
stępne i możliwe do pobrania z sieci w formie elektronicznych formularzy 
powinno wystarczyć dla przygotowania przejrzystego i jednocześnie wy-
czerpującego sprawozdania. „W zasadzie” – dlatego, że już w toku wpro-
wadzania odpowiednich informacji do zbioru okazało się, że – mówiąc 
delikatnie – nie są one prezentowane z należytą starannością. 
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Poniżej przykład jednostronicowej informacji dodatkowej, w któ-
rej nie uwzględniono większości kategorii przewidzianych w załączniku 
do ustawy. 

Jednostronicowa informacja dodatkowa 
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Mankamentem dość powszechnym w przeanalizowanej próbie 
sprawozdań jest zaniedbywanie informacji dodatkowej. Większość orga-
nizacji nie publikuje tego dokumentu używając formularza z ustawowe- 
go załącznika. Powszechne jest pomijanie go, natomiast istnieją dwa  
odrębne standardy: część podmiotów stara się na swój sposób „naśla- 
dować” dokument w standardowej formie, co najwyżej zastępując część 
wymaganych tabel swobodnymi, pisanymi językiem naturalnym, obja-
śnieniami lub wyliczeniami. Natomiast skrajne przykłady nonszalancji  
w sporządzaniu informacji dodatkowej, to jednostronicowe wypunk-
towania z objaśnieniem najbardziej podstawowych kwestii, jak np.  
wskazanie metody sporządzania bilansu.  

Dokument zaczyna się od wskazania kategorii działalności, co 
bardziej stosowne byłoby w sprawozdaniu merytorycznym. Później ma-
my krótką wzmiankę o „technologicznej” zmianie sposobu księgowości; 
objaśnienia/wyszczególnienia do kategorii bilansu zostały całkowicie 
pominięte. Następnie wyliczone są bardzo szczegółowo źródła przycho-
dów. Nie użyto kategorii zalecanych w informacji dodatkowej. W tym 
przypadku z całą pewnością najważniejsza to „przychody z działalności 
statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego”. „Nagroda Bursztyno- 
wego Mieczyka” z kolei jest o tyle interesującą pozycją, że w rachunku 
wyników organizacji – który zostanie omówiony w następnych Roz- 
działach – powinna zwiększyć wartość kategorii „Zyski nadzwyczajne” 
(a tak nie zwiększa – może otrzymanie nagrody było zaplanowane przez 
organizację i nie było co do tego wątpliwości?...). Podobnie nie ma wy-
szczególnień w kategorii kosztów (tu: „wydatków”), co byłoby bardzo 
istotną informacją, nawet jeśli lista źródeł przychodów – o ile komplet- 
na – sugeruje, że całokształt działalności fundacji stanowi działalność 
nieodpłatna (choć w sprawozdaniu finansowym fundacji jest wzmianka  
o działalności wydawniczej – kolejny znak zapytania, bo można by  
oczekiwać, że jest to jednak działalność odpłatna). Brak informacji o za- 
trudnieniu – znalazła się co prawda w sprawozdaniu z działalności, jed-
nak jej właściwe miejsce, w formie stosownej tabeli, to właśnie infor- 
macja dodatkowa. Generalnie można powiedzieć, że podstawowym 
„grzechem” tej informacji dodatkowej – poza zasadniczą winą, czyli  
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niezastosowaniem standardowych tabel – jest brak choćby minimal- 
nego wysiłku w celu zakwalifikowania źródeł uzyskanych przychodów  
i kosztów do powszechnie używanych kategorii. Nawet jeśli możliwa jest 
porównywalność z poprzednimi i następnymi sprawozdaniami organi- 
zacji, nie da się już szybko i wygodnie porównać specyfiki jej finansów  
z finansami innej fundacji, nie zyskuje ona też pełnej wiarygodności ze 
względu na pewne drobne rozbieżności z rachunkiem wyników oraz  
nieścisłości, które nie dają pełnego obrazu przepływów finansowych. 

Poniżej wycinek innej informacji dodatkowej, również stworzo-
nej wedle „widzi mi się” księgowych organizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W powyższych przykładach informacji dodatkowej brakowało ja-
snego rozróżnienia przychodów i kosztów działalności statutowej, z wy-
szczególnieniem kategorii odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Pół biedy, jeśli informacje te znalazły się w rachunku wyni-
ków. Sekcje A i B „rachunku wyników” są przeznaczone dla rejestrowania 
określonych kategorii przychodów i kosztów wedle poniższego schematu: 
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Wzorzec sekcji A i B rachunku wyników 

A. Przychody z działalności statutowej 
I. Składki brutto określone statutem 
II. Inne przychody określone statutem 
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 
3 Pozostałe przychody określone statutem 
B. Koszty realizacji zadań statutowych 
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 

 
Jak zatem wypełniono tę część rachunku wyników w przypadku 

organizacji, którą rozpatrywaliśmy jako pierwszy przykład w rozdziale  
o zaniedbaniach w związku z informacją dodatkową? Oto i ona. 

 
Sekcje A i B rachunku wyników bez wyszczególnienia  

odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 

 

 

 

 

 
 
Jak widać, nawet tytuł dokumentu jest nieprawidłowy. Nie ma 

również rozróżnienia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej 
zarówno przy rozpatrywaniu przychodów, jak i kosztów. Jest to bardzo 
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częsta praktyka wśród organizacji pożytku publicznego, które znalazły 
się w próbie. Można tylko podejrzewać, dlaczego tak istotne zaniedbanie 
jest niemal powszechne. Poza nonszalancją, można domyślać się jeszcze 
pewnej banalnej przyczyny, jaka nasuwa się często przy lekturze tych 
sprawozdań, których twórcy zadali sobie trud rozróżnienia obu typów 
działalności statutowej. Jest nią nieumiejętność zakwalifikowania okreś- 
lonych źródeł przychodów do odpowiedniej kategorii. W analizowanych 
sprawozdaniach znalazł się cały katalog rozwiązań problemu zakwalifi-
kowania określonego źródła przychodów do właściwej (w mniemaniu 
osoby prowadzącej księgowość) kategorii rachunku wyników.  

 
Przykład niezakwalifikowania darowizn i 1% do działalności nieodpłatnej 

 
 
 
 

 
Z informacji dodatkowej dowiadujemy się, co oznaczają owe 

„pozostałe przychody określone statutem”. 

Fragment informacji dodatkowej – wyszczególnienie przychodów 
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Dowiadujemy się, że działalność odpłatna to sprzedaż Zeszytów 
Albigowskich i (najwyraźniej) publikacji „Zarys Dziejów Wsi Albigo-
wa”. Widać jednocześnie, że pozostałe przychody (poza skromnymi  
finansowymi) to zdecydowanie przychody, które należałoby umieścić  
w kategorii działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego. 

Są organizacje, które pomocy we właściwym zakwalifikowaniu 
źródeł przychodów i kosztów poszukiwały w tworzeniu własnych podkate-
gorii. Kilkakrotnie pojawiło się rozróżnienie działalności statutowej „trady-
cyjnej” i działalności „pożytku publicznego” (lub w podobnym brzmieniu). 
W poniższym przykładzie organizacja starała się zachować konsekwentnie 
ten podział, niestety robiąc „bałagan” w oznaczeniach sekcji. 

 
Przykład „autorskiej” kategoryzacji źródeł przychodów i kosztów 

Kwoty za rok 
Wyszczególnienie 

1 
Poprzedni  

2007 
Obrotów 

2008 

A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej  24.036,- 25.952,- 
I    Składki brutto określone statutem 536,- 452,- 
II  Odpisy z zysku – – 
III Inne przychody określone statutem, w tym  
dotacje i subwencje 23.500 25.500 

B. Koszty realizacji zadań statutowych – tradycyjnych 23.500 25.500 
C. Wynik finansowy na działalności statutowej – 

tradycyjnej (A – B) 536,- 452,- 

D. Przychody działalności pożytku publicznego  13251,40 21.681,97 
I    Przychody działalności nieodpłatnej 13251,40 21.681,97 
II  Przychody działalności odpłatnej (non profit ) – – 

E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego 8.917,15 7.184,72 
I   Koszty działalności nieodpłatnej 8.917,15 7.184,72 
II  Koszty działalności odpłatnej (non profit) – – 

F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego 
(D – E) 4.334,25 14.497,25 
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Z całą pewnością rozwiązaniem bardziej poprawnym byłoby 
utworzenie stosownych podkategorii w sekcji A i B. Sekcja D powinna 
zawierać już koszty administracyjne, które ostatecznie przeniesiono do 
sekcji G. Nie jest to może przykład rażącego błędu, ale znacząco obniża 
zrozumiałość rachunku wyników, powodując niepotrzebne zamieszanie. 

Wpływy z odliczenia 1% podatku mogą pojawić się praktycznie  
w każdym miejscu. Zależy to jedynie od wizji prowadzącego rachun- 
kowość. Pewna nieduża organizacja miała bardzo pokaźne przychody  
finansowe zadeklarowane prawidłowo w sekcji G rachunku wyników:  
33 438,50 zł. Można rozsądnie zapytać o ich źródło – ale to znajduje,  
w gruncie rzeczy pozorne, wyjaśnienie dopiero w „części dodatkowej”:  

 
Przykład zakwalifikowania przychodów z 1%  

do kategorii przychodów finansowych 
 
 
 
 
 
 
Jeśli już poruszamy kwestię bałaganu związanego z nietypową 

kolejnością pozycji rachunku wyników i niewłaściwego połączenia węż-
szych kategorii w szersze, poniższy przykład również wydaje się godny 
omówienia. 

Trudno właściwie się domyślić, czemu księgowy dokonał takiego 
rozdziału kosztów administracyjnych. W sekcji D należy umieścić wszel-
kie koszty, które odpowiadają wyróżnionym w niej kategoriom. Zabieg 
byłby bardziej zrozumiały, gdyby w sekcji D umieszczono wszystkie 
łączne kwoty kosztów administracyjnych, a w sekcji B wyróżniono te ich 
części, które wiążą się z działalnością nieodpłatną – jako podkategorie 
kosztów administracyjnych ogólnych. Na podobnej zasadzie próbują 
łączyć pozycje z rachunku wyników oraz rachunku zysków i strat duże 
organizacje, prowadzące zarówno działalność statutową, jak i gospodar-



TRANSPARENCJA W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
 

23 

czą – o tym za chwilę. Ale w powyższym przykładzie na pierwszy rzut 
oka tak nie jest: kwoty z sekcji B nie zawierają się w znacznie od nich 
mniejszych kwotach z części D. Można tylko domyślać się, czego doty-
czą owe kwoty. Dokument sugeruje, że nie są to koszty działalności od-
płatnej. Pozostają już właściwie koszty Zarządu, skoro organizacja nie 
prowadzi również działalności gospodarczej. 

 
Nietypowe rozdzielenie kosztów administracyjnych pomiędzy sekcje B i D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobny problem, jaki sprawiało wprowadzanie danych opisują-
cych poszczególne zmienne, to kwestia rozbieżności pomiędzy informa-
cjami zawartymi w tzw. „rachunku wyników” i „informacji dodatkowej”. 
Błędy tego rodzaju nie są powszechne, ale są jednak popełniane, zaś ich 



TRANSPARENCJA W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
 
24 

rezultat jest ten, że nie bardzo wiadomo, które z danych zawartych 
w sprawozdaniach należy uznawać za bardziej wiarygodne czy lepiej 
ilustrujące kondycję finansową poszczególnych OPP, źródła jej przycho-
dów i proporcje pomiędzy rozmaitymi rodzajami przychodów. Oto jeden 
z dość typowych przykładów: 

 
Rachunek wyników 

 
 
 
 
 
 
 

... i sprzeczna z danymi rachunku wyników  
struktura przychodów zawarta w informacji dodatkowej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

W sumie, już w toku wprowadzania danych do zbioru okazało 
się, że sprawozdania OPP za rok 2008 mają dość typowe mankamen-
ty. Oto lista tych mankamentów, które okazały się istotne nie tylko ze 
względu na biurokratyczne standardy i kłopoty z porównywalnością, lecz 
także z uwagi na to, że zamazują one ogólny obraz gospodarki finanso-
wej OPP, a także – co może ważniejsze – strukturę „działalności pożytku 
publicznego” i źródeł jej finansowania: 
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• „Wzbogacanie” kategorii źródeł przychodów i kosztów, co powodu-
je, że trzeba je samodzielnie kwalifikować do odpowiednich pozycji 
rachunku wyników, aby uzyskać porównywalność ze sprawozdania-
mi innych organizacji. 

• Nieumiejętność zakwalifikowania kategorii do właściwych sekcji 
rachunku. Szczególnie jaskrawo można to zaobserwować w przypad-
ku całego szeregu źródeł przychodów prawidłowo klasyfikowanych 
jako przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, które organi-
zacje praktycznie z reguły umieszczają w pozycji „inne/pozostałe”. 

• Notoryczne przemilczanie struktury kosztów działalności statuto- 
wej – brak jasnego wskazania, jaka jej część jest świadczona odpłat-
nie, a jaka nieodpłatnie (tak, zresztą, jak i w przypadku struktury 
przychodów; generalnie mamy do czynienia z chronicznymi lukami 
w pozycjach oznaczonych cyframi arabskimi w sekcji A i B rachunku 
wyników). Nie warto w tym momencie przesądzać powodów, dla 
których tak się dzieje, warto natomiast wskazać na to, że brak syste-
matycznych informacji w tych kwestiach znakomicie utrudnia empi-
rycznie uzasadnioną odpowiedź na pytanie o to, w jakiej mierze tzw. 
„działalność pożytku publicznego” może być kojarzona z tradycją 
dobroczynności. 

Wskazania na powyższe mankamenty nie należy traktować jako 
argumentu o złej woli ludzi, którzy sporządzali odpowiednie dokumenty 
czy argumentu na rzecz tezy o intencjonalnym ukrywaniu szczegółów 
gospodarki finansowej części OPP. Przeciwnie, wypada dostrzec – i do- 
cenić – to, że w wielu sprawozdaniach źródło ich buchalteryjnej spe-
cyfiki tkwi w dążeniu do odnotowania takich informacji, które  
– z punktu widzenia poszczególnych OPP – są ważne i mogą budo-
wać ich wizerunek w oczach publiczności zainteresowanej prowa-
dzoną przez nie działalnością. Jednakże – jeśli rzeczywiście bywa tak 
właśnie – to rezultat jest jednak taki, że próba odpowiedzi na pytanie 
o transparencję kluczowego segmentu trzeciego sektora, tj. OPP, 
napotyka na zasadnicze trudności już na poziomie porządkowania 
dość – wydawałoby się – podstawowych informacji. 
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3. Wstępne wyniki analiz ilościowych 
 
A. Transparencja jako rzetelność 

Jednym ze wstępnych – i zapewne podstawowych – warunków 
transparencji OPP jest rzetelność tego, co mają one do powiedzenia  
o swojej działalności. Minimalna formuła rzetelności to domaganie  
się tego, aby informacje przekazywane publiczności były wzajemnie  
niesprzeczne. Poziom tej niesprzeczności mogliśmy analizować porów-
nując informacje finansowe zawarte w tzw. „rachunku wyników”, tj. 
rachunku zysków i strat z analogicznymi informacjami zawartymi w tzw. 
„informacji dodatkowej”. Mówiąc nieco dokładniej, pytanie, na które 
możemy rozsądnie odpowiedzieć brzmi w sposób następujący: „Czy 
kwoty wskazane w rachunku wyników są takie same jak kwoty wskazane 
w informacji dodatkowej?”. Umiemy odpowiedzieć na to pytanie w sto-
sunku do znakomitej większości, tj. 184 spośród 200 OPP, których spra-
wozdania analizowaliśmy. 

 
Czy kwoty przychodów z działalności podane w rachunku wyników  

(zysków i strat) są takie same jak wykazane w informacji dodatkowej? 

 Częstość Procent Procent  
ważnych 

0 nie 86 43,0 46,7 

1 tak 98 49,0 53,3 Ważne 

Ogółem 184 92,0 100,0 

Braki danych Systemowe braki danych 16 8,0  

Ogółem 200 100,0  

Prosta odpowiedź na dość podstawowe pytanie o rzetelność 
sprawozdań składanych przez OPP nie jest zachęcająca: upraszczając 
nieco wypada stwierdzić, że około połowy z nich przekazuje zaintere-
sowanej publiczności takie informacje o jednym z kluczowych aspek-
tów swojej gospodarki finansowej, które są wewnętrznie sprzeczne. 
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W wyniku tego nie różnicują się w sposób zasadniczy jedne z klu-
czowych zmiennych niezależnych, którymi usiłowaliśmy wyjaśniać 
zmienność rzetelności sprawozdań, tj. rok uzyskania statusu OPP. Roz-
sądny wydawał się domysł, wedle którego im „starsze” OPP tym lepiej 
panują one nad złożonością finansowej sprawozdawczości, a zatem tym 
niej pojawia się w niej sprzeczności. Domysł ten okazał się jednak nie-
trafny. Mówiąc najkrócej, rzetelność sprawozdań finansowych OPP 
nie jest najwyraźniej funkcją długości ich funkcjonowania. 

 
Czy kwoty przychodów z działalności podane  

w rachunku wyników (zysków i strat)  
są takie same jak wykazane w informacji dodatkowej 

Rok uzyskania 
statusu OPP 

N NIE (%) TAK (%) 
‘04 67 46.3 53.7 
‘05 62 43.5 56.7 
‘06 26 50.0 50.0 
‘07 19 57.9 42.1 
‘08 10 40.0 60.0 

 
Inna z interesujących nas zmiennych niezależnych wprowadzała 

dystynkcję pomiędzy formami prawnymi, w jakich działają OPP, tj. dys-
tynkcję między stowarzyszeniami i fundacjami. Rezultaty wpływu tej 
zmiennej prezentowane są w poniższej tabeli: 

 
Czy kwoty przychodów z działalności podane  

w rachunku wyników (zysków i strat)  
są takie same jak wykazane w informacji dodatkowej 

Forma prawna 
OPP 

N NIE (%) TAK (%) 
Stowarzyszenia 141 51.1 48.9 
Fundacje 43 32,6 67.4 

 
Najkrócej, wydaje się, że forma prawna, w jakiej prowadzona jest 

działalność pożytku publicznego kształtuje w jakimś stopniu sprawozdaw-
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czą rzetelność: fundacjom udaje się znacznie częściej aniżeli stowarzy-
szeniom zachować spójność (niesprzeczność) informacji finansowych 
zawartych w sprawozdaniach. 

Nie jest jednak wykluczone, że podstawowym wyznacznikiem 
rzetelności sprawozdań finansowych OPP jest zróżnicowanie kulturowe 
kraju i odrębność regionalnych tradycji kulturowych. Wniosek taki suge-
rują dane zawarte w kolejnej tabeli, w której zawarte są informacje  
o proporcji rzetelnych i nierzetelnych sprawozdań składanych przez OPP 
działające w poszczególnych regionach wyznaczonych w ramach no-
menklatury GUS. 

 
Czy kwoty przychodów z działalności podane w rachunku  

wyników (zysków i strat) są takie same jak wykazane  
w informacji dodatkowej 

Region GUS 
NTS-1 

N NIE (%) TAK (%) 
Centralny 47 36.2 63.8 
Południowy 36 44.4 55.6 
Wschodni 28 60.7 39.3 
Północno-zachodni 23 65.2 34.8 
Południowo-
zachodni 23 30.4 69.6 

Północny 27 51.9 48.1 
Polska 184 46,7 53.3 

 
 
To, co wynika z tych danych sugeruje, że największy udział rze-

telnych OPP charakteryzuje przede wszystkim południowo-zacho-
dnie, południowe i centralne regiony kraju. Nie warto może w tym 
momencie przywoływać szerszych uzasadnień koncepcji wskazujących 
na procesy „długiego trwania” – zwłaszcza, że trudno byłoby o argumen-
tację pozwalającą na wbudowanie sprawozdawczej rzetelności w kultu-
rowe tradycje.  
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Województwa 2008

69,6 do 69,6  (2)
63,8 do 69,6  (2)
55,6 do 63,8  (2)
48,1 do 55,6  (3)
34,8 do 48,1  (7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsądniejszym kierunkiem wyjaśniania zaobserwowanych róż-
nic wydaje się wskazanie na to, że te regiony kraju, w których OPP cha-
rakteryzują się większą rzetelnością łatwiej otwierały się na wpływy 
„kultury obywatelskiego myślenia”. Nawet jednak, gdyby ten kierunek 
myślenia wydawał się interesujący, przekładając się na tezę o regional-
nych zróżnicowaniach kultur organizacyjnych OPP, to nadal musieliby-
śmy odpowiedzieć na pytanie o powody, dla których OPP zlokalizowane 
w województwach regionu północno-zachodniego charakteryzują się 
mniejszą – aniżeli średnia ogólnopolska – troską o sprawozdawczą rze-
telność. Najkrócej – wypada stwierdzić, że rejestrując wskazane prawi-
dłowości nie mamy dla nich systematycznego wyjaśnienia. 

Najwyraźniej jest też i tak, że – wbrew wstępnym intuicjom  
– prowadzenie działalności gospodarczej przez OPP, a zatem, jak 
można byłoby wstępnie sądzić, ich oswojenie się z charakterystyczną 
kulturą przedsiębiorczości najwyraźniej nie sprzyja sprawozdawczej 
rzetelności. Dane zawarte w prezentowanej niżej tabeli sugerują, że 
wśród niewielu wprawdzie OPP, bo tylko 23 OPP, które prowadziły taką 
działalność udział tych, które składały merytorycznie spójne sprawoz- 
dania finansowe był mniejszy (34.8%) aniżeli wśród tych OPP, które 
działalności takiej nie prowadziły (55.9%). 
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Czy kwoty przychodów z działalności podane w rachunku 
wyników (zysków i strat) są takie same jak wykazane  

w informacji dodatkowej 
Prowadzenie działalności 

gospodarczej 
N NIE (%) TAK (%) 

NIE 161 44.1 55.9 
TAK 23 65.2 34.8 

  
 

B. Indeks transparencji OPP 
Jednym z kluczowych celów badania było uporządkowanie OPP 

wedle stopnia ich transparencji. W tym celu sporządzony został „indeks 
transparencji”, na który złożyło się 8 zero – jedynkowych zmiennych 
uznanych za empirycznie uchwytne wskaźniki transparencji. Wskaźniki 
te zawiera tabela prezentowana niżej: 

 
1. sprawozdanie za 2008 złożone w terminie 
2. złożony komplet dokumentów sprawozdawczych za 2008  
3. strona www – czy organizacja ją ma? 
4. info o zakresie działalności na stronie www 
5. dane kontaktowe organizacji dostępne na stronie www 
6. sprawozdanie finansowe organizacji za 2008 dostępne na stronie www 
7. czy wynik na działalności statutowej (w przypadku organizacji nie prowadzących 

działalności gospodarczej) lub zysk (w przypadku prowadzących działalność 
gospodarczą) w podano rzetelnie w rachunku wyników/zysków* 

8. Czy przychody w sekcji A rachunku wyników/zysków podano rzetelnie** 

*  Czy wynik finansowy działalności statutowej (w przypadku organizacji nie prowadzących 
działalności gospodarczej) lub zysk (w przypadku prowadzących działalność gospodarczą)  
w podano rzetelnie w rachunku wyników/zysków 

**  Czy przychody w sekcji A rachunku wyników/zysków podano rzetelnie 
 
 

Zmienna powstała przez porównanie wartości z wierszy A, B  
i C rachunku zysków i strat (organizacje prowadzące działalność) i ra-
chunku wyników (nie prowadzące działalności). W rachunku zysków  
i strat mamy: S 
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A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,  
w tym: – od jednostek powiązanych 

B. Koszty działalności operacyjnej 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) 

 
Przy czym C = A – B; jeśli warunek ten był spełniony OPP uzys- 

kiwała 1 punkt, jeśli nie – uzyskiwała 0 punktów. 
Podobna procedura dla rachunku wyników, w którym odpowied-

nie pozycje wygląda w sposób następujący: 
 
A. Przychody z działalności statutowej 
B. Koszty realizacji zadań statutowych 
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodat-

nia lub ujemna) (A – B) 

 
W tym przypadku zastosowana została podobna procedura anali-

tyczna, z tą wszakże różnicą, że badane były kwoty kwoty w podkatego-
riach punktu A – czyli: 

 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,  
w tym: – od jednostek powiązanych 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

 
W przypadku OPP prowadzących działalność gospodarczą, suma 

kwot odnotowanych w wierszach I+II+III+IV powinna być równa A, 
oraz w przypadku organizacji, które nie prowadzą działalności, suma 
kwot odnotowanych w wierszach I+II+1+2+3 powinna być równa A. 



TRANSPARENCJA W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
 
32 

A. Przychody z działalności statutowej 

I. Składki brutto określone statutem 

II. Inne przychody określone statutem 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

3 Pozostałe przychody określone statutem 

 
Rezultaty posłużenia się omówionym wyżej indeksem sprowadzają się 

do ulokowania każdej z 200 badanych OPP na ośmiopunktowej skali transparen-
cji. Stosowne dane zawarte są w poniższej tabeli i towarzyszącym jej wykresie: 

 
Ranking transparencji OPP 

 Częstość % 
0 1 ,5 
1 4 2,0 
2 10 5,0 
3 25 12,5 
4 43 21,5 
5 19 9,5 
6 48 24,0 
7 37 18,5 

Ważne 

8 13 6,5 
Ogółem 200 100,0 

 
 

Ogólne wnioski płynące z prezentowanych danych sugerują, że 
poziom transparencji polskich OPP opisuje zmienna rozkładu normalne-
go – co mówi tyle, że, generalnie rzecz biorąc, są one, wedle omówio-
nych kryteriów, średnio transparentne, co znaczy tyle, że punktację  
w przedziale 4–6 uzyskuje nieco więcej, aniżeli połowa z nich, zaś jedna 
czwarta punktację w przedziale 7–8. Nie widać zatem poważniejszych 
powodów, które mogłyby skłaniać do jeremiad czy narzekań na stan 

Średnia = 5,09         OdchStd. = 1,784  
N = 200 
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transparencji OPP, pamiętając wszakże o tym, że sporo w tej sprawie 
pozostało jeszcze do zrobienia. 

Powyżej średniej punktacji w rankingu transparencji lokuje 
się więcej OPP działających jako fundacje (48.9%) aniżeli OPP dzia-
łających jako stowarzyszenia (39.0%) – i w tym sensie fundacje wy-
dają się bardziej transparentne. Prezentowane niżej dane sugerują też, 
że tych drugich jest też znacznie więcej aniżeli pierwszych na najniż-
szych pozycjach indeksu transparencji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Transparencja jako dostępność informacji – strony internetowe 
OPP 

Spośród badanych przez nas 200 organizacji pożytku publicznego 
64% prowadzi własną stronę internetową, pozostałe 36% stron interne-
towych nie posiada. Nie zaobserwowano przy tym różnic, jeśli chodzi  
o fundacje i stowarzyszenia; strony www prowadzi 63,4% stowarzyszeń  
i 66% fundacji i, odpowiednio, nie prowadzi ich 36,6% stowarzyszeń  

forma prawna 
stowarzyszenie 
fundacja 
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i 34% fundacji. Również fakt prowadzenia przez organizację działalności 
gospodarczej nie wpływa na prawdopodobieństwo założenia strony in-
ternetowej. Występują natomiast pewne różnice regionalne – odwołując 
się do podziałów regionalnych proponowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny powiedzieć można, że najmniej organizacji prowadzi strony 
www w regionach: południowo-zachodnim (52%) oraz w regionie pół-
nocno-zachodnim (56%). Najwięcej zaś organizacji prowadzi strony 
www w regionie północnym (69%) oraz centralnym (68,6%). Rzecz nie 
ma się jednak tak prosto. Zdarza się bowiem – i jest to rzecz najzupeł-
niej oczywista – że organizacja pożytku publicznego stanowi frag-
ment większej struktury organizacyjnej. Stanowić może jedno z kół 
ogólnopolskiego stowarzyszenia, fragment sieci stowarzyszeń. Może 
być „przybudówką” (niekoniecznie w negatywnym znaczeniu tego 
wyrazu) samorządów, przedsiębiorstw, organizacji religijnych,  
szpitali bądź urzędów państwowych. W takich sytuacjach często  
zdarza się, że zamiast strony internetowej o osobnym adresie tworzy 
się jedynie zakładkę stronie stowarzyszenia ogólnopolskiego/urzędu/ 
przedsiębiorstwa. Przykładowo, jedna z badanych przez nas stron była 
zakładką na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w mie-
ście X. Przy owym urzędzie powołano kilka fundacji i stowarzyszeń 
dzielących adres www z samym urzędem; ponadto na stronie Regional-
nej Dyrekcji znajdowały się także informacje o regionalnych oddziałach 
krajowych stowarzyszeń i związków zawodowych z obszaru leśnictwa. 
Strony internetowe badanych organizacji są w miarę aktualne. 55,4% 
prowadzących stronę www organizacji pożytku publicznego ostatniej 
aktualizacji strony internetowej dokonało w okresie 2 miesięcy poprze-
dzających moment zakodowania informacji tego dotyczących w naszej 
bazie danych. Pamiętać należy przy tym, że częstotliwość aktualizacji to 
wskaźnik, którego znaczenie niełatwo oszacować. Przykładowo: wśród 
stron poddanych przez nas analizie znajdowały się strony dużych organi-
zacji prowadzących po kilka lub nawet kilkanaście projektów naraz  
i strony organizacji z małych miejscowości, poświęcone głównie wyda-
rzeniom we wsi, gminie czy powiecie. Niepodobna nie zauważyć, że te 
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drugie organizacje mogą aktualizować swe strony rzadziej z tego proste-
go powodu, iż nie zawsze mają jakieś nowe fakty do zakomunikowania. 
Zdecydowana większość organizacji posiadających strony interneto-
we publikuje na nich informacje o zakresie swej działalności. Zaled-
wie w 5,3% przypadków tego rodzaju informacji nie znajdziemy. Chcąc 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje znów powracamy do 
opisanego powyżej zjawiska tworzenia organizacji pozarządowych jako 
„przybudówek” do innego rodzaju struktur. Przykładem może tu być 
choćby strona organizacji istniejącej przy pewnym dziecięcym zespole 
muzycznym. Sam zespół powstał jeszcze w latach 80., kiedy powstała 
organizacja – nie wiadomo, a przynajmniej nie dowiemy się tego ze stro-
ny. Ta bowiem dotyczy przede wszystkim samego zespołu, jego osią-
gnięć, historii i aktualności z nim związanych. Jedynie w zakładce 
„Kontakt” znajdujemy numer KRS i jednozdaniową zachętę do odpisy-
wania 1% podatku. Stąd następujący wniosek: dbałość o stronę interne-
tową i o dążenie do transparencji za pomocą Internetu jest w dużym 
stopniu zależne od tego, czy funkcjonowanie owej organizacji jest 
celem samym w sobie, czy środkiem do celu. Jeśli organizacja powstała 
i istnieje jako „przybudówka” większej struktury, a głównym powodem 
powołania jej do życia jest, dajmy na to, uelastycznienie działań owej 
struktury, jej promocja bądź zwiększenie przychodów dzięki pieniądzom 
z tzw. 1%, strona internetowa owej organizacji będzie, jak można ocze-
kiwać, zawierała jedynie najbardziej podstawowe informacje. Jeśli nato-
miast organizacja istnieje przede wszystkim jako organizacja III sektora 
jej strona internetowa będzie, jak można się spodziewać, zawierała wię-
cej informacji o działalności i misji organizacji – czyli organizacji istot-
nych z punktu widzenia problemu transparentności. Należy jednak 
podkreślić, że byłoby niesprawiedliwym nadużyciem ocenianie organiza-
cji określanych tu roboczym mianem „przybudówkowych” jako ciał  
z konieczności gorszych czy „mniej pozarządowych”. Większego ko-
mentarza nie wymaga natomiast fakt publikowania danych kontakto-
wych: czyni to 97,3% organizacji mających stronę internetową. Mało 
która organizacja natomiast zamieszcza na własnej stronie sprawoz-
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dania finansowe. Czyni tak zaledwie 17,7% organizacji pożytku pub- 
licznego, które prowadzą własne strony. Pozostałe 82,3% tego rodzaju 
informacji nie zamieszczają. 

 
 

4. Transparencja OPP w oczach społeczników 
 

Analizy ilościowe prezentowane wyżej uzupełniliśmy 2 seriami 
wywiadów przeprowadzonych z tzw. „kluczowymi informatorami” z dzie-
sięciu OPP wybranych spośród tych, które uzyskały najwyższą i najniższą 
punktacje w „indeksie transparencji”. W sumie zgromadziliśmy 18 wy-
wiadów – mniej, aniżeli zaplanowanych 20 – z uwagi na to, że w dwóch 
przypadkach hipotetyczni respondenci nie zgodzili się na rozmowę.  

Wnioski płynące z przeprowadzonych rozmów sugerują przede 
wszystkim to, że postulat transparencji o charakterze proceduralnym  
– tj. transparencji służącej wglądowi w gospodarkę finansową OPP  
– nie jest ani rozumiany, ani akceptowany. Zarówno respondenci z OPP 
mało transparentnych, jak też i respondenci z OPP transparentnych  
w stopniu stosunkowo dużym uważają, że składanie sprawozdań pozo-
staje swoistym trybutem składanym po to, aby utrzymać praco do „za- 
sobów 1%” i formą biurokratycznej kontroli ich działalności. Nie widzą 
oni też silniejszych związków pomiędzy realizacją sprawozdawczych 
obowiązków i sposobem postrzegania ich organizacji przez zaintere- 
sowaną opinie publiczną. W tym względzie uznają oni, że zasadnicze 
znaczenie ma biblijna zasada mówiąca, że „poznacie ich po ich owo-
cach”, że liczy się przede wszystkim to, co ich organizacje robią dla in-
nych, nie zaś to, czy robią to w sposób proceduralnie poprawny. Naj- 
krócej mówiąc, wiele wskazuje na to, że – jeśli postulat transparencji 
jest w ogóle rozumiany – to jest on interpretowany jako „transpa-
rencja celów”, nie zaś jako „transparencja procedur”, to jest, przede 
wszystkim jako rzetelne informowanie o celach działalności pożytku 
publicznego i o uzyskiwanych rezultatach. Nie jest też wykluczone, że 
mniej czy bardziej powszechne odrzucanie postulatu „transparencji pro-
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cedur” stanowi formę maskowania braku odpowiednich kompetencji 
merytorycznych. Jedną z typowych reakcji na pytanie o stosunek do 
sprawozdawczości jest bezradność wyrażona, na przykład, w ten sposób: 
…a jak przychodzi moment, że musimy podjąć jakieś działania, czy decy-
zje finansowe, to już w tym momencie zaczynamy się zastanawiać i czytać 
w różnych materiałach czy w internecie jak to ugryźć. Po prostu brakuje 
nam wiedzy takiej dotyczącej może, coś pomiędzy zarządzaniem finanso-
wym, a zarządzaniem w ogóle tego typu organizacjami ... 

Dla równowagi, wypada jednak powiedzieć też, że postulat trans-
parencji proceduralnej bywa niekiedy rozumiany i akceptowany, choć 
nie jest wykluczone, że kryje się za tym nie tyle nacisk na realizację 
obywatelskich ideałów, ile uogólniony legalizm: ... My działamy zgodnie 
z prawem, a prawo jest takie, że sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
musi być zatwierdzane przez zarząd... Podobna myśl pojawiła się też i w 
innej wypowiedzi – choć – nieco paradoksalnie – tym razem pochodziła 
ona od osoby kierującej OPP o stosunkowo niskiej pozycji indeksu trans-
parencji: ... od początku ustaliliśmy taką zasadę, właśnie znając nasze 
ograniczenia, że mamy stałą umowę z biurem prawnym, z którego usług 
korzystamy na bieżąco, cały czas, prosząc o drobne opinie telefonicznie, 
jak i czasem o bardzo poważne oceny prawne w sytuacjach, kiedy sprawy 
są znacznie bardziej skomplikowane, mniej jednoznaczne... 

W przeprowadzonych rozmowach pojawiają się też i takie wypo-
wiedzi, które sugerują, że realizacja postulatu transparencji jest trak-
towana jako swoista „przewaga konkurencyjna”, pozwalająca lepiej 
obracać się w środowisku OPP: ... mimo wszystko składanie tych spra-
wozdań daje możliwość wykruszenia się tych organizacji, które zostały 
założone tylko po to, żeby założyć, a potem nie funkcjonować. Mimo 
wszystko jest to próg którego nie przechodzi sporo organizacji, dlatego 
nie dąży do tego żeby być OPP, itd., itd. to się wiąże z komplikacjami ... 

Osobny wątek przeprowadzonych wywiadów stanowi dość sys-
tematyczne wskazywanie na to, że złożoność funkcjonowania przynajm-
niej części OPP nie daje się wtłoczyć w ramy sprawozdawczości – że 
zatem operacyjna konieczność wymusza niekompletność składanej do-
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kumentacji. Osoba kierująca jednym ze schronisk opisywała kłopoty, 
jakie sprawiły jej próby odpowiedzi na pytanie o liczbę zatrudnionych 
pracowników w następujący sposób: ... umowa o prace w tym momencie 
28 osób, oczywiście różny wymiar: to jest ¾, pełny itd., a to w formie 
umowy cywilnoprawnej, czyli specjaliści, psychologowie plus opiekuno-
wie itd. – 13 osób. Ale to nie jest tak, że się to osobowo pokrywa, bo np. 
są osoby, które pracują na etat jako pracownicy socjalni, po godzinach 
na zlecenie w postaci streetów. Czyli osobowo tego nie można jakby 
przełożyć, natomiast można to przełożyć, że tyle mamy umów o prace,  
a tyle cywilnoprawnych ... 

 
 

5. Konkluzje  
 
• Wstępny wgląd w problematykę transparencji organizacji „trzeciego 

sektora” wskazuje wyraźnie na to, że jest ona interpretowana nader nie-
jednorodnie. Postulat transparencji może być badany jako jeden z istot-
nych warunków rozmaitych partycypacyjnych formuł zarządzania 
sprawami publicznymi, ale może też być badany jako narzędzie mniej 
czy bardziej efektywnej, biurokratycznej kontroli. Co więcej, właśnie 
tak bywa on rozumiany przez część ludzi tworzących polskie organiza-
cje pozarządowe. 

• Próby pomiaru poziomu transparencji polskich OPP prowadzą do dość 
banalnego wniosku mówiącego, że nie jest on ani szczególnie wysoki, 
ani szczególnie niski. Około połowy OPP lokuje się w środkowym 
przedziale skali transparencji; częściej znaleźć w tym przedziale można 
fundacje aniżeli stowarzyszenia. 

• Transparencja rozumiana jako sprawozdawcza rzetelność, częściej cha-
rakteryzuje OPP zlokalizowane w południowo-zachodnich wojewódz-
twach kraju, rzadziej zaś OPP zlokalizowane w województwach 
wschodnich i w województwach północno-zachodnich. 

• Poziom podobnie rozumianej transparencji jest niższy wśród OPP pro-
wadzących działalność gospodarczą. 
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• Jest on też wyższy natomiast wśród OPP prowadzących swoją działal-
ność jako fundacje aniżeli wśród OPP działających jako stowarzysze-
nia. 

• Strony www stanowią istotne medium sprzyjające „transparencji ce-
lów”, ale niewiele wnoszą do zwiększenia poziomu „transparencji pro-
cedur”. 

• Znaczenie nadawane transparencji OPP może być interpretowane – 
przynajmniej niekiedy – jako funkcja uogólnionego legalizmu, sprowa-
dzającego się do poglądu mówiącego, że skoro władza żąda sprawoz-
dań, to należy się do tych żądań dostosować. Oznacza to, że postulat 
transparencji może być z powodzeniem akceptowany bez jakiegokol-
wiek związku z ideami governance. 

• Próby zwiększenia transparencji polskich OPP powinny prowadzić 
poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, na jakiej formule 
transparencji nam zależy, a też i pytanie o to, jaka formuła transparen-
cji wbudowana jest w oczekiwania polskiego społeczeństwa. 

  




