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Gdyby rząd 
we wszystkim zastąpił 
stowarzyszenia, 
moralność 
i poziom umysłowy 
demokratycznego 
społeczeństwa narażone 
zostałyby na nie mniejsze 
ryzyko niż jego handel 
i przemysł. 
Tylko w wyniku 
wzajemnego 
oddziaływania ludzi 
na siebie rozwĳają się
uczucia i idee, 
rośnie serce 
i rozkwita umysł 
człowieka. 
(Tocqueville)
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 Publikacja ta stawia sobie zadanie przybli-
żenia sektora pozarządowego nie tylko tym, 
którzy go tworzą (choć może i oni znajdą tu 

coś ciekawego), ale przede wszystkim tym, którzy 
przyglądają mu się z zewnątrz: czasem z ciekawością 
i życzliwością, czasem z obawą, a może nawet po-
dejrzliwością. 
Często zresztą obserwacje te prowadzone są przez 
okulary stereotypów – niekiedy są to okulary różowe 
(sektor składający się wyłącznie z bezinteresownych, 
charytatywnych działań na rzecz innych), nierzadko 
ciemne (podejrzane fundacje, które tak naprawdę są 
sposobem na uniknięcie podatków). Rzeczywistość 
jest oczywiście znacznie bardziej złożona i spróbuje-
my to pokazać. 
Postaramy się też uporządkować, na ile to możliwe, 
bałagan terminologiczny towarzyszący organiza-
cjom pozarządowym. Rozszyfrujemy pojęcia III sek-
tor, NGO, non-profit etc.
Postaramy się pokazać, jakie funkcje pełnić mogą or-
ganizacje i jakie płyną z tego pożytki, dla uczestni-
ków ich działań, dla obywateli i dla państwa. 
Posiłkując się wynikami ostatnich badań, spróbuje-
my opisać kondycję sektora pozarządowego w Pol-
sce. Przybliżymy obowiązujące warunki formalno-
-prawne.
Opiszemy podstawowe fakty dotyczące samego  
III sektora, a także to, co wiemy o jego relacjach  
z innymi sektorami (a zatem w szczególności admi-
nistracją publiczną i sektorem komercyjnym).  
W kalendarium – w sposób siłą rzeczy wybiórczy  
i subiektywny – prześledzimy pozarządową  
historię. 
Książka nie ma ambicji przedstawiania całej wiedzy 
na temat sektora pozarządowego. Można ją raczej 
nazwać elementarzem. Mamy nadzieję jednak, że 
zainteresuje ona szerokie grono czytelników, ponie-
waż wierzymy, że mimo swych ograniczeń, a czasem 
może nawet wad, III sektor jest wart poznania, zro-
zumienia i wsparcia. 





III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu orga-
nizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesio-
ne z języka angielskiego (third sector), nawiązuje do 
koncepcji podziału dzielącego aktywność społecz-
no-gospodarczą nowoczesnych państw demokra-
tycznych na trzy sektory. Tak więc obok instytucji 
państwa (administracji publicznej, sektora pań-
stwowego – pierwszego sektora oraz podmiotów 
for-profit, nastawionych na zysk (biznes, sektor pry-
watny – drugiego sektora) istnieją organizacje, któ-
re ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani 
nie stanowią elementu struktury państwa – są za-
tem trzecim sektorem. 

Wobec podmiotów tworzących III sektor w ostatnim czasie najczę-
ściej – przynajmniej w dokumentach administracji państwowej 
– używa się pojęcia „organizacje pozarządowe”. Prawną definicję
takiej organizacji podaje Ustawa o pożytku publicznym i o wolon-
tariacie (2003) (patrz str. 36), jednakże obok tego określenia funk-
cjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje charytatywne, organizacje 
non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontarystyczne, or-
gniazacje obywatelskie. 
Także na świecie używane są różne nazwy: charitable organizations, 
non-profit organizations, voluntary sector czy independent sector. 
Każde z tych określeń odwołuje się do innej cechy charakteryzują-
cej te organizacje.

Organizacje pozarządowe – ta nazwa odwołuje się do pojęcia rządu 
(państwa) i podkreśla, „nierządowość” i niezależność – przynajmniej 
w sferze ideologii – tych organizacji. Jest przeniesieniem z języka an-
gielskiego (non-govermental organizations), dlatego często również 
w Polsce używa się angielskiego skrótu NGO.
Obiegowo przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzy-
szenia i fundacje, choć Ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie wprowadziła rozszerzoną definicję organizacji po-
zarządowej (patrz str. 36).

QUANGO – organizacje w pełni zależne od państwa nazywa się qu-
asi-NGO, w skrócie QUANGO. Przez zależność można rozumieć jawną 
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III sektor i organizacje 
pozarządowe to 
pojęcia równoważne.



lub ukrytą kontrolę polityczną, całkowite uzależnienie od budżetu 
państwa lub popieraną przez państwo monopolistyczną pozycję ja-
kiejś organizacji. W Polsce są nimi np. fundacje Skarbu Państwa.

Organizacje non-profit – określenie to odwołuje się do cechy od-
różniającej je od organizacji drugiego (komercyjnego) sektora i pod-
kreśla, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk. Pojęcie to nie 
wyklucza prowadzenia działań o charakterze gospodarczym, przy-
noszącym zysk. Tym, co odróżnia biznes od organizacji non-profit,
jest zasada nieuczestniczenia w zyskach wypracowanych przez or-
ganizację oraz obowiązek przeznaczania zysku w całości na działal-
ność statutową. Dlatego też bywa używane również określenie not 
for profit – nie dla zysku. 

Organizacje charytatywne, dobroczynne – określenie to odwołuje 
się do tradycyjnego pola działania – pomocy najuboższym, chorym 
i pokrzywdzonym przez los (charitable organizations).

Organizacje społeczne – określenie to może odwoływać się zarów-
no do pojęcia „pracy społecznej”, będącej – jak w wypadku organi-
zacji ochotniczych – ważnym elementem funkcjonowania, jak i ce-
lów działań, które mają charakter społeczny. Pojęcie to, choć nadal 
popularne, zwłaszcza w języku mediów, używane było w czasach 
komunistycznych i być może wskutek skojarzenia z tamtymi czasa-
mi wypierane jest przez określenie „organizacje pozarządowe”.

Organizacje obywatelskie – określenie to odwołuje się do faktu, że 
organizacje są tworzone przez obywateli i że są sposobem ich sa-
moorganizacji. 

Organizacje ochotnicze (wolontarystyczne) – ta nazwa odwołuje 
się do wolontariatu jako cechy podstawowej i podkreśla znaczący 
wkład działań ochotniczych (wolontarystycznych) w funkcjonowa-
niu takich właśnie organizacji (ang. voluntary organizations; volun-
tary sector).

Organizacje użyteczności publicznej – nazwa ta nawiązuje do ak-
tywności organizacji w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozu-
mianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli 
krótko mówiąc, do działania dla dobra publicznego.

Organizacje pożytku publicznego – określenie to, wprowadzone 
przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, odnosi się do tych organizacji, które uzyskały status pożytku 
publicznego (patrz Organizacje pożytku publicznego str. 41). Pro-
wadzą one działalność społeczną w dziedzinach ściśle określonych  
w Ustawie. 
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„Organizacje 
społeczne” kojarzą się 

z czasami komunizmu, 
dlatego częściej używa 
się pojęcia organizacje 

pozarządowe.



Organizacje niezależne – nazwa ta podkreśla niezależność jako 
jedną z najważniejszych zasad filozofii organizacji pozarządowych  
(ang. independent organizations; independent sector).

Jako ciekawostkę można przytoczyć jeszcze dwa określenia, które 
w języku polskim w zasadzie nie funkcjonują. Są to organizacje po-
średniczące, których nazwa odwołuje się do zasady bycia pomiędzy 
dwoma pozostałymi sektorami – biznesu i państwa (ang. interme-
diate organizations); oraz organizacje korzystające z przywilejów 
podatkowych – określenie to używane w innych krajach, wymyślo-
ne przez urzędników skarbowych, wiąże się z faktem, iż organizacje 
te mogą, korzystać z ulg podatkowych oraz że darczyńcy mogą po-
moc im udzielaną odpisać od podstawy opodatkowania lub rzadziej 
– od kwoty podatku (tax-exempt organizations).

III sektor jest definiowany nie poprzez jedną cechę,
ale przez ich zestaw. Najczęściej używana jest defini-
cja stworzona na potrzeby międzynarodowego badania 
John Hopkins University (Baltimore, USA). Wymienia 
ona 5 najważniejszych cech III sektora. 
Organizacje zaliczane do III sektora charakteryzują się:
• istnieniem struktury organizacyjnej oraz formalną re-
jestracją
• strukturalną niezależnością od władz publicznych
• niezarobkowym charakterem
• suwerennością i samorządnością
• dobrowolnością przynależności.

W polskich warunkach powyższe kryteria spełnia dość liczna gru-
pa organizacji.

„WĄSKIE” I „SZEROKIE” DEFINIOWANIE III SEKTORA
Szeroka definicja III sektora obejmuje bardzo zróżnicowane organi-
zacje grup obywatelskich. 
Są to m.in.
• fundacje 
• stowarzyszenia i ich związki
• federacje czy porozumienia stowarzyszeń i fundacji
• partie polityczne 
• organizacje działające na mocy odrębnych przepisów, w tym m.in. 
koła łowieckie (Polski Związek Łowiecki), Polski Związek Działkow-
ców, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotni-
czej Straży Pożarnej, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komite-
ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
• związki zawodowe
• związki pracodawców
• organizacje samorządów różnych grup zawodowych (izby gospo-
darcze branżowe, cechy i izby rzemieślnicze), z wyjątkiem tych,  
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Wąska definicja
III sektora obejmuje 
stowarzyszenia 
i fundacje.



w których członkostwo jest obowiązkowe, jak Izby Lekarskie czy 
Rady Adwokackie 
• kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich
• organizacje kościelne: instytucje społeczne kościołów i związków 
wyznaniowych, prowadzące działalność świecką, w tym: organiza-
cje członkowskie (np. Akcja Katolicka, Bractwo Młodzieży Prawo-
sławnej), instytucje społeczne kościołów (np. szkoły, placówki opie-
kuńcze, Caritas, redakcje, wydawnictwa)
• grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo-
pomocowe.

Potocznie używana, wąska definicja III sektora obejmuje przede 
wszystkim fundacje i stowarzyszenia (jednakże bez Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które w Polsce mają formę prawną stowarzy-
szeń). Do tej definicji odwołujemy się w niniejszej publikacji.

Jakub Wygnański

� � � � � 
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Więcej informacji 
o teorii III sektora 

w serwisie 
www.osektorze.ngo.pl.



Organizacje pozarządowe stanowią istotny ele-
ment demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 
Dla wielu osób to stwierdzenie jest banałem. Czy 
wiemy jednak, dlaczego tak jest? Dlaczego orga-
nizacje są takie ważne? Odpowiedzi można udzie-
lić, analizując ich funkcje w społeczeństwie, gospo-
darce i polityce. Mówiąc najprościej, organizacje są 
pożyteczne. Świadczą określone usługi i z różnych 
względów, o których poniżej, mogą to robić lepiej 
niż inne podmioty. 

Oprócz tych bezpośrednich korzyści aktywność organizacji pozarzą-
dowych przynosi także szereg korzyści pośrednich, niekiedy równie 
istotnych jak te podstawowe. Jest to na przykład tworzenie miejsc 
pracy czy wypełnianie usługami bądź dobrami nisz, którymi rynek 
ani państwo nie są zainteresowane. 
Szczegółowo obrazuje to opisany niżej katalog funkcji ekonomicz-
nych, społecznych i politycznych organizacji pozarządowych. Są to 
jednocześnie odpowiedzi na pytania „po co istnieje III sektor?” lub 
„co wynika z tego, że sektor istnieje?”.

 FUNKCJE III SEKTORA W GOSPODARCE I SPOŁECZEŃSTWIE
Prezentację funkcji III sektora należy poprzedzić istotnym 
zastrzeżeniem: niektóre z opisanych funkcji bezpieczniej 

jest traktować jako postulaty. Bazują bowiem na pewnych general-
nych, modelowych założeniach, ugruntowanych w teorii demokra-
cji i spełnianych tylko przez część organizacji, bądź tylko w pewnym 
stopniu, bądź tylko w niektórych krajach.
Przykładem nie do końca zrealizowanego postulatu może być założe-
nie, iż III sektor pełni rolę swoistego katalizatora oddziaływań ryn-
ku i polityki – z jednej strony łagodzi skutki bezwzględnej konku-
rencji, z drugiej zaś umożliwia skuteczną kontrolę poczynań władzy 
oraz dba o prawa mniejszości, które nie zawsze mogą dojść do głosu. 
Oczywiście, jest to prawda tylko w tym stopniu, w jakim mówimy  
o dojrzałym, silnym sektorze pozarządowym i o ugruntowanej, sta-
bilnej demokracji. Nawet w najbardziej rozwiniętych krajach demo-
kratycznych taki schemat w wielu przypadkach z trudem wytrzy-
muje próbę rzeczywistości i traktowany jest bardziej jako polityczny 
projekt niż opis status quo.
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Organizacje 
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dla społeczeństwa 
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 FUNKCJE EKONOMICZNE
Zatrudnienie
Sektor pozarządowy daje pracę. W krajach Europy Zachod-

niej wskaźnik ten jest dość wysoki: w Belgii czy Holandii osiąga 
ok. 10 – 14% wszystkich zatrudnionych (zob. też „Polska a Europa”, 
str. 109). W Polsce ta jego funkcja pozostaje wciąż słabo rozwinię-
ta. Według najnowszych badań 2/3 polskich organizacji pozarządo-
wych w ogóle nie zatrudnia pracowników. Nie powinno to jednak 
przysłaniać faktu, iż w polskich fundacjach i stowarzyszeniach pra-
cuje obecnie ok. 64 000 osób, czyli 0,5% wszystkich zatrudnionych  
w gospodarce narodowej (z wyłączeniem rolnictwa indywidualne-
go). Tak duża różnica pomiędzy Polską a niektórymi krajami euro-
pejskimi wynika również z odmienności definicji III sektora, przyję-
tej przez badaczy z tych krajów. Wskaźnik w Polsce odnosi się tylko 
do stowarzyszeń i fundacji, podczas gdy w przypadku Holandii  
i Belgii obejmuje także zatrudnienie w spółdzielniach, związkach 
zawodowych, organizacjach biznesu i wielu innych instytucjach. 

Szkoła przyszłego zatrudnienia
Sektor pozarządowy szkoli przyszłych pracowników. Organizacje 
pozarządowe korzystają z pracy ochotników. W ten sposób kształ-
cą przyszłych pracowników, nie tylko w dziedzinie, którą się zajmu-
ją, ale i przekazując dobre wzory: zaangażowania w pracę, odpowie-
dzialności, kreatywności i samodzielności. 

Dostarczanie usług
To najbardziej oczywista i najłatwiej uchwytna funkcja organiza-
cji pozarządowych. Podobnie jak podmioty komercyjne i instytucje 
administracji publicznej, świadczą one rozmaite usługi. Dotyczy to 
zwłaszcza usług o charakterze socjalnym (np. zdrowotnych) lub usług 
publicznych (np. edukacyjnych). Usługi te stanowią część uprawnień 
każdego obywatela, są często nieodpłatne. Są to też usługi, które od-
powiadają na potrzeby grup, mających niewielką siłę nabywczą,  
a więc nieatrakcyjne rynkowo, a także usługi, których świadczenie 
wymaga na przykład zaufania. W tego rodzaju działaniach organi-
zacje pozarządowe są z reguły lepsze niż firmy lub instytucje admi-
nistracji publicznej. Można wskazać na wiele powodów, dla których 
tak jest. Poniżej wymieniono jedynie te najczęściej powtarzane:

a. Zakorzenienie w lokalnych potrzebach: organizacje pozarządo-
we są zakładane przez obywateli, którzy chcą rozwiązać wspól-
nie jakiś problem. Dlatego najlepiej znają potrzeby swoich spo-
łeczności.

b. Misyjność: organizacjom przyświeca zwykle pewna misja, która 
najczęściej jest dla ich członków istotniejsza niż zysk finansowy
i która gromadzi wokół nich ludzi gotowych wesprzeć ją swoją 
pracą lub pieniędzmi. To sprawia, że organizacje są zdetermino-
wane w walce o osiągnięcie swoich celów.

Sektor pozarządowy 
daje pracę.

Sektor pozarządowych 
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c. Elastyczność: organizacje pozarządowe są z reguły małe, działa-
ją w dużym stopniu w oparciu o bezinteresowne zaangażowa-
nie swoich członków lub wolontariuszy. Cechują się także płaską 
strukturą organizacyjną i nie są skrępowane biurokratyczną hie-
rarchią. Wszystko to pozwala im elastycznie dostosowywać się 
do nowych sytuacji i stosunkowo długo przetrwać w sytuacjach 
kryzysowych. 

d. Wyższa efektywność finansowa: organizacje mogą dostarczać 
dóbr i usług publicznych w sposób bardziej efektywny niż inne 
podmioty. Dysponują bowiem szeregiem specyficznych dla sie-
bie atutów: czasem i energią osób dobrowolnie i bezinteresow-
nie angażujących się w ich prace (wolontariuszy), rozległą wie-
dzą o lokalnych potrzebach, lepszym kontaktem z tymi, którzy 
szukają u nich pomocy. Nie oczekują także zysków z prowadzo-
nej przez siebie aktywności i nie dążą do jego maksymalizacji. 
Co nie mniej istotne, w odróżnieniu od urzędów i agencji pań-
stwowych, silnie konkurują między sobą o dotacje i kontrakty. 
Te z nich, które nie są w stanie dostarczyć usług wysokiej jako-
ści przy stosunkowo niskich kosztach, nie uzyskają od sponso-
rów środków na planowane przez siebie działania. Wszystkie te 
atuty oznaczają oszczędności.

Przeciwdziałanie negatywnym efektom samoregulacji rynku 
(tzw. market failure)
III sektor odgrywa szczególnie istotną rolę w dostarczaniu ważnych 
społecznie dóbr i usług, które z trudem poddają się mechanizmom 
rynku i kalkulacji w kategoriach zysku ekonomicznego. Chodzi tu 
np. o potrzeby religijne, społeczne, potrzebę samorealizacji, współ-
czucie, poczucie solidarności – czyli dobra, których wymiana lub 
dostarczanie podporządkowane jest innym niż rynkowe zasadom. 
Mają znaczenie ekonomiczne, jednak zarazem trudno przyporządko-
wać im określoną wartość finansową – trudno je kupić.
Inną kategorię nierynkowych dóbr i usług tworzą takie, które moż-
na łatwo przeliczyć na pieniądze, ale które same w sobie nie są zwy-
kle atrakcyjne dla podmiotów komercyjnych: czy to z uwagi na nie-
wielką siłę nabywczą potencjalnych odbiorców (np. usługi dla osób 
bezdomnych, ubogich), czy z powodu tego, że według prawa należą 
się wszystkim (np. informacje o prawach konsumentów), czy wresz-
cie dlatego, że korzyści z inwestowania w nie są oddalone w czasie  
i niepodzielne (np. ochrona środowiska). Także w wypadku tych dóbr 
i usług, samoregulacyjna siła rynku nie działa. Choć istnieje na nie 
popyt, nie są one dostarczane.
Organizacje pozarządowe są niczym innym jak społeczną reakcją na 
ten problem. Ze względu na swój spontaniczny, interwencyjny cha-
rakter i misyjność najlepiej nadają się do walki o interesy grup eko-
nomicznie słabych lub w inny nieatrakcyjnych rynkowo. 

Wyższa jakość 
oferowanych usług:
usługi oferowane 
przez organizacje 
są zwykle tańsze; 
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Pilnowanie wykorzystania dóbr publicznych
W części poświęconej społecznym i politycznym funkcjom organi-
zacji piszemy o ich funkcji związanej z dbaniem o wspólne dobro. 
Ta cecha działań organizacji ma także swój wymiar ekonomiczny. 
Organizacje pełnią bowiem funkcję strażnika dóbr publicznych, za-
rządzanych przez administrację. Dobrami publicznymi są np. oświe-
tlenie uliczne, ale także porządek publiczny, czyste środowisko.  
Są to dobra niekonkurencyjne (to że ktoś z nich korzysta, nie ogra-
nicza dostępu do tych dóbr innym) i nie podlegające wykluczeniu 
(nie istnieje możliwość wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji, 
nawet jeśli korzysta z nich w sposób niewłaściwy – np. nie uiszcza 
odpowiednich opłat). Organizacje pilnują, aby korzystano z nich  
w sposób odpowiedni i aby dostęp do nich był równy oraz by nie 
zostały one wyeksploatowane (tę ich funkcję – szczególnie w sfe-
rze ekologii – określa się czasem jako promowanie zrównoważone-
go rozwoju).

Proponowanie innowacyjnych rozwiązań
Organizacje pozarządowe proponują często zupełnie niekonwen-
cjonalne, nowe formy działania. Nowatorstwo podejmowanych 
przez nie działań polega przede wszystkim na zdolności tworzenia 
procedur, wzorców zachowań i modeli organizacyjnych w natural-
ny sposób wyrastających z otoczenia, w którym są wprowadzane. 
Ponieważ organizację może założyć każdy, każdy również może za-
proponować całkiem nowy sposób rozwiązania problemu czy za-
spokojenia potrzeb, który okazać się może oszczędniejszy i lepszy 
niż te dotychczas stosowane. Elastyczność organizacji i ich niezależ-
ność od decyzji zapadających poza nimi, sprawiają, że w większym 
stopniu niż inne podmioty są one zdolne do podejmowania ryzyka, 
a zatem do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami.

Zmniejszanie wydatków na świadczenia społeczne
III sektor to w znacznej mierze organizacje działające na rzecz włą-
czenia do życia społecznego grup marginalizowanych, pracujące  
z tzw. „trudnymi klientami”, osobami w dużym stopniu zależnymi 
od państwowych instytucji pomocy społecznej. Z perspektywy bu-
dżetu państwa działalność organizacji oznaczać może więc mniej-
sze wydatki na świadczenia społeczne, mniejsze zatrudnienie  
w szarej strefie czy niższe wydatki na ochronę zdrowia.  

Pośrednie wsparcie dla rozwoju gospodarczego 
– tworzenie „kapitału społecznego” 
Silny ruch pozarządowy uczy pluralizmu, wiary w instytucje i sza-
cunku dla prawa. Sprzyja to  wytwarzaniu się gęstej sieci społecz-
nych powiązań i buduje poczucie wspólnoty. Można powiedzieć, 
że sektor pozarządowy to swoista fabryka „zaufania”. Zaufanie to 
w języku współczesnej ekonomii bardzo istotna kategoria. Obniża 
koszty inwestycji i skraca czas potrzebny na zawieranie transakcji, 
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gdyż partnerzy ufający sobie mniej czasu poświęcają na zabezpie-
czenie swych interesów. Zaufanie jest więc w gospodarce pewnego 
rodzaju gwarancją, mogącą zastąpić innego rodzaju poręczenia. Za-
ufanie stanowi zatem równie konkretną formę kapitału jak pienią-
dze czy nieruchomości. Członkowie społeczności mogą opierać się  
w transakcjach na zaufaniu, zastawiając swe powiązania społeczne, 
jeśli oczywiście są wiarygodni dla swoich partnerów.

 FUNKCJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE
Ekspresja dążeń, zainteresowań
Organizacje tyleż służą ekspresji rozmaitych dążeń, senty-

mentów, interesów, co są ich wytworem. Są platformą współpra-
cy ludzi hołdujących podobnym wartościom, mających podobne 
zainteresowania, forsujących wspólne poglądy. Istnieją po to, żeby 
umożliwić im wspólne działanie. Chóry, kluby sportowe, organizacje 
religijne, organizacje zawodowe, stowarzyszenia mniejszości etnicz-
nych, kluby książki, harcerze – wszystkie te organizacje zrzeszają lu-
dzi chcących coś razem robić. Wzbogacają ich życie i życie społeczno-
ści, w których funkcjonują.  

Tworzenie i różnicowanie opinii publicznej 
(działania opiniotwórcze) 
Sektor pozarządowy jest zlepkiem różnorodnych opinii, ale także 
różnicuje opinie. Dążąc do pozyskania wsparcia dla swych działań, 
organizacje – zwłaszcza takie, które walczą o grupowe interesy lub 
powstają wokół określonych poglądów politycznych lub wartości 
moralnych – usiłują dotrzeć ze swym przekazem do jak największej 
liczby ludzi i wypełniają przestrzeń debaty publicznej wielogłosem 
apeli, argumentów i stanowisk. Są inkubatorami alternatywnych 
poglądów i wzorów życia. Są także szkołami pluralizmu: oferują róż-
ne odpowiedzi na istotne pytania i nakłaniają innych do przyjęcia 
ich jako swoich. Ta funkcja organizacji III sektora jest szczególnie 
ważna wówczas, gdy jedna siła próbuje zmonopolizować przestrzeń 
publiczną, a także wtedy, kiedy mnogości racji i poglądów towarzy-
szy ich miałkość, wywołująca u wielu poczucie moralnej pustki, za-
gubienie czy zniechęcenie do udziału w życiu publicznym.

Działania na rzecz interesów mniejszości – rzecznictwo
Misją części organizacji jest poprawianie sytuacji grup dyskrymi-
nowanych albo niezdolnych samemu walczyć o swoje prawa czy 
zwrócić uwagę na swoją sytuację. Część z nich reprezentuje intere-
sy swoich członków (związki zawodowe, koła kombatanckie), intere-
sy mniejszości (seksualnych, politycznych, etnicznych czy wyznanio-
wych), a także „mniejszości statusu” (np. bezdomnych czy kobiety). 
Działania części z nich wykraczają poza reprezentowanie interesów 
swoich członków (np. organizacje broniące praw człowieka czy dzia-
łające na rzecz osób chorych umysłowo).
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Ich działalność określa się mianem rzecznictwa – przemawiają bo-
wiem w imieniu tych, którzy z różnych względów nie są w sta-
nie tego skutecznie robić. Umożliwiają artykulację poglądów lub 
problemów grup, które nie są dość liczne, aby o ich względy jako 
wyborców zabiegali politycy, ani dość zamożne i wpływowe, aby 
zaskarbić sobie uwagę opinii publicznej innymi metodami. Organi-
zacje sprzyjają politycznej i społecznej integracji tych grup ze spo-
łeczeństwem.

Troska o wspólne dobro 
Część organizacji stoi na straży dobra wspólnego (w świecie poza-
rządowym nazywa się je nawet czasem organizacjami strażniczy-
mi). To np. organizacje ekologiczne, organizacje zajmujące się dzia-
łaniami antykorupcyjnymi lub monitorującymi postępowanie 
administracji (watch dog), prawami człowieka. 

Integracja społeczna
Organizacje pozarządowe sprzyjają włączeniu w życie społeczne 
osób lub grup zagrożonych marginalizacją (np. długotrwale bezro-
botnych czy niepełnosprawnych). W ten sposób sprzyjają rozwojo-
wi ich zaufania do instytucji demokratycznych i uczą współpracy. 
Organizacje podejmują również działania, które zmierzają do pod-
noszenia standardu życia grup o niskim statusie ekonomicznym 
lub społecznym. Dzięki temu ludzie mało zarabiający mają dostęp 
do dóbr i usług, które inaczej byłyby poza ich zasięgiem. 

Inicjowanie zmiany społecznej
Jako „pas transmisyjny” dla grupowych roszczeń i interesów, orga-
nizacje pozarządowe umożliwiają różnym grupom wywieranie na-
cisku na władze polityczne i opinię publiczną i w ten sposób przy-
czyniają się do powstania zmiany społecznej. Organizacje są często 
promotorami innowacji o charakterze systemowym – projektów 
ustaw, rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów dialogu spo-
łecznego. W Polsce przykładem tego typu oddziaływania może być 
uchwalenie w czerwcu 2003 roku Ustawy o zatrudnieniu socjal-
nym, inspirowanej przez organizacje pracujące z osobami bezdom-
nymi i uzależnionymi. 

Uzupełnianie działań państwa 
Organizacje dążą do wypełnienia luk w publicznym systemie zdro-
wia, edukacji, usług socjalnych czy kultury i dlatego ich istnienie 
jest tak istotne dla poprawiania jakości życia obywateli i zapew-
niania im dóbr oraz usług, adekwatnych do ich potrzeb, dostosowa-
nych do lokalnej sytuacji. Przykładem mogą być małe szkoły, które 
prowadzone przez stowarzyszenia, funkcjonują tam, gdzie gminom 
prowadzić się ich nie opłaca.
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Kształcenie liderów
Organizacje pozarządowe są szkołami demokracji. Uczą uczestnic-
twa w debacie publicznej i zgodnego z regułami demokratycznymi 
konfrontowania własnych interesów z interesami innych. Co równie 
ważne, kształtują liderów społecznych, sprawnych menadżerów. Sta-
nowią także alternatywną drogę wyłaniania się elit politycznych. To 
jedyne miejsca, gdzie ludzie niepokorni bądź niezainteresowani ka-
rierą urzędniczą lub komercyjną mogą nauczyć się, jak skutecznie 
działać. 

� � � � � 

Organizacje pozarządowe pełnią rozmaite funkcje w społeczeń-
stwie: uczą, pomagają, przeciwdziałają konsekwencjom społecznych 
nierówności, proponują innowacyjne rozwiązania etc. W realiach 
ustabilizowanej demokracji, ich znaczenie dla państwa, dla wydat-
ków publicznych, dla grup dyskryminowanych, dla wszelkich hob-
bystów, lobbystów czy mniejszości jest niebagatelne, a czasami fun-
damentalne. 
Trzeba mieć świadomość, że takie funkcjonalne spojrzenie, jakie za-
prezentowaliśmy powyżej, to tylko jedna z perspektyw, jaką należy 
wziąć pod uwagę, przyglądając się organizacjom. Można się zasta-
nawiać, jakie jest znaczenie III sektora w gospodarce, jaki jest jego 
wpływ na realizację zasad sprawiedliwości społecznej, jaki jest jego 
potencjał zatrudnieniowy – jednym słowem, można wskazywać róż-
ne odpowiedzi na pytanie „po co jest trzeci sektor”. Ale nie powinno 
to przysłonić nam innych pytań – pytań o to, dlaczego sektor istnie-
je? Co sprawia, że istnieje? Czego przejawem jest sektor? Odpowie-
dzieliśmy na nie, odwołując się do kategorii potrzeb, których sektor 
jest odzwierciedleniem. Jednak to nie jedyna odpowiedź i może nie 
najważniejsza. Trzeba bowiem pamiętać, że organizacje to najbar-
dziej bezpośredni przejaw wolności. Ich działanie może przynosić 
określone korzyści, ale jest także wartością samą w sobie – organiza-
cje to demokracja „w działaniu”.

Jan Herbst

� � � � � 
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Prezentowane dane statystyczne pochodzą głów-
nie z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondy-
cja sektora organizacji pozarządowych 2004” (oraz 
analogicznego badania z 2002 roku), które objęło 
wyłącznie zarejestrowane stowarzyszenia i funda-
cje. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2004 roku 
na reprezentatywnej próbie ok. 950 organizacji.

 1. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Organizacje zarejestrowane
Pod koniec kwietnia 2004 roku w rejestrze REGON, prowa-

dzonym przez Główny Urząd Statystyczny, zarejestrowanych było: 
• 45 891 stowarzyszeń (bez Ochotniczych Straży Pożarnych, które 
mają formę prawną stowarzyszeń)
• 7 210 fundacji.

Gdyby jednak chcieć oszacować rozmiary całego sektora pozarządo-
wego, tak jak definiuje go Ustawa o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, do liczby tej należałoby dołączyć:
• 14 000 Ochotniczych Straży Pożarnych, 
• 3 524 organizacji, takich jak komitety rodzicielskie, koła łowieckie 
oraz komitety społeczne, 
• 17 113 związków zawodowych, 
• 15 244  jednostek Kościoła katolickiego, innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych, 
• 5 515 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego
• mniej liczne grupy związków pracodawców i partii politycznych. 
Tak więc, jeśli chcielibyśmy traktować wszystkie wymienione tu 
typy podmiotów jako III sektor, liczyłby on blisko 109 tys. zarejestro-
wanych podmiotów. 

Organizacje działające
Organizacje pozarządowe, kończąc swoją działalność, zazwyczaj nie 
wyrejestrowują się. Dlatego zasadne jest pytanie, ile spośród zareje-
strowanych w rejestrze REGON organizacji naprawdę działa. 
Ankieterom szukającym odpowiedzi na to pytanie i na różne sposo-
by starającym się dotrzeć do wylosowanych stowarzyszeń i fundacji, 
udało się ustalić, że:
•58% z całą pewnością prowadzi aktywnie działania, 

III. 

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – 
PODSTAWOWE LICZBY I FAKTY

W Polsce jest 
zarejestrowanych 
około 53 tys. 
stowarzyszeń  
i fundacji.
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• 10% zaprzestało działalności i jest w trakcie wyrejestrowywania 
lub w praktyce nie prowadzi działań, 
• w odniesieniu do ponad 30% organizacji okazało się, że nie można 
ustalić ich losów, jednak biorąc pod uwagę specyfikę ich działalno-
ści nie można wykluczyć, że istnieją (choć zapewne ich działalność 
nie jest szczególnie rozwinięta).
Tak więc szacunkowa liczba działających stowarzyszeń i fundacji 
to ok. 30 799.

 2. LOKALIZACJA 
Najwięcej organizacji na Mazowszu
Najwięcej organizacji zarejestrowanych jest w wojewódz-

twie mazowieckim – niemal 10 tys. stowarzyszeń i fundacji. W wo-
jewództwie tym jest także najwyższy wskaźnik liczby organizacji 
na 10 tys. mieszkańców – wynosi on 18,75 organizacji. 

Najmniej organizacji na Opolszczyźnie
Najmniej organizacji zarejestrowanych jest w województwie opol-
skim – zaledwie nieco ponad 1 tys. podmiotów. Również wskaźnik 
liczby organizacji na 10 tys. mieszkańców jest tam jeden z najniż-
szych – 10,69 organizacji. 

Aktywnie działa 
ok. 30 tys. fundacji  

i stowarzyszeń.

Liczba zarejestrowanych organizacji
(REGON, kwiecień 2004)

Liczba organizacji na 10 tys. mieszkańców
(REGON, kwiecień 2004)
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 3. POWSTAWANIE NOWYCH STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
Najwięcej nowych organizacji
Największy procentowy wzrost liczby zarejestrowanych or-

ganizacji od 2002 roku nastąpił w województwie opolskim (a więc 
tam, gdzie organizacji jest najmniej). 

Najmniej nowych organizacji
Najniższy wskaźnik dynamiki powstawania nowych organizacji od-
notowano w województwie świętokrzyskim.

Procentowy przyrost liczby organizacji od 2002 do 2004 roku
(REGON, kwiecień 2004)

Wybuch aktywności lat 90.
Najwięcej organizacji powstawało na początku lat 90. (wskaźnik 
wzrostu fundacji wynosił prawie 500%). Na przełomie 1993/1994 
proces ten ustabilizował się (wskaźnik wzrostu stowarzyszeń i fun-
dacji wynosi ok. 115%). 

Ostatnie tendencje
Od kilku lat utrzymuje się duży udział w sektorze pozarządowym or-
ganizacji młodych: niemal co czwarta organizacja powstała w ciągu 
ostatnich trzech lat (24%), a prawie połowa organizacji (48,2%) mia-
ła w trakcie badania mniej niż 5 lat. 
Przewiduje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Świadczy to 
o zjawisku szybkiego upadania dużej części nowo powstałych or-
ganizacji. Jest to zjawisko dosyć naturalne, choć niepokojące może 
być tempo, w jakim organizacje rozpoczynają i kończą działalność. 
Wskazywać to może na dość ciężkie warunki, w jakich przychodzi 
im działać lub na małą wytrwałość ich założycieli. Oznacza to rów-
nież, że sektor organizacji pozarządowych w swej masie jest „młody”  
– ze wszystkimi tego dobrymi i złymi konsekwencjami. 

Prawie połowa 
stowarzyszeń 
i fundacji ma mniej 
niż 5 lat.
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 4. POLA DZIAŁAŃ 
Najwięcej stowarzyszeń i fundacji (niemal 40%) działa  
w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i hobby. Dodat-

kowe 20% twierdzi, że zajmuje się tym, choć nie jest to najważniej-
sze pole ich działań. 

Pozostałe dziedziny, które organizacje często wskazują jako najważ-
niejsze pole swoich działań, to: 
• kultura i sztuka (dla niemal 12% organizacji jest to najważniej-
sze pole działań), 
• edukacja i wychowanie (10%), 
• usługi socjalne i pomoc społeczna (10%), 
• ochrona zdrowia (8%),
• rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym (6,5%). 

Często stowarzyszenia i fundacje działają w różnych dziedzinach. 
Dlatego odpowiedź na pytanie, czym zajmują się organizacje, przed-
stawia się inaczej, gdy weźmie się pod uwagę dziedziny, które bada-
ne organizacje zaznaczyły jako pozostałe (patrz tabela poniżej). 

Wówczas na drugie miejsce pod względem częstości wskazań (po 
sporcie, turystyce rekreacji i hobby) wysuwa się obszar działań, 
związany z edukacją i wychowaniem (ponad 40%). 
Tak duży odsetek organizacji działających w tym polu nie dziwi – 
są wśród nich zarówno organizacje prowadzące wszelkiego rodza-
ju działalność szkoleniową, informacyjną, a także profilaktyczną,
organizacje pracujące z dziećmi lub młodzieżą, a więc prowadzące 
wszelkiego rodzaju działania wychowawcze. 

Główne dziedziny, 
w których działają 

organizacje, to:
sport, turystyka, hobby

kultura i sztuka
edukacja i wychowanie 

oraz usługi socjalne  
i pomoc społeczna.

Czym zajmują się stowarzyszenia i fundacje (2004)

Dziedzina % odpowiedzi 
wskazujących 
najważniejszą 
dziedzinę 

% odpowiedzi 
wskazujących 
pozostałe 
dziedziny

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 polityczna 2,6 11,1

Badania naukowe 1,8 8,5

Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich

1,4 14

Działalność międzynarodowa 0,7 11,3

Religia 0,3 2

Pozostała działalność 1,6 4,1
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 5. KLIENCI I ZASIĘG 
Dla ludzi
Stowarzyszenia i fundacje w ogromnej większości (78%) 

działają na rzecz osób indywidualnych. Jednocześnie 38% deklaru-
je, że ich działania są skierowane do instytucji i innych organizacji 
pozarządowych.

W gminach, powiatach, społecznościach lokalnych
Prawie połowa stowarzyszeń i fundacji pracuje na terenie gminy lub 
powiatu. 75% najczęściej utrzymuje kontakty z przedstawicielami 
lokalnej społeczności, w której działają. Oznacza to kontakty z klien-
tami lub podopiecznymi, a także z partnerami instytucjonalnymi  
z najbliższego sąsiedztwa.

Zasięg ogólnopolski
Zasięg ogólnokrajowy lub większy deklaruje 28% organizacji (ponad 
60% ma swoją siedzibę w miastach wojewódzkich).

Poza granicami
Około 15% organizacji prowadziło w ciągu ostatnich 2 lat działania 
na rzecz osób, organizacji i instytucji spoza Polski. W przeważającej 
większości były to kraje europejskie, w połowie przypadków leżące 
za zachodnią granicą, w drugiej połowie kraje dawnego bloku socja-
listycznego.

 6. ZRZESZANIE SIĘ ORGANIZACJI 
W ciągu ostatnich dwóch lat o 6% wzrosła liczba organizacji 
zrzeszonych w większych strukturach. Wydaje się zatem, że 

proces federalizacji (tworzenia reprezentacji czy sieci) nabiera tempa. 

25% organizacji chciałoby do takich struktur należeć, zaś 21% taką 
możliwość odrzuca. 17% nie ma w tej sprawie zdecydowanego po-
glądu. 39% organizacji chciałoby przystąpić do zagranicznego lub 
międzynarodowego porozumienia, ale tylko 5% deklaruje, że znala-
zło już odpowiednią dla strukturę – ze względu na prowadzoną dzia-
łalność.

 7. LUDZIE ORGANIZACJI
PRACOWNICY, SPOŁECZNICY, WOLONTARIUSZE
Pracownicy

Tylko co trzecia organizacja zatrudnia płatny personel (33,2%). Jeśli 
przeliczyć to na liczbę etatów, to w 2004 roku było to niecałe 64 tys. 
(stanowi to ok. 0,59% całości zatrudnienia poza rolnictwem). 
W większości organizacji zatrudniających pracowników (ok. 70%) 
liczba personelu nie przekracza 5 osób.

Organizacje działają 
przede wszystkim 
na rzecz osób 
indywidualnych.

36% stowarzyszeń 
i fundacji należy 
do różnego rodzaju 
branżowych, 
regionalnych lub 
ogólnokrajowych 
federacji, porozumień 
i związków. Do 
zagranicznych lub 
międzynarodowych 
porozumień należy 
11%.
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Tylko 1/3 organizacji 
zatrudnia 
pracowników.
Średnio zarabiają oni 
ok. 1000 złotych.



Pensje pracowników
Płaca maksymalna w organizacjach (niezależnie od typu umowy) 
wynosi przeciętnie ok. 1600 zł brutto (kwota bez składek na ubez-
pieczenie). Jednocześnie w połowie organizacji zatrudniających 
personel maksymalna płaca nie przekracza 1200 zł brutto.
Płaca średnia tym bardziej nie wygląda imponująco – jest to prze-
ciętnie 1070 złotych brutto, w połowie organizacji zatrudniających 
płatny personel nie przekroczyła ona 1 000 zł.
Dla porównania: przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodo-
wej wynosiło w 2004 roku 2 289 zł brutto (wg danych GUS).

Członkowie
Łączną liczbę członków stowarzyszeń w Polsce w 2004 roku można 
szacować na ok. 8 mln. (Fundacje nie mają członków).

Fakt posiadania zarejestrowanych członków niekoniecznie ozna-
cza ich zaangażowanie w działania organizacji – przynależność do 
niektórych organizacji, zwłaszcza dużych, jest dla części członków 
formalnością i o fakcie tym często zapominają, co skutkuje ich zu-
pełną biernością i zaniedbywaniem nawet tak podstawowych obo-
wiązków członkowskich jak płacenie składek. 
Z deklaracji organizacji wynika, że 30% członków stowarzyszeń  
w Polsce jest całkowicie biernych – nie płaci składek, nie pojawia się 
na walnych zebraniach i nie utrzymuje kontaktu z organizacją. Nie-
płacenie składek członkowskich jest najczęściej występującą przy-
czyną pozbawiania członków przynależności do stowarzyszenia.
Jak wygląda aktywność pozostałych 70%? 
Tylko 30% aktywnie włącza się w życie organizacji, poświęca jej 
swój czas i uczestniczy w jej pracach, natomiast aktywność pozo-
stałych 40% ogranicza się do płacenia składek (zgodnie z deklara-
cjami organizacji ok. 65% członków płaci składki) i do uczestnictwa 
w walnych zebraniach członków.

Wolontariusze
Wolontariusz to osoba, która angażuje się w prace fundacji lub sto-
warzyszenia, a nie jest członkiem ani pracownikiem.
44,4% organizacji angażuje w swoje prace wolontariuszy. W poło-
wie organizacji współpracujących z wolontariuszami ich liczba nie 
przekroczyła 10 osób. Więcej niż 100 wolontariuszy miało w ze-
szłym roku 5% organizacji.
Łączną liczbę wolontariuszy wspierających w 2004 roku prace orga-
nizacji można szacować na 1 mln osób.

PŁEĆ
Władze
We władzach stowarzyszeń i fundacji zasiadają mężczyźni – tylko 
w co trzeciej organizacji przedstawiciel władz jest kobietą. Stano-
wią one 32% członków zarządów. 

Statystyczny człowiek 
organizacji: pracuje 

społecznie  lub 
zarabia 1000 zł brutto

jest dobrze 
wykształcony

jest mężczyzną ( jeśli 
jest w zarządzie 

lub jeśli jest 
wolontariuszem)

lub jest kobietą ( jeśli 
jest pracownikiem)

ma więcej niż 
30 lat ( jeśli jest 

pracownikiem lub 
członkiem) ma mniej 

niż 30 lat ( jeśli jest 
wolontariuszem).

Liczba członków 
stowarzyszeń w Polsce 

to 8 milionów. 
30% aktywnie działa 

w swoich 
organizacjach.

Około miliona osób 
pracuje w charakterze 

wolontariuszy w 
stowarzyszeniach i 

fundacjach.
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W 28% zarządów nie ma w ogóle kobiet. Natomiast 8% organizacji 
deklaruje, że zarząd składa się z samych kobiet.

Personel
Inaczej wygląda proporcja między kobietami a mężczyznami wśród 
pracowników organizacji. Kobiety stanowią 64% zatrudnionych.

Wolontariat, członkostwo
Więcej mężczyzn niż kobiet jest zaangażowanych w pracę organi-
zacji w charakterze wolontariuszy (61% mężczyzn) i członków (65% 
mężczyzn).

WYKSZTAŁCENIE
Ponad połowa (61%) członków zarządów organizacji ma wyższe wy-
kształcenie. Niewiele mniej osób po wyższych studiach jest wśród 
płatnych pracowników organizacji – 59%.

WIEK
Prawie 2/3 członków zarządów to osoby powyżej 30 roku życia.  
Również powyżej trzydziestki jest blisko połowa pracowników orga-
nizacji. 
Poniżej 30 lat ma 61% wolontariuszy.

 8. PIENIĄDZE 
ROCZNY BUDŻET
Przychody połowy stowarzyszeń i fundacji w roku 2003 nie 

przekroczyły 13 tysięcy zł. Sytuacja finansowa organizacji w przecią-
gu ostatnich 2 lat nieznaczne się pogorszyła. 

Organizacje z rocznym budżetem do 1 tysiąca zł stanowią 21%. Nie-
mal tyle samo jest organizacji, których przychody wynosiły ponad 
100 tysięcy zł. Ok. 30% stowarzyszeń i fundacji dysponuje budżetem 
między 10 a 100 tysięcy zł.

We władzach 
stowarzyszenia 
zasiadają głównie 
mężczyźni (68% 
członków zarządów).

Około 60% członków 
władz i pracowników 
organizacji ma wyższe 
wykształcenie.

Większość członków 
władz i pracowników 
organizacji ma ponad 
30 lat. 
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ŹRÓDŁA PIENIĘDZY
W całkowitej sumie środków zasilających sektor pozarządowy naj-
więcej pochodzi z krajowych źródeł publicznych (łącznie samorzą-
dowych i rządowych) – niemal 30%. W porównaniu z rokiem 2001 
to nieznacznie mniej – o 3,5%. 
W 2003 roku drugi co do wielkości udział procentowy w przycho-
dach całego sektora miały przychody z działalności gospodarczej – 
stanowiły one 20% sumy przychodów, a więc dwa razy więcej niż 
w 2001 roku.
Świadczyć to może o tym, że coraz więcej stowarzyszeń i fundacji 
chce uniezależnić się od dotacji i darowizn.

MAJĄTEK
76,6% organizacji twierdzi, że praktycznie nie posiada rezerw fi-
nansowych (takich jak np. lokaty bankowe).
7% organizacji jest właścicielem lokalu lub innej nieruchomości, 
7% deklaruje posiadanie gruntu, 5% organizacji przyznaje się do 
posiadania jakiegoś środka transportu, 5% ma kapitał rezerwowy 
(żelazny) lub znaczny fundusz statutowy, 12% dysponuje innym 
majątkiem, w skład którego zalicza przede wszystkim różnego ro-
dzaju sprzęt, meble, wyposażenie. 

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW UE
Większość polskich stowarzyszeń i fundacji nie miało do połowy 
2004 roku doświadczeń związanych z aplikowaniem o przedakce-
syjne środki pomocowe – w ciągu ostatnich 4 lat ubiegało się o nie 
tylko 14% organizacji. (Wskaźnik korzystania z pieniędzy unijnych 
może się zmienić dzięki realizacji projektów, finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego).

Choć 70% organizacji deklaruje, że planuje ubiegać się o dofi-
nansowanie z unijnych funduszy, tylko nieco ponad 20% umiało  
wymienić nazwę interesującego je programu lub funduszu euro-
pejskiego.
Organizacje dosyć realnie oceniają swoją wiedzę na temat możli-
wości dostępu do funduszy unijnych – tylko 20% uznaje ją za wy-
starczającą, ponad 40% uważa, że wiedzą „co nieco”, choć nie czują 
się wystarczająco dobrze poinformowane. Blisko 25% „nie wie nic 
poza tym, że takie fundusze istnieją” lub „nie słyszało o możliwości 
dostępu do takich funduszy” (7%).

MARZENIA
Jeśli zadać organizacjom hipotetycznie pytanie, na co przeznaczy-
łyby dodatkowe, swobodne pieniądze, to okazuje się, że zdecydowa-
nie najczęściej zostałyby one spożytkowane na zakup sprzętu.

Blisko ¾ stowarzyszeń 
i fundacji nie ma 

żadnego majątku.

W ciągu ostatnich 4 lat 
tylko 14% organizacji 

ubiegało się o fundusze 
unijne.
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 9. KORZYSTANIE Z NT
Większość, bo 60% stowarzyszeń i fundacji deklaruje, że 
w swojej pracy używa komputera lub komputerów – 31% 

mówi o jednym, kolejne 23% używa od 2 do 5, zaś 3% powyżej 10. 
75% organizacji korzystających z komputera ma też w swojej siedzi-
bie dostęp do Internetu. Niemal co trzecia organizacja korzysta z In-
ternetu 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. Około 31% organizacji ma własną 
stronę internetową (to o 11% więcej niż w 2002 roku), zaś kolejne 
12% organizacji twierdzi, że strona jest w przygotowaniu.

60% stowarzyszeń 
i fundacji używa 
w pracy komputera.

 10. KŁOPOTY ORGANIZACJI
Zła sytuacja finansowa i trudności w zdobywaniu fundu-
szy są najczęściej wskazywanym przez organizacje proble-

mem, który odczuwają w codziennym funkcjonowaniu (mówi o nim 
77,3% organizacji).  
Jednak brak zasobów finansowych nie jest jedyną bolączką sekto-
ra pozarządowego – drugim w kolejności najczęściej wskazywanym 
problemem okazuje się brak osób gotowych do bezinteresownej pra-
cy na rzecz organizacji (wskazuje go 53,8% organizacji), osobną spra-
wą jest jednak kwestia, na ile aktywnie organizacje szukają osób, 
które mogłyby wesprzeć ich działania. 

Największym 
problem blisko 80% 
organizacji jest 
zdobycie pieniędzy 
na działalność.
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Jak często w codziennej pracy korzysta Pan(i) z Internetu 
w sprawach związanych z organizacją?



Kolejny problem stanowi nadmiernie rozbudowana biurokracja ad-
ministracji publicznej i skomplikowane formalności związane z po-
zyskiwaniem dofinansowania ze środków sponsorów, programów
publicznych, funduszy unijnych.
Najmniejsze zaniepokojenie organizacji budzą kwestie związane 
z „wewnętrznym życiem” sektora pozarządowego: konkurencją ze 
strony innych podmiotów, konfliktami pomiędzy organizacjami
społecznymi oraz odchodzeniem od misji organizacji. Wydaje się 
to świadczyć o dość dobrym samopoczuciu polskiego sektora poza-
rządowego – przekonaniu, że zmieniające się warunki nie wywrą 
wpływu na priorytety organizacji. 

 11. WARTOŚCI WAŻNE W DZIAŁANIACH ORGANIZACJI
Najwięcej przedstawicieli organizacji, poproszonych  
o wskazanie wartości, które są najważniejsze w działa-

niach organizacji, wskazało wartości techniczne, takie jak skutecz-
ność (44%) i profesjonalizm (33%).
W rankingu pod względem częstości wskazań wysoko także loku-
ją się wartości związane z troską o dobro wspólne (32%) oraz bez-
interesownością (29%). Ważne dla organizacji okazały się też war-
tości związane z nastawieniem do prowadzonych działań, takie jak 
zapał i zaangażowanie (32%), determinacja i konsekwencja w dzia-
łaniu (22%) czy poczucie misji (20%).

Nisko natomiast znalazły się wartości związane z relacjami orga-
nizacji ze światem zewnętrznym – takie jak przejrzystość i jawność 
działań (16,5%) oraz niezależność (12%).
Same organizacje są świadome tego problemu. Na pytanie – z ja-
kimi wartościami jest dzisiaj w polskim ruchu pozarządowym naj-
gorzej: niemal co czwarta organizacja odpowiada, że w polskim 
trzecim sektorze brakuje bezinteresowności, co piąta organiza-
cja dostrzega brak skuteczności, a 17% wskazuje niewystarczającą 
przejrzystość i jawność działań. 

� � � � � 

Z przedstawionych danych wyłania się ciekawy obraz statystycznej 
organizacji (stowarzyszenia lub fundacji), która ma swoją siedzibę 
w dużym mieście, jest raczej młoda (ma mniej niż 5 lat). Stworzyli 
ją i prowadzą wykształceni ludzie po 30. Może dlatego jest otwarta 
na nowe technologie: w pracy używa komputera i Internetu.
Zajmuje się szeroko rozumianym sportem, kulturą, pomocą spo-
łeczną lub edukacją. W prace tej organizacji zaangażowani są mło-
dzi (bo mający mniej niż 30 lat) wolontariusze – to dobrze, gdyż jej 
dochody są raczej niewielkie. Organizacja ta działania swe finansu-

Najważniejsze – 
zdaniem organizacji 

– w działaniu są 
skuteczność  

i profesjonalizm.
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je głównie z pieniędzy publicznych (od samorządu, rządu), składek 
członkowskich. Może też prowadzi działalność gospodarczą? W każ-
dym razie planuje starać się o fundusze europejskie, a gdyby miała 
ekstra pieniądze, wydałaby je na zakup sprzętu. 
Organizacja ta ceni skuteczność i profesjonalizm działania, najbar-
dziej, oprócz braku pieniędzy, doskwiera jej brak osób gotowych do 
bezinteresownej pracy.

Marta Gumkowska, Jan Herbst

� � � � � 
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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
Działalność organizacji pozarządowych regulowana 
jest wieloma przepisami. Na poziomie najwyższym, 
to jest w Konstytucji, zagwarantowano prawo do 
zrzeszania się. Na najniższym poziomie dokumen-
tów wewnętrznych (statutów, uchwał, regulami-
nów) opisuje się zasady codziennego funkcjono-
wania organizacji. Są też ustawy i rozporządzenia 
stanowiące prawo, któremu podlega sektor poza-
rządowy.

 KONSTYTUCJA
Wolność zrzeszania się 
Wolność zrzeszania się, a więc możliwość swobodnego za-

kładania organizacji o charakterze dobrowolnym i działania w nich 
gwarantuje Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale II 
Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela, w art. 58. 
Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania 
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolni-
ków, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych 
zrzeszeń oraz fundacji.
Konstytucja wprowadza jednak ograniczenia wolności zrzeszania 
się. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzecz-
ne z prawem (o odmowie rejestracji lub zakazie działania decydu-
je sąd). Zakazane jest także istnienie partii politycznych i innych or-
ganizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych 
metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także 
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza niena-
wiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdoby-
cia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utaj-
nienie struktur lub członkostwa.

Zasada pomocniczości (subsydiarności)
W konstytucji RP zawarty jest także zapis dotyczący zasady pomoc-
niczości (subsydiarności), istotnej z punktu widzenia organizacji po-
zarządowych. Zasada ta została wskazana w Preambule Konstytucji 
RP: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i spra-
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wiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na za-
sadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot”. 
Do zasady subsydiarności odwołuje się zarówno społeczna na-
uka chrześcijańska, jak i filozofia liberalna. Zasada subsydiarności 
jest też jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii  
Europejskiej. 
Ujmując najprościej, zakłada ona, że człowiek, jako istota społecz-
na, jest odpowiedzialny za siebie oraz jest gotowy do wspólnego 
działania w społeczeństwie. Problemy powinny być rozwiązywane 
i decyzje powinny być dokonywane na możliwie najniższym pozio-
mie: jednostki, rodziny, stowarzyszenia, gminy, regionu, państwa,  
a jeśli jest to konieczne, to wspólnoty międzynarodowej. Interwen-
cje nadrzędnych instytucji są podejmowane jedynie wówczas, gdy 
nie można skutecznie rozwiązać danego problemu na niższym po-
ziomie i powinny polegać na „pomocy ku samopomocy”.
Zasady subsydiarności nie ogranicza się do stosowania na styku 
państwo – społeczeństwo i jego obywatele. W równym stopniu od-
nosi się ona do wszystkich organizacji społecznych, związków za-
wodowych i stowarzyszeń. Dotyczy również relacji między samo-
rządami i społecznościami lokalnymi.

 DEFINICJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, która weszła w życie 24 kwietnia 2003 r. uregulowała  

i opisała następujące kwestie:
• definicji organizacji pozarządowej
• współpracy organizacji pozarządowych z administracja publicz-
ną (w tym Rady Działalności Pożytku Publicznego)
• rozróżnienia działalności odpłatnej statutowej od działalności  
gospodarczej i nieodpłatnej statutowej
• pojęcia działalności pożytku publicznego, praw i obowiązków  
organizacji pożytku publicznego
• pojęcie wolontariusza, jego praw i obowiązków.

Definicja prawna organizacji pozarządowej
Sektor organizacji pozarządowych jest bardzo zróżnicowany i nale-
żą do niego podmioty mające różne formy prawne. Ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje prawną defi-
nicję organizacji pozarządowej (art. 3 ust. 2). 

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednost-
kami sektora finansów publicznych, w rozumieniu prze-
pisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki niepo-
siadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
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W myśl Ustawy za organizację pozarządową mogą być zatem uzna-
ne mające osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, partie po-
lityczne, związki zawodowe, jak i niemające osobowości prawnej 
stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła go-
spodyń wiejskich. 

Podmioty niebędące organizacjami pozarządowymi wg Ustawy
Nie są organizacjami pozarządowymi:
• podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (np. sądy, jed-
nostki samorządu terytorialnego, państwowe szkoły wyższe, pań-
stwowe i samorządowe instytucje kultury, NFZ)
• podmioty należące do sektora przedsiębiorstw (ich celem działania 
jest prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie zysku)
• tzw. „organizacje kościelne” – osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Ko-
ścioła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa 
do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania (np. parafie rzymskokatolickie,
diecezje, bractwa prawosławne, zakony, Papieskie Dzieła Misyjne, 
Prawosławne Ośrodki Miłosierdzia, Caritas)
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Po-
wiatów Polskich, Związek Miast Polskich).

Organizacje kościelne, jak i stowarzyszenia jednostek samorządu te-
rytorialnego nie zostały wprost uznane za organizacje pozarządowe, 
ale zostały właściwie zrównane z organizacjami pozarządowymi  
i mają takie same możliwości działania, a wszystkie przepisy Usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczą ich 
w zasadzie w takim samym stopniu, jak organizacji pozarządowych. 
W potocznym rozumieniu (w ujęciu pozaprawnym) organizacje te,  
a w szczególności organizacje kościelne, wyznaniowe uważane są za 
organizacje pozarządowe.

W Polsce najpopularniejszymi, podstawowymi formami prawny-
mi, w których działają organizacje pozarządowe są fundacje i sto-
warzyszenia. 

 FUNDACJE
Fundacje – podstawa prawna
Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady two-

rzenia i działania fundacji jest Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 
1984 r. Fundacją – według definicji słownikowej – jest „instytucja,
której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na 
określony cel (dobroczynny, kulturalny)”. Przepisy nie podają bezpo-
średnio prawnej definicji pojęcia fundacja.
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Podstawowymi 
formami prawnymi, 
w których działają 
organizacje 
pozarządowe, 
są fundacje 
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Założyciel
Fundację zakłada fundator, którym może być zarówno osoba fizycz-
na, jak i osoba prawna. Fundatorów może być kilku, fundator może 
być obcokrajowcem. Fundator powołując fundację, składa oświad-
czenie woli o ustanowieniu fundacji. Dlatego kolejni darczyńcy, 
sponsorzy nie są już fundatorami, nawet jeżeli przekazują znacz-
ne środki na rzecz fundacji. Fundator przekazuje fundacji mają-
tek: fundusz założycielski musi wynosić co najmniej 1000 złotych.  
W skład majątku mogą wchodzić pieniądze, papiery wartościowe, 
ruchomości, nieruchomości. Prawo wymaga, aby w akcie ustano-
wienia fundacji fundator wykazał składniki majątkowe przezna-
czone na realizację celu fundacji i aby statut fundacji określał jej 
majątek. Fundacja może być też ustanowiona w testamencie.
Jeżeli fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą, fundusz 
założycielski musi wynosić co najmniej 2000 złotych.

Członkowie
Nie można być członkiem fundacji, można jedynie działać w jej  
organach. 

Statut
Działalność fundacji opiera się na statucie, gdzie opisane są jej cele, 
przyjęte przez nią zasady działania, wewnętrzna struktura. Statut 
jest sprawdzany m.in. pod względem zgodności z prawem przez sąd 
podczas rejestracji.

Organy
Według prawa jedynym obowiązkowym organem fundacji jest za-
rząd (obowiązek jego powołania wynika z ustawy (art. 5 ust. 1)). 
Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądu rejestrowego or-
gan ten winien być kolegialny, a nie jednoosobowy. 
Oprócz zarządu możliwe jest powołanie przez fundację: rady fun-
dacji, komisji rewizyjnej, bądź rady programowej (ewentualnie in-
nych organów). Możliwość i sposób ich powołania muszą być opi-
sane w statucie.

Działalność gospodarcza
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji jej celów, również rejestrowaną w KRS. 

Rejestracja
Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego KRS. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego fun-
dacja uzyskuje osobowość prawną. 

Fundacja 
1. jest organizacją 

pozarządową
2. jest powoływana 

przez fundatora
3. ma wyodrębniony 

majątek, 
przeznaczonym na 
jakiś cel społeczny

4. realizuje cel 
społecznie lub 

gospodarczo użyteczny
5. jest 

organizacją 
nienastawioną na zysk

6. ma osobowość 
prawną 

7. działa w oparciu 
o statut (określający 

nazwę organizacji, 
jej cele, wewnętrzną 

strukturę itp.) 
8. jest rejestrowana w 

Krajowym Rejestrze 
Sądowym

9. może prowadzić 
działalność 

gospodarczą.
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 STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenia – podstawa prawna
Najważniejszym aktem prawnym regulującym tworzenie  

i działanie stowarzyszeń jest ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o sto-
warzyszeniach. Prawo o stowarzyszeniach (art. 2 ust. 1) definiuje sto-
warzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o ce-
lach niezarobkowych. 
Dobrowolność stowarzyszenia polega na swobodzie tworzenia sto-
warzyszeń, dobrowolności przystąpienia do istniejącego stowarzy-
szenia oraz na nieograniczonej swobodzie wystąpienia ze stowarzy-
szenia. 
Trwałość stowarzyszenia oznacza, że istnieje ono niezależnie od kon-
kretnego składu swoich członków (pod warunkiem, że jest ich po-
nad 15).
Niezarobkowy cel stowarzyszenia oznacza, że celem stowarzysze-
nia nie może być prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie  
zysków ani przysporzenie korzyści majątkowych członkom stowa-
rzyszenia.

Założyciele
Stowarzyszenie jest zakładane przez co najmniej 15-osobową grupę 
osób, które stają się członkami Stowarzyszenia. Członkami założy-
cielami stowarzyszenia działającego w Polsce mogą być także cudzo-
ziemcy oraz pod pewnymi warunkami osoby niepełnoletnie. Obo-
wiązkiem członków jest płacenie składek.

Członkowie 
Członków musi być co najmniej 15. Osoby te muszą być obywate-
lami polskimi (także cudzoziemcami, mającymi stałe miejsce za-
mieszkania w Polsce), mieć ukończone 18 lat, nie być niepoczytal-
nymi oraz niepozbawionymi praw publicznych. (Jeśli pozwala na to 
statut, członkami założycielami mogą być też cudzoziemcy, niemają-
cy stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP). Członkami (ale 
nie założycielami) mogą być też osoby, które ukończyły 16 lat, ale  
w zarządzie większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Osoby po-
niżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 
stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez pra-
wa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz sto-
warzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia 
zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani 
do władz tej jednostki. Osoba prawna może być jedynie wspierają-
cym członkiem stowarzyszenia – nie ma prawa głosu w organach 
stowarzyszenia.

Statut
Działalność stowarzyszenia opiera się na statucie, gdzie opisane są 
jego cele, przyjęte przez nie zasadydziałania, wewnętrzna struktura.  

Stowarzyszenie 
zarejestrowane
1. jest organizacją 
pozarządową 
2. jest tworzone przez 
członków 
(min. 15 osób)
3.zorganizowane 
jest w sposób 
demokratyczny 
(najwyższą władzą jest 
walne zgromadzenie)
4. jest organizacją 
nienastawioną na 
zysk, powoływaną 
w celach 
niezarobkowych
5. ma osobowość 
prawną
6. działa w oparciu 
o statut (określający 
nazwę organizacji, 
jej cele, wewnętrzną 
strukturę itp.)
7. jest rejestrowane 
w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
8. może prowadzić 
działalność 
gospodarczą.
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Statut jest sprawdzany m.in. pod względem zgodności z prawem 
przez sąd podczas rejestracji.

Organy
Członkowie na zebraniu, zwanym walnym zgromadzeniem, wybie-
rają spośród siebie organ, który będzie ich reprezentował, zazwy-
czaj jest to zarząd, i organ, który będzie kontrolował funkcjonowa-
nie stowarzyszenia, zazwyczaj jest to komisja rewizyjna. Zwykle na 
czele zarządu stoi prezes. 

Działalność gospodarcza
Pomimo niezarobkowego celu stowarzyszenia mogą prowadzić 
działalność gospodarczą, jednakże dochód z tej działalności powi-
nien służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rejestracja
Zarejestrowanie stowarzyszenia polega na wpisaniu go do Krajo-
wego Rejestru Sądowego KRS. Z chwilą wpisania do KRS stowarzy-
szenie uzyskuje osobowość prawną. 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
Stowarzyszenia zwykłe bywają też określane jako uproszczona for-
ma stowarzyszenia. 
Nie podlegają rejestracji, lecz tylko zgłoszeniu właściwemu sta-
roście. 
Stowarzyszenie takie ma prawo rozpoczęcia działalności po upły-
wie 30 dni od dnia uzyskania przez organ nadzorujący (tj. starostę) 
informacji o utworzeniu stowarzyszenia. 
Zamiast statutu wymagany jest regulamin. Członkowie założycie-
le stowarzyszenia zwykłego muszą spełniać te same kryteria, co 
członkowie stowarzyszenia rejestrowanego. 
Stowarzyszenia zwykłe nie mają wielu uprawnień, jakie przysługu-
ją stowarzyszeniu zarejestrowanemu: nie mają osobowości praw-
nej, nie mogą powoływać oddziałów, łączyć się w związki, zrzeszać 
osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej ani przyjmo-
wać darowizn, spadków i zapisów, czy też otrzymywać dotacji i ko-
rzystać z ofiarności publicznej (poprzez zbiórki).
Stowarzyszeniom zwykłym podobnie jak innym organizacjom spo-
łecznych przyznana jest zdolność sądowa i zdolność do czynności 
procesowych w postępowaniu cywilnym. Stowarzyszenia te mogą 
też występować jako strona w toczącym się postępowaniu admini-
stracyjnym.

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach przewiduje w art. 22 możliwość 
tworzenia związków stowarzyszeń. 
Związek stowarzyszeń mogą utworzyć co najmniej trzy zarejestro-
wane (mające osobowość prawną) stowarzyszenia oraz inne oso-

Stowarzyszenia zwykłe 
nie są rejestrowane 
( jedynie zgłaszane 

staroście) i nie mają 
osobowości prawnej. 

Nie muszą mieć statutu 
( jedynie regulamin). 

Nie mogą przyjmować 
dotacji, darowizn ani 
pieniędzy ze zbiórek. 

Stowarzyszenia, 
w liczbie, co najmniej 
trzech, mogą założyć 

związek stowarzyszeń. 
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by prawne. Oprócz stowarzyszeń członkami założycielami związku 
stowarzyszeń mogą być także inne osoby prawne niemające celów 
zarobkowych (non-profit). Jednakże nie jest możliwe utworzenie
związku stowarzyszeń przez np. same fundacje. W obecnym syste-
mie prawnym brak jest odpowiedniej formy prawnej dla zrzeszania 
się fundacji. 
Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być jedynie członkami 
wspierającymi związku stowarzyszeń.
Związek stowarzyszeń podlega tym samym przepisom co stowarzy-
szenie.

 STOWARZYSZENIA A FUNDACJE

STOWARZYSZENIA FUNDACJE

Członków założycieli musi być co najmniej 15, 
zazwyczaj muszą być to pełnoletni obywatele 
polscy. Osoba prawna może być jedynie 
wspierającym członkiem stowarzyszenia – nie 
ma prawa głosu w organach stowarzyszenia. 
Członkowie zakładają stowarzyszenie na 
zebraniu założycielskim. Protokół z tego zebrania 
wysyłany jest do sądu rejestracyjnego.

Założycielem fundacji może być osoba lub osoby 
prywatne, bez względu na obywatelstwo 
i miejsce zamieszkania oraz osoby prawne. 
Osoba (osoby) te, zwana fundatorem, musi 
złożyć, w formie aktu notarialnego, oświadczenie 
woli o ustanowieniu fundacji. 
Fundacja może być też ustanowiona 
w testamencie.
Nie można być członkiem fundacji, a jedynie 
działać w jej organach.

Stowarzyszenie jest korporacją, tj. zrzeszeniem 
osób, które chcą zrealizować określone wspólne 
zadania. 
Podstawą działania stowarzyszenia – 
dobrowolnej korporacji o celach niezarobkowych 
są ludzie (członkowie), a nie majątek.

Podstawą działania fundacji jest majątek, 
przeznaczony przez założyciela lub założycieli, 
tj. fundatorów, na określone cele. 

Założyciele i członkowie

Majątek

 DEFINICJA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie wprowadziła od 2004 roku nowy rodzaj statusu organi-

zacji pozarządowych: status organizacji pożytku publicznego. Takie 
wyodrębnienie nie jest pomysłem tylko polskim – w takiej czy innej 
formie spotyka się go w wielu krajach. 
Na przykład w USA istnieje ponad 20 kategorii podatkowych, opisu-
jących działania non-profit (a jedna z nich tzw. 501(c)(3) odpowiada-
ją funkcjonalnie statutowi OPP). Podobnie w Anglii już od 1601 roku 
wyodrębniane są tzw. charities (jest ich około 150 tys.). Na Węgrzech 
pożytek publiczny ma nawet charakter dwustopniowy (nie dość że 
istnieją organizacje pożytku publicznego, to wewnątrz tej grupy wy-
odrębnia się grupę wyższej użyteczności publicznej).
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Idea wyodrębnienia organizacji pożytku publicznego bierze się  
z rozróżnienia dwóch typów organizacji. Pierwszy to organizacje 
adresujące swe działania wyłącznie do swoich członków (organiza-
cje wzajemnościowe, tzw. members serving). Drugi to te, które kie-
rują swe działania także do innych osób i dostarczają dóbr publicz-
nych (organizacje pożytku publicznego – public benefit).
Z zasady organizacje pożytku publicznego mają szerszy zakres przy-
wilejów (np. w systemie podatkowym) niż pozostałe organizacje. 
Uzasadnieniem dla tego rodzaju rozumowania jest fakt, że orga-
nizacje, dostarczając dóbr publicznych, odciążają w tych funkcjach 
państwo. W polskiej Ustawie warunek ten jest opisany jako prowa-
dzenie działalności statutowej na rzecz „ogółu społeczności”. 

Organizacja pozarządowa staje się organizacją 
pożytku publicznego, gdy zarejestruje status 
pożytku publicznego.

Kto może mieć status pożytku publicznego
O miano organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się, oprócz 
organizacji pozarządowych, również podmioty zrównane w pra-
wach z organizacjami pozarządowymi, czyli tzw. organizacje ko-
ścielne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mu-
szą one spełniać określone w Ustawie warunki (zob. niżej).

Warunek prowadzenia określonej działalności
O status pożytku publicznego mogą ubiegać się organizacje, które 
prowadzą wyłącznie działalność w zakresie wymienionych w art. 4 
Ustawy, ściśle określonych dziedzin – jest to tzw. działalność pożyt-
ku publicznego, w Ustawie nazwana też sferą zadań publicznych. 

Działalność pożytku publicznego (sfera zadań publicznych)
obejmuje:
• pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodo-
wym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub 
wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym 
oraz kombatantom,
• działalność charytatywną,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych,
• ochronę i promocję zdrowia,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostają-
cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
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• działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
• działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności  
lokalnych,
• naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodni-
czego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie pato-
logiom społecznym,
• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności  
państwa,
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz  
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój  
demokracji,
• ratownictwo i ochronę ludności,
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbroj-
nych i wojen w kraju i za granicą,
• upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-
tów i współpracy między społeczeństwami,
• promocję i organizację wolontariatu,
• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyj-
nie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne
(jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożyt-
ku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

Uprawnienia organizacji pożytku publicznego
Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się z róż-
nymi uprawnieniami. Najbardziej znanym przywilejem jest moż-
liwość korzystania z odpisu 1% podatku od podatników, ponadto 
przysługują jej zwolnienia i obniżki w podatku od nieruchomości, 
jest zwolniona z opłaty skarbowej oraz opłat sądowych oraz z podat-
ku od czynności cywilnoprawnych. 
Przysługują jej też preferencje przy nabywaniu prawa użytkowania 
nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Może korzystać z pra-
cy poborowych, odbywających służbę zastępczą. Ma także prawo do 
nieodpłatnego informowania o swojej działalności w publicznym 
radiu i telewizji i może angażować do prowadzenia zbiórek publicz-
nych małoletnich poniżej 16 lat.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego 
W zamian za to organizacja mająca status pożytku publicznego musi 
zapewnić przejrzystość działania organizacji, wewnętrzną kontrolę 
oraz zabezpieczyć się przed wyprowadzaniem majątku z organizacji – 
odpowiednie zapisy powinny być wprowadzone do statutu. Są to np. 

Organizacja pożytku 
publicznego
1. może być nią 
wyłącznie organizacja 
pozarządowa, 
organizacja kościelna 
lub stowarzyszenie 
jednostek samorządu 
terytorialnego
2. jej działalność 
statutowa musi być 
działalnością pożytku 
publicznego w sferze 
zadań publicznych
3. musi prowadzić 
działalność dla 
ogółu społeczności 
lub określonej 
grupy, która została  
wyodrębniona 
ze względu na 
szczególnie trudną 
sytuację życiową lub 
materialną w stosunku 
do społeczeństwa 
4. musi mieć 
kolegialny organ 
kontroli lub nadzoru, 
a osoby w nim 
zasiadające muszą 
spełniać określone 
kryteria
5. musi stosować 
się do zakazów, 
dotyczących 
przejrzystości 
i majątku organizacji, 
które powinny być 
zapisane w statucie
6. może prowadzić 
działalność 
gospodarczą
7. musi być 
zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.
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zakazy udzielania pożyczek, wykorzystywania majątku organizacji 
czy zakupu towarów od członków organizacji lub ich krewnych.
Organizacja taka musi sporządzać i upubliczniać roczne sprawoz-
dania z działalności (merytoryczne i finansowe), które powinno być
złożone ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego 
oraz do KRS. Poza tym organizacja pożytku poddana jest szczegól-
nemu nadzorowi ministra do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kto nie może mieć statusu pożytku publicznego
Możliwości ubiegania się o ten status nie mają: partie polityczne; 
związki zawodowe i organizacje pracodawców; samorządy zawodo-
we; fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub 
jednostka samorządu terytorialnego, (chyba że przepisy odrębne 
stanowią inaczej, majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem 
państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym 
z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o fi-
nansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową 
w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki); fundacje utwo-
rzone przez partie polityczne; spółki działające na podstawie prze-
pisów o kulturze fizycznej.

 INNE USTAWY
Odrębnymi ustawami regulowana jest działalność poje-
dynczych organizacji – należą do nich m.in. Polski Czerwo-

ny Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Łowiec-
ki, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 WOLONTARIAT
Miarą, którą często stosuje się i która najtrafniej być może 
opisuje rozpowszechnienie postaw społecznikowskich  

w społeczeństwie, jest częstotliwość podejmowanych przez obywa-
teli dobrowolnych i bezinteresownych działań na rzecz innych.
Te bezinteresowne i dobrowolne działania nazywane są wolonta-
riatem.

Pojęcie wolontariatu
Jedną z pierwszych definicji wolontariatu sformułowało warszaw-
skie Centrum Wolontariatu, które wyszczególniło najważniejsze 
cechy tej formy aktywności: „wolontariat to dobrowolna, świado-
ma i bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza wię-
zi koleżeńsko-rodzinne”. 
Natomiast Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (często potocznie nazywana ustawą o wolontariacie) wska-
zuje, że wolontariusz to „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodze-
nia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. 

Wolontariat to 
dobrowolna, świadoma 
i bezpłatna działalność 

na rzecz innych, 
wykraczająca poza 

więzi koleżeńsko-
rodzinne. 
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Kto może być wolontariuszem
Wolontariuszem może być każdy – bez względu na wiek (wyjątek sta-
nowią placówki opiekuńczo-wychowawcze; ukończenie 18 lat jest czę-
sto wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny itp. 

Przepisy związane z wolontariatem
Ustawia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
w Dziale III określa prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organiza-
cji i instytucji mogących korzystać z ich świadczeń. 
• nie praca: to, co robi wolontariusz nie jest wedle prawa stosun-
kiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym, dlatego w Ustawie 
jest mowa o świadczeniu wolontariusza, a nie o pracy; 
• porozumienie: wolontariusz, który współpracuje z organizacją 
dłużej niż 30 dni, zawiera z nią pisemne porozumienie i jest objęty 
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego 
kosztu nie ponosi organizacja;
• możliwość ubezpieczenia: w sytuacji, kiedy ochotnik nie ma pra-
wa do ubezpieczenia zdrowotnego, organizacja może, ale nie musi, 
opłacić mu składkę na to ubezpieczenie; 
• możliwość płatnych delegacji i diet: organizacja może pokrywać 
koszty delegacji służbowych i diet. Jednak wolontariusz może na pi-
śmie zwolnić organizację z całości lub części tych świadczeń; 
• możliwość ponoszenia kosztów i opłacenia szkoleń: organiza-
cja może także pokrywać inne koszty związane z wykonywaniem 
świadczenia oraz koszty szkolenia.

Kto może przyjąć wolontariuszy
Zgodnie z Ustawą wolontariusze mogą pracować w instytucjach 
publicznych i jednostkach im podległych (centralnych, np. w mini-
sterstwach, i samorządowych, np. w urzędach gmin, szkołach), or-
ganizacjach pozarządowych (np. fundacjach, stowarzyszeniach), 
jednostkach działających w na podstawie przepisów regulujących 
stosunek państwa do Kościoła katolickiego oraz innych kościołów 
(np. w tzw. organizacjach kościelnych). Natomiast wolontariusze nie 
mogą pracować w podmiotach gospodarczych.

Rozwój wolontariatu
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Centrum Wolontariatu, firma SMG/
KRC, A Millward Brown Company od trzech lat systematycznie prze-
prowadzają w Polsce badania dotyczące wolontariatu i filantropii.
Dzięki tym badaniom, prowadzonym na reprezentatywnej próbie 
dorosłych Polaków, możliwe jest śledzenie dynamiki rozwoju wolon-
tariatu. 
W okresie czterech lat 2001 – 2004 systematycznie wzrastała liczba 
wolontariuszy: 2001 – 10%, 2002 – 11,1%, 2003 – 17,7%. 
W 2004 roku 18,3%, czyli 5,4 mln dorosłych Polaków zadeklarowa-
ło, że świadczyło pomoc na rzecz organizacji pozarządowych, grup, 
związków, ruchów społecznych i religijnych.

Wolontariusze 
mogą pracować 
w instytucjach 
publicznych 
i organizacjach 
pozarządowych. 
Wolontariuszem nie 
jest osoba pracująca 
bez wynagrodzenia 
w firmie komercyjnej!

W 2004 5,4 mln 
dorosłych Polaków 
bezpłatnie pomagało 
różnym grupom, 
stowarzyszeniom, 
fundacjom, ruchom 
społecznym 
i religijnym. 
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Każdy może zostać wolontariuszem
Każdy: prawnik, pielęgniarka, pedagog, doradca finansowy, inży-
nier budowlany, mechanik znajdą coś dla siebie. Jest to sposób, aby 
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym albo 
oderwać się całkowicie od pracy i rozwijać swoje pasje. Każdy musi 
jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą 
satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechę-
cią, wtedy traci swój sens.
Badania (i obserwacje) wskazują,, że coraz więcej wolontariuszy 
pracuje w szkołach, przedszkolach, ośrodkach integracyjnych, świe-
tlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrod-
kach kultury, muzeach itp. Lista miejsc, gdzie mogą pomagać wo-
lontariusze, jest bardzo długa. Wykonują oni bardzo szeroki zakres 
prac: począwszy od pomocy specjalistycznej w zakresie prawa, za-
rządzania czy psychologii poprzez tworzenie baz danych, prowa-
dzenie kampanii społecznych, serwisów internetowych, pomoc  
w terapii dzieci niepełnosprawnych, a skończywszy na pomocy  
w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, prowadzeniu biura czy 
zbiórek żywności. Wolontariusze pomagają dzieciom niepełno-
sprawnym, działają w centrach kultury, przyczyniają się do prze-
strzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejęt-
ności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem 
na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwa-
la oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się 
do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, 
dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego 
człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: wię-
cej mieć czy bardziej być.

Gdzie szukać informacji
Aby zostać wolontariuszem wystarczy rozejrzeć się wokół siebie 
i odwiedzić najbliższą szkołę, szpital, ośrodek pomocy społecznej, 
stowarzyszenie itp. W znalezieniu zajęcia mogą także pomóc cen-
tra wolontariatu, które znajdują się w wielu miastach (informacje  
o nich znaleźć można np. na stronie www.wolontariat.org.pl). Są 
one swoistym pośrednikiem między wolontariuszami a instytucja-
mi, które chcą skorzystać z ich pomocy. Często organizują szkolenia 
na temat wolontariatu zarówno dla ochotników, jak i koordynato-
rów pracy wolontariuszy w organizacjach.
Warto także odwiedzić następujące strony internetowe:
www.wolontariat.ngo.pl
www.wolontariat.org.pl
www.wosp.org.pl
www.caritas.org.pl
www.pck.org.pl
www.pah.ngo.pl
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Ciekawe strony 
internetowe:

www.wolontariat.ngo.pl
www.wolontariat.org.pl

www.wosp.org.pl
www.caritas.org.pl

www.pck.org.pl
www.pah.ngo.pl



 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI  
PROWADZONEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działalność statutowa to działalność organizacji pozarządowej – 
zgodna z jej statutem, w którym wymienione są cele działalności 
oraz wskazane sposoby ich realizacji.

Działalność statutowa prowadzona przez organizacje pozarządo-
we może mieć charakter działalności nieodpłatnej i działalności  
odpłatnej. 
Rozróżnienie to wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, formułując kategorię odpłatnej działalności 
pożytku publicznego, która jest działalnością statutową i nie jest 
traktowana jako działalność gospodarcza. Zarówno działalność nie-
odpłatna, jak i działalność odpłatna jest działalnością nienastawio-
ną na zysk, a więc działalnością not for profit.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA 
(NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO)
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest taka działal-
ność, za którą organizacja nie pobiera opłat (wynagrodzenia). Jest to 
więc klasyczna działalność statutowa. 
Zatem organizacja najpierw z różnych źródeł pozyskuje środki finan-
sowe na swoją działalność (występuje o dotacje, poszukuje darczyń-
ców, sponsorów, organizuje zbiórki publiczne), korzysta z pracy wo-
lontariuszy, a następnie nieodpłatnie świadczy usługi na rzecz swoich 
klientów (np. organizuje szkolenia, za które uczestnicy nie muszą pła-
cić, drukuje bezpłatne publikacje, wydaje darmowe posiłki itp.). 
Rodzaje działalności muszą mieścić się w sferach pożytku publiczne-
go (sferach zadań publicznych, opisanych w Ustawie o działalności 
pożytku publicznego, patrz str. 42).

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA 
(ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO)
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność statu-
towa organizacji pozarządowej, mieszcząca się w zestawie zadań pu-
blicznych, opisanych w Ustawie o pożytku, za którą organizacja po-
biera opłaty (wynagrodzenie). 
W jej ramach organizacja za swe usługi czy produkty (np. szkolenia 
czy publikacje) pobiera opłaty, których wysokość nie może być wyż-
sza od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności. Działalność 
odpłatna polega więc na sprzedaży usług i towarów po kosztach ich 
wyprodukowania – organizacja nie zarabia na tym, tylko uzyskuje 
zwrot poniesionych nakładów – w tym celu należy dokonać kalku-
lacji kosztów. Działalność odpłatna nie musi być zarejestrowana, ale 
musi być wyodrębniona księgowo. W organizacjach prowadzących 
działalność odpłatną limitowane są wynagrodzenia osób w nich za-
trudnionych. 
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prze-
widuje dwa szczególne rodzaje działalności odpłatnej pożytku pu-
blicznego:
1. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych 
przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku pu-
blicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystoso-
wania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działal-
ności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Pomimo że organizacje pozarządowe z definicji są podmiotami nie-
działającymi w celu osiągnięcia zysku, to zarówno stowarzyszenia, 
jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże 
ich podstawowym celem jest zawsze prowadzenie działalności sta-
tutowej. Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością ubocz-
ną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie
działalności statutowej. A więc zysk nie może być dzielony np. mię-
dzy członków stowarzyszenia. 
Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej ko-
nieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania wpisu 
(rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

W odniesieniu do jednego typu działań można prowadzić działal-
ność odpłatną i nieodpłatną – nie można natomiast łączyć działal-
ności odpłatnej i gospodarczej w tej samej dziedzinie, np. wydawa-
nie publikacji nie może być po części działalnością odpłatną, a po 
części działalnością gospodarczą.

 OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
Organizacje pozarządowe, które są zarejestrowanymi oso-
bami prawnymi (stowarzyszeniami czy fundacjami), mają 

obowiązki prawne, podobnie jak i inne instytucje. 

PODSTAWOWE NUMERY REJESTROWE
Organizacje rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 
uzyskują wpis i numer rejestrowy. Muszą też uzyskać numer NIP 
(w Urzędzie Skarbowym) oraz REGON (w Regionalnym Urzędzie 
Statystycznym). 
Krajowy Rejestr Sądowy KRS jest ogólnopolskim rejestrem prowa-
dzonym przez sądy rejestrowe, a ściślej przez wydziały gospodarcze 
sądów rejonowych, które znajdują się w 20 miastach (głównie wo-
jewódzkich). Rejestr ten składa się z:
• rejestru przedsiębiorców, 
• rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Organizacje mogą 
prowadzić działalność 

gospodarczą. Zysk 
musi być przeznaczony 

na cele statutowe 
organizacji.
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(w tym rejestrze są również zamieszczane informacje o spełnieniu 
przez organizację warunków określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc o uzyskaniu statusu 
OPP),
• rejestru dłużników niewypłacalnych.
Rejestr jest jawny – dane w nim zawarte dostępne są zatem dla każ-
dego. Udostępnia je Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądo-
wego, której oddziały działają przy sądach rejonowych.
Tam wydawane są odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz informacje  
o danych zawartych w Rejestrze każdemu, kto tego zażąda (odpłatnie).

Organizacje pozarządowe rejestrują się poprzez złożenie w KRS 
wniosku o rejestrację na specjalnym formularzu wraz z załączni-
kami – formularzami oraz dokumentami. W KRS rejestrowany jest 
również status pożytku publicznego i działalność gospodarcza sto-
warzyszeń i fundacji.

KSIĘGOWOŚĆ
Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowa-
dzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki 
członkowskie. 
Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny sporządzić spra-
wozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku wyników
oraz informacji dodatkowej). Sprawozdanie to jest obowiązkowo wy-
syłane Urzędowi Skarbowemu. Organizacje prowadzące działalność 
gospodarczą muszą wysyłać sprawozdania finansowe do KRS.
W organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej księ-
gowość może być uproszczona. Jednakże ewidencjonowanie danych  
o kosztach i przychodach musi być prowadzone tak, by na ich podsta-
wie można było zrobić sprawozdanie finansowe.

RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH
Pracownicy organizacji pozarządowych zatrudnieni na umowę  
o pracę mają te same prawa regulowane Kodeksem Pracy co pracow-
nicy w innych podmiotach. 
Nadal w wielu organizacjach działalność prowadzą członkowie, pra-
cujący społecznie oraz wolontariusze. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie reguluje warunki pracy wolontariuszy 
(np. możliwość zwrotu kosztów podróży wolontariusza delegowane-
go w podróż służbową, ubezpieczenie, itd.). 

Na razie nie ma związków zawodowych pracowników organizacji 
pozarządowych. Zespół ludzi pracujących w jednej organizacji zwy-
kle nie jest zbyt duży i zazwyczaj składa się z osób bardzo zaangażo-
wanych w działalność organizacji, pracujących w niej z poczuciem 
pełnienia misji, stąd może mniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu
między pracownikiem a pracodawcą.

Stowarzyszenia, 
fundacje i inne 
organizacje społeczne 
mają obowiązek 
rejestrowania się 
w KRS. 
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 OPODATKOWANIE STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Organizacje pozarządowe podlegają opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym na takich samych zasadach jak inne podmio-
ty, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie 
przewiduje zwolnienia podmiotowego organizacji działających nie 
dla zysku. W polskim prawie nie ma zatem zwolnień podmiotowych, 
spotykanych w prawodawstwie innych krajów. 

Zwolnienia przedmiotowe
Tym niemniej większość organizacji pozarządowych nie płaci po-
datku dochodowego. Związane jest to z tym, że w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób prawnych przewidziano obszerną listę 
zwolnień przedmiotowych – czyli dotyczących rodzajów prowadzo-
nej działalności.
Są to dochody przeznaczone na „działalność naukową, naukowo-
-techniczną, oświatową, w tym również polegająca na kształceniu 
studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg 
i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, do-
broczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji za-
wodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego”.
Podkreślić jednakże trzeba, iż z podatku zwolnione są wyłącznie do-
chody przeznaczane na te ściśle określone cele, a nie wszystkie do-
chody organizacji pozarządowych.

INNE ZWOLNIENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO
Organizacje pożytku publicznego
Osobne zwolnienie w zakresie podatku dochodowego przysługuje 
organizacjom pożytku publicznego. Korzystają ze zwolnienia o szer-
szym charakterze niż pozostałe organizacje. Zwolnione są bowiem 
dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na realizację 
wszelkich celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodar-
czej), a nie tylko tych określonych w ustawie podatkowej.

Zwolnienia środków pomocowych
Z podatku dochodowego zwolnione są również dochody (np. dota-
cje lub granty), uzyskane ze środków pomocowych. Za środki po-
mocowe (pieniądze z pomocy zagranicznej) uważa się bezzwrotne 
środki od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych 
lub międzynarodowych instytucji finansowych, środki pochodzące 
ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej i NATO. 
 
Zwolnienia składek członkowskich
Z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie człon-
ków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części 
nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.
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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Organizacje pozarządowe odprowadzają podatek dochodowy od 
osób fizycznych od zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców
na tych samych zasadach, co pozostali pracodawcy.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
Podobnie jak w przypadku innych obowiązków podatkowych orga-
nizacje pozarządowe nie są automatycznie zwolnione z podatku 
VAT. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działal-
ność statutową, a ich obrót w roku przekracza 10.000 euro, są zobo-
wiązane do rozliczania podatku VAT.

VAT a środki pomocowe
Stowarzyszenia i fundacje, kupujące towary i usługi lub importu-
jące towary za tzw. środki pomocowe, czyli pieniądze pochodzące  
z pomocy zagranicznej, po spełnieniu określonych warunków i zare-
jestrowaniu umowy w UKIE, mają prawo do zwrotu podatku nali-
czonego w przypadku zakupu towarów i usług.

INNE ZWOLNIENIA
Ponadto ustawa podatkowa przewiduje jeszcze inne szczegółowe 
zwolnienia, takie jak zwolnienie dochodów Ochotniczych Straży Po-
żarnych czy dochodów z inwestycji kapitałowych, przeznaczanych 
na finansowanie celów statutowych.
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie zawiera zapis, regu-
lujący możliwość dokonywania niektórych inwestycji finansowych
przez organizacje pozarządowe. Dochody przeznaczone na np. zakup 
bonów i obligacji skarbowych czy jednostek funduszy inwestycyj-
nych są nieopodatkowane.

Organizacje mające status pożytku publicznego są zwolnione po-
nadto (w zakresie prowadzonych przez nie działalności pożytku 
publicznego) z podatku od nieruchomości i podatku od czynności  
cywilnoprawnych.

 NADZÓR NAD ORGANIZACJAMI
Można wyróżnić trzy typy nadzoru nad organizacjami po-
zarządowymi: nadzór administracyjny, sądowy oraz nadzór 

wewnętrzny.

NADZÓR ADMINISTRACYJNY
Nadzór administracyjny nad stowarzyszeniami sprawują starosto-
wie (prezydenci miast na prawach powiatu), a w odniesieniu do sto-
warzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – wojewodowie. 
Nadzór ten dotyczy kontroli działalności stowarzyszenia pod wzglę-
dem jego zgodności z prawem i postanowieniami statutu. Sąd reje-
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strowy przesyła statut rejestrowanego stowarzyszenia odpowied-
niemu staroście, który ma prawo wypowiedzieć się w kwestii jego 
zgodności z przepisami prawa. 

Przepisy ustawy o stowarzyszeniach nie przewidują obowiązku re-
gularnego kontrolowania działalności stowarzyszenia. Zatem kon-
trola taka może być przeprowadzona w każdym czasie, szczególnie 
jeżeli wpłynie do starosty informacja z dowolnego źródła o ewen-
tualnych nieprawidłowościach. 
Starosta ma prawo poprosić o dostarczenie odpisów uchwał walne-
go zgromadzenia członków i o udzielenie niezbędnych wyjaśnień 
w danej sprawie.
Jeśli starosta znajdzie nieprawidłowości w stowarzyszeniu:
• może wystąpić do sądu o wymierzenie grzywny lub zastosowa-
nie innych środków (takich jak upomnienie, rozwiązanie stowarzy-
szenia),
• może wystąpić o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości  
w określonym terminie,
• udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia.

Nadzór administracyjny nad fundacjami sprawują ministrowie,  
a w dwóch przypadkach wojewodowie:
• w stosunku do fundacji działających na obszarze jednego woje-
wództwa,
• w stosunku do fundacji prowadzącej działalność na obszarze ca-
łego kraju i korzystającej ze środków publicznych, w zakresie dzia-
łalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej woje-
wody.

Organy te mogą dokonywać kontroli działalności fundacji pod ką-
tem zgodności z prawem i celami fundacji. 
Fundacje zobowiązane są składać ministrom właściwym ze wzglę-
du na przedmiot swojej działalności coroczne sprawozdania według 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzania  
i ogłaszania rocznego merytorycznego i finansowego sprawozda-
nia z działalności. Sporządzone sprawozdanie powinno być złożo-
ne ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obec-
nie jest to Minister Polityki Społecznej) oraz wysłane do Krajowego 
Rejestru Sądowego.
Organizacje pożytku publicznego podlegają również nadzorowi 
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w zakresie 
prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w Ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotychczas 
nie zostało sprecyzowane, na czym miałby polegać ten nadzór.
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KONTROLA NIK
Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organiza-
cji pozarządowych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek, 
środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań 
finansowych na rzecz państwa, a w szczególności wykonują zadania
zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny.

NADZÓR SĄDOWY
Pewne uprawnienia z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fun-
dacjami (w tym również organizacjami pożytku publicznego) mają 
również sądy. Pierwszej kontroli dokonuje sąd rejestrowy w momen-
cie otrzymania wniosku o rejestrację organizacji. Później nadzór ten 
jest sprawowany podczas badania wniosków o dokonanie zmian 
wpisów w rejestrze. 
Ponadto sąd ma szereg uprawnień nadzorczych związanych z nad-
zorem administracyjnym opisanym powyżej. Organy administracji 
są bowiem uprawnione – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – 
do występowania do sądu o zastosowanie sankcji wobec organizacji. 
W wypadku stowarzyszenia sąd może np. rozwiązać stowarzyszenie 
lub ustanowić dla niego kuratora, a w wypadku fundacji zawiesić jej 
zarząd i wyznaczyć zarządcę przymusowego.

NADZÓR WEWNĘTRZNY
Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawują przede wszyst-
kim jego członkowie, a bezpośrednio komisja rewizyjna – obowiąz-
kowy organ o uprawnieniach kontrolnych. 
W wypadku fundacji przepisy nie przewidują obowiązku powo-
łania wewnętrznego organu kontrolnego, ale w praktyce znaczna 
część fundacji powołuje Rady Fundacji o charakterze kontrolno-do-
radczym. 
Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są mieć wewnętrz-
ne organy kontrolne, a osoby w nich zasiadające muszą spełniać  
szereg kryteriów.

INNE INSTYTUCJE
Nad stowarzyszeniami i fundacjami, tak jak nad innymi podmiota-
mi, nadzór mają inne instytucje państwowe o uprawnieniach kon-
trolnych, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy (w zakresie zatrud-
niania pracowników) czy Kontrola Skarbowa w zakresie zeznań 
podatkowych.

na podst. broszur z serii 3w* autorstwa Radosława Skiby, Teresy Zagrodzkiej 

część poświęcona wolontariatowi: Marian Maciuła 
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IV. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE OD STRONY FORMALNO-PRAWNEJ           53

Nadzór wewnętrzny 
nad stowarzyszeniami 
sprawują członkowie 
i komisja rewizyjna. 
Fundacje powołują 
zwykle Rady Fundacji.

Więcej informacji 
z dziedziny prawa:
www.prawo.ngo.pl,
www. pozytek.ngo.pl,
www.ksiegowosc.ngo.pl.





Ważnym nurtem działania organizacji pozarządo-
wych jest promowanie przejrzystości i jawności 
działania organizacji pozarządowych. Jest to odpo-
wiedź z jednej strony na negatywne stereotypy po-
kutujące w społecznej świadomości (np. fundacja 
= kradną), z drugiej strony reakcja na negatywne 
przykłady działań (np. wymuszanie ekoharaczy, czy-
li pieniędzy od inwestorów przez organizacje poda-
jące się za ekologiczne w zamian za pozytywną opi-
nię o inwestycji lub odstąpienie od protestu).

Efektem są zbiory zasad (karty etyczne), tworzone przez same orga-
nizacje. Dokumenty te zbierają i promują podstawowe zasady opisu-
jące „przyzwoitą organizację”, czyli taką, której zarówno działania, 
jak i finanse są jawne i przejrzyste.
Kodeksy etyczne mają się przyczynić do wzrostu zaufania społecz-
nego wobec działań podejmowanych przez organizacje. Są też dro-
gowskazem w sytuacjach wątpliwych. Złamanie przyjętych zasad 
– ich przyjęcie wyraża się np. podpisaniem karty – może być cho-
ciażby powodem wykluczenia danej organizacji z sieci czy podsta-
wą do wewnątrzśrodowiskowej izolacji. Przykład ekoharaczy poka-
zuje bowiem dobitnie, że jedna czarna owca potrafi zepsuć opinię
całemu środowisku. 
Przytaczamy przykłady kart etycznych: Kartę Zasad Działania Orga-
nizacji Pozarządowych oraz dwie karty branżowe: kartę organizacji 
ekologicznych oraz organizacji strażniczych (watch dog-owych), zaj-
mujących się monitoringiem działań administracji. 

 KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Służmy poczciwej sławie. A jako kto może –
 niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.

    Jan Kochanowski

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych 
praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywate-
li w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród 
inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur 
administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań 
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stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarzą-
dowe, czyli takie, których podstawą działalności jest wolontary-
styczne zaangażowanie i zewnętrzne finansowanie (darowizny, 
subwencje, dotacje).
Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działają w imię war-
tości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyska-
nia zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organiza-
cji powinny normować nie tylko przepisy prawa, ale także swoisty 
kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte 
na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 
1996 roku.

• Organizacje pozarządowe w swoim działaniu na rzecz dobra 
wspólnego kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wol-
ności człowieka.
• Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego  
w demokratycznym państwie prawa, wpływając, w ramach demo-
kratycznych procedur na jego doskonalenie.
• Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich 
działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji, tak 
na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż.
• Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych
jest działalnością jawną, z uwagi na szczególną troskę o posiadane 
przez nie środki publiczne bądź pochodzące od osób prywatnych.
• Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane docho-
dy na realizację zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach – 
na rozwój organizacji.
• Każda organizacja pozarządowa powinna rozróżnić w swoim sta-
tucie funkcje zarządzające i nadzorcze. Członkowie kolegialnego or-
ganu nadzorczego nie powinni pobierać wynagrodzenia za pracę  
w tym organie.
• Organizacje pozarządowe współpracują ze sobą na zasadach part-
nerstwa i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach. W sy-
tuacjach, gdy zachodzi konflikt uznawanych wartości, organizacje
podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania 
prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

 KARTA ETYCZNA  
POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające 

na rzecz:
• wysokiej jakości życia w czystym środowisku 
• zachowania skarbów przyrody
• zaangażowania obywateli  na rzecz ochrony środowiska.

Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgry-
wają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do przejrzystości podej-
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mowanych działań oraz jawności decyzji. Dlatego deklarujemy prze-
strzeganie poniższych zasad.

Jawność 
Działalność każdej organizacji powinna być jawna dla wszystkich 
zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do:
• rozpowszechniania informacji o działaniach realizowanych przez 
organizację
• podawania do wiadomości publicznej rocznych raportów mery-
torycznych i finansowych.

Rzetelność
Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konse-
kwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy 
się do:
• podejmowania zadań na miarę kompetencji i możliwości orga-
nizacji
• wywiązywania się z umów i zobowiązań
• troski o wysoką jakość realizowanych działań.

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych
Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administra-
cyjnych powinno być:
• zapewnienie przestrzegania prawa
• zagwarantowanie udziału społecznego w procesie podejmowa-
nia decyzji
• pełna jawność procedur decyzyjnych
• przeciwdziałanie korupcji
• zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych.

Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych zobowiązuje-
my się do:
• kierowania się względami merytorycznymi
• nie zawierania porozumień z inwestorem lub organem admini-
stracji, w związku z prowadzonym postępowaniem, w wyniku któ-
rego nasza organizacja, osoby odpowiedzialne w niej za podej-
mowanie decyzji lub podmioty z nią związane mogłyby uzyskać 
jakiekolwiek korzyści finansowe lub materialne
• zapewnienia pełnej jawności wszystkich ustaleń dotyczących 
prowadzonego postępowania
• poddania się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kon-
trolnym.

Deklarujemy wolę podpisania Karty Etycznej i przestrzegania jej za-
sad. Jednocześnie oświadczamy, że w przeszłości nie czerpaliśmy żad-
nych korzyści finansowych i materialnych z tytułu odstąpienia od
wszczętego z naszej inicjatywy postępowania administracyjnego.
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 KARTA ZASAD ORGANIZACJI  
MONITORUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W imieniu swoich członków organizacje pozarządowe – zgodnie  
z zapisanymi w Konstytucji zasadami „dialogu społecznego” i „po-
mocniczości” – pragną być partnerem rządu i samorządów wszyst-
kich szczebli poprzez artykułowanie potrzeb i wartości wspólnot, 
w których działają, uczestniczenie w realizowaniu działań podej-
mowanych na rzecz wspólnoty oraz pomoc w formułowaniu ce-
lów polityki społecznej i kierunków rozwoju. 
Jednak partnerstwo pomiędzy organizacjami a administracją jest 
możliwe jedynie wtedy, gdy istnieje nie tylko dobra wola współ-
pracy, ale również mechanizmy wzajemnej kontroli. Stąd też ko-
nieczność istnienia organizacji prowadzących monitoring, któ-
ry jest zaplanowanym, usystematyzowanym i prowadzonym  
według przyjętego schematu badaniem wybranego fragmentu 
funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile 
stosowane procedury są zgodne z prawem (zarówno z konstytu-
cją RP i prawem międzynarodowym, jak i prawami niższego rzę-
du) oraz na ile rzeczywiście wykorzystywane są na rzecz dobra  
wspólnego. 

PODSTAWOWE ZASADY
Obiektywność
Monitoring jest metodą dochodzenia do rzetelnej i obiektywnej 
wiedzy na temat zasad i efektów działania administracji publicznej 
i nie może być traktowany wyłącznie instrumentalnie, jako sposób 
udowadniania z góry założonej tezy. Oznacza to, że w swoich dzia-
łaniach organizacja i jej przedstawiciele winni wyżej stawiać praw-
dę ponad doraźną skuteczność czy interes własnej organizacji. 
Działalność na rzecz dobra wspólnego 
Monitoring jest elementem wpływania na poprawę funkcjonowa-
nia społeczności lokalnych (w tym ochrony środowiska naturalne-
go), a nie tylko narzędziem badawczym. Oznacza to, że nie powi-
nien być, poza skrajnymi przypadkami, jedynie formą krytyki, ale 
próbą rozpoczęcia procesu negocjacji i wspólnych działań na rzecz 
poprawy istniejącej sytuacji. 
Jawność 
Organizacje kontrolujące muszą ze szczególną troską dbać o jaw-
ność swoich działań i unikać sytuacji, w których ich działania mo-
głyby być postrzegane jako nieetyczne, a ich obiektywizm podda-
ny w wątpliwość.
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Karty zasad opisują wartości, którymi organizacje pozarządowe po-
winny się kierować, by budować dobry wizerunek publiczny i spo-
łeczne zaufanie. Wyznaczają też standardy postępowania: organi-
zacje pozarządowe nie mogą już twierdzić, że pewne zasady są im 
nieznane. Niedostosowanie się do standardów jest łamaniem zasad 
i działaniem na szkodę całego sektora pozarządowego.

na podst. inf. internetowych oprac. redakcja
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Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorod-
nych źródeł finansowania swej działalności.
Choć wydaje się, że źródeł tych jest bardzo wiele, 
problemy finansowe są najpoważniejszą przeszko-
dą hamującą ich rozwój lub wręcz będącą przyczy-
ną zakończenia działań. 

W większości stowarzyszenia i fundacje działają projektowo. Ozna-
cza to, że swoje bardzo różne działania, takie prowadzenie nocle-
gowni dla bezdomnych czy zorganizowanie festiwalu teatralnego, 
muszą przełożyć na język projektu. Projekt jest składany do insty-
tucji finansującej w formie wniosku o dotację (dofinansowanie 
projektu). Oprócz działań merytorycznych organizacje muszą fi-
nansować też koszty administracyjne: lokal, sprzęt, którym się po-
sługują w pracy, księgowość, pracę koordynatora projektu. Niestety,  
koszty te są zazwyczaj bardzo niechętnie finansowane, zwłaszcza 
przez administrację publiczną, co bardzo utrudnia prowadzenie 
projektów. 
Nie wszystkie źródła są dostępne dla wszystkich rodzajów organiza-
cji, np. realizowanie projektów, finansowanych z pieniędzy środków
unijnych wymaga dużej wiedzy, profesjonalnego zaplecza technicz-
nego (np. dobrej księgowości) czy pieniężnego wkładu własnego. Na-
wiązki mogą być natomiast zasądzane na rzecz ściśle określonych  
w przepisach organizacji. 
Te ograniczenia w dostępie do źródeł pieniędzy powodują między 
innymi, że sektor pozarządowy ekonomizuje się – coraz więcej sto-
warzyszeń i fundacji prowadzi działalność gospodarczą, by chociaż  
w pewnym stopniu uniezależnić się finansowo i móc bez ogląda-
nia się na dotacje planować długofalowe działania. Z jednej strony 
jest to oceniane pozytywnie, gdyż zapewnia stabilność działań i ich 
większą przewidywalność. Z drugiej strony nie brakuje narzekań: 
ekonomizowanie się oznacza, że coraz rzadziej usługi i dobra są roz-
dawane za darmo, a organizacje zatrudniają pracowników, co kłóci 
się z obrazem organizacji jako zrzeszenia społeczników. 
Ciągle niewystarczająco wykorzystanym sposobem zdobywania 
pieniędzy jest nawiązanie współpracy ze sponsorami lub bizneso-
wymi darczyńcami. (O tym szerzej w rozdziale „Sektor pozarządowy 
a biznes”, str. 93). 
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Spore nadzieje wiąże się też z wprowadzonym niedawno mechani-
zmem 1%, czyli możliwością przekazania 1% swego podatku docho-
dowego wybranej organizacji pożytku publicznego.
Istotnie, osiągnięcia dużych, znanych organizacji, takich jak Cari-
tas (ok.1,2 mln zł), Polska Akcja Humanitarna (ok. 1 mln zł), Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego (ok. 800 tys. zł) czy Fundacja im. S. Batore-
go (ok. 300 tys. zł) są znaczące. 
Jednak wśród małych organizacji słyszy się głosy, że kwoty, na któ-
re mogą one liczyć to kilkaset złotych. Organizacje te nie mogą so-
bie pozwolić na kampanię reklamową, zachęcającą do masowego 
przekazania 1% właśnie im. 
Natomiast członkowie lokalnej społeczności, którzy je znają, nie za-
rabiają na ogół tyle, by 1% z ich podatku był dużą sumą. 
Być może w przyszłości, gdy zamożność społeczeństwa wzrośnie, 
finansowe wspieranie organizacji czy to przez 1%, czy za pomocą
darowizn będzie powszechnym odruchem obywatelskim. Na razie 
jednak postawy filantropijne nie są wśród Polaków powszechne.

Źródła finansowania stowarzyszeń i fundacji:
 1. składki członkowskie
 2. dotacje ze środków publicznych i prywatnych
 3. darowizny (pieniężne i dary rzeczowe)
 4. sponsoring
 5. odpisy 1% podatku dochodowego 
 od osób fizycznych
 6. zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne
 7. dochody z majątku organizacji, inwestycje 
 kapitałowe, kapitał żelazny
 8. nawiązki sądowe
 9. dochody z działalności odpłatnej pożytku 
 publicznego
 10. dochody z działalności gospodarczej
 11. spadki, zapisy
 12. inne źródła: kredyty, pożyczki, 
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 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
To źródło finansowania, z którego korzysta najwięcej orga-
nizacji – prawie 60%. Składki członkowskie występują tyl-

ko w organizacjach typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach  
i związkach stowarzyszeń. Informacja o obowiązku płacenia składki 
przez członków jest zapisana w statucie organizacji. Wielkość skła-
dek członkowskich jest dowolna i ustala ją Walne Zgromadzenie.
Składki są traktowane jako przychód organizacji i muszą być rozli-
czane w sprawozdaniu finansowym.

 DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH
Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji poza-
rządowych są dotacje (granty), które są przyznawane przez 

samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne (głównie or-
ganizacje grantodawcze – o nich czytaj na str. 81). 
Dotacje są przyznawane zwycięzcom konkursów, w których wyła-
nia się tych, którzy dane zadanie konkursowe wykonają najlepiej  
i najciekawiej.
Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie jakiegokolwiek za-
dania publicznego – czyli na przyznanie pieniędzy przez administra-

Źródła przychodów stowarzyszeń i fundacji w 2003 roku – jaki procent organizacji z nich 
korzystało i jaki stanowiły udział w całości przychodów 

Źródła przychodów % organizacji, 
które korzystały 
z danego źródła

% przychodów 
z danego źródła 
w całości 
przychodów 

1 składki członkowskie 59,9 8,1

2 źródła samorządowe (środki od gminy, powiatu lub 
samorządu wojewódzkiego)

45,2 16,5

3 darowizny od osób fizycznych 40,9 4,7

4 darowizny od instytucji i firm 38,8 7

5 źródła rządowe (środki od ministerstw, agencji 
rządowych, województw)

19,3 13,1

6 odsetki bankowe, zyski z kapitału żelaznego, udziały 
i akcje, dochody z majątku

15,3 2,7

7 dochody z działalności gospodarczej 10,5 20,7

8 wsparcie od innych krajowych organizacja 
pozarządowych

9,2 1,1

9 opłaty w ramach odpłatnej działalności statutowej 
(nie będące działalnością gospodarczą) zgodnie 
z Ustawą o działalności pożytku publicznego

8,2 4,8

10 przychody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji 
charytatywnych

6,5 1,2

11 wsparcie od zagranicznych organizacji 
pozarządowych

4,6 4,1

12 zagraniczne źródła publiczne – programy pomocowe 
(w tym środki Unii Europejskiej, np. Phare, Sapard)

4,0 3,5

13 dotacje od oddziału tej samej organizacji 3,1 0,3

14 inne źródła 12,3 12,1

Ok. 60% stowarzyszeń 
korzysta ze składek 
członkowskich.

Pieniądze od 
administracji 
i instytucji prywatnych 
(głównie organizacji 
grantodawczych) 
są najpoważniejszym 
źródłem finansowania
fundacji 
i stowarzyszeń.
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cję na realizację określonego celu – wprowadziła Ustawa o działal-
ności pożytku publicznym i o wolontariacie.
W 2003 roku z pieniędzy pochodzących ze źródeł rządowych  
(np. dotacji z ministerstw, agencji rządowych, województw) sko-
rzystało ok. 20% stowarzyszeń i fundacji, ze źródeł samorządowych  
(tj. z gminy, powiatu lub samorządu wojewódzkiego) – ponad 45% 
organizacji. 
Wsparcie finansowe od zagranicznych organizacji pozarządo-
wych otrzymało blisko 5%, wsparcie od innych krajowych orga-
nizacji pozarządowych (organizacji grantodawczych) – ponad 9%  
organizacji. 
Z zagranicznych źródeł publicznych – programów pomocowych  
– w tym środków Unii Europejskiej, (Phare, Sapard) skorzystało  
4% organizacji.

Bez względu na to, od kogo organizacje otrzymały pieniądze, mu-
szą je rozliczyć, wysyłając instytucji dotującej szczegółowy raport 
merytoryczny i finansowy. Większość dotacji jest również moni-
torowana w trakcie realizowania projektu – poprzez raporty śród-
terminowe. Nierzadko stosowane są wizyty specjalistów od oceny  
i kontroli (ewaluatorów, audytorów).
Bardzo często instytucje finansujące rozkładają przyznanie dużych
kwot, dzieląc je na transze: niewykorzystanie lub nierozliczenie 
pierwszej transzy pieniędzy uniemożliwia przekazanie następnych. 
Ponadto kontroli wydatkowania powierzonych pieniędzy publicz-
nych może dokonać Najwyższa Izba Kontroli.

 DAROWIZNY
Darowizna jest umową, unormowaną Kodeksem Cywil-
nym, zawartą między darczyńcą a obdarowanym. Darowi-

znę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i oso-
by prawne.

Darowizna od strony darczyńcy
Osoba prywatna lub firma (płacąca podatek dochodowy) może
przekazać darowiznę stowarzyszeniu czy fundacji lub organiza-
cji kościelnej, działającym na rzecz określonych celów społecznych 
albo na cele kultu religijnego. Cele te (nazywane również „sferą za-
dań publicznych”) określa Ustawa o pożytku publicznym i o wolon-
tariacie (czytaj na str. 42).
Przepisy dotyczące darowizn i ich odliczania od podatku stosunko-
wo często zmieniają się. 
W 2005 roku osoby prywatne (fizyczne), które przekazały darowi-
znę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% 
uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny. Wy-
jątkiem są darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych – oso-
by prywatne mogą w całości odliczać darowiznę od podstawy opo-
datkowania.
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Darczyńca kieruje 
się wyłącznie zasadą 
hojności. Między nim 

a obdarowanym nie ma 
żadnych powiązań.



Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, 
w 2005 roku mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatko-
wania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym 
roku podatkowym. 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą a rozliczające się według 
liniowej 19% stawki podatkowej nie mogą skorzystać z odliczenia od 
podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Podatnicy korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych daro-
wizn mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty prze-
kazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identy-
fikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).Jeżeli
przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udoku-
mentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej 
organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – potwierdzeniem jest 
dokument przekazania tej darowizny oraz dokumenty potwierdza-
jące faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

Darowizna od strony obdarowanego
Stowarzyszenia i fundacje jako osoby prawne nie płacą podatku od 
otrzymanych darowizn.
W swoim zeznaniu podatkowym obdarowana organizacja musi wy-
odrębnić kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem ce-
lów jej przeznaczenia (zgodnie ze sferą działalności pożytku publicz-
nego). Musi też wyszczególnić darowizny pochodzące od firm czy
instytucji (osób prawnych) z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, 
jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeże-
li suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatko-
wym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł. 
Obdarowane organizacje mają również obowiązek podania tych in-
formacji do publicznej wiadomości przez publikację w Internecie, 
środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych 
w miejscach ogólnie dostępnych. Muszą też w formie pisemnej za-
wiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 
Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których przychody za dany 
rok podatkowy nie przekraczają 20.000 zł.

 SPONSORING
Sponsoring polega na finansowaniu określonego przed-
sięwzięcia w celu promocji (osoby, firmy) sponsora. Celem

sponsoringu jest utrzymanie lub podniesienie renomy, poprawa lub 
zmiana wizerunku firmy lub osoby.
Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponso-
rowanemu w zamian za działania promocyjne ze strony sponsorowa-
nego. Warunki tej współpracy powinny być zawarte w umowie spon-
soringowej. Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych,  

Z darowizn od 
instytucji i firm
skorzystało 
w 2003 roku 38,8 % 
organizacji, a od osób 
prywatnych niemal 
41% organizacji.

Sponsor (firma lub
osoba prywatna), 
wspierając działania 
społeczne, może 
utrzymać lub poprawić 
swój publiczny 
wizerunek.
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czyli umów nieprzewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cy-
wilnego. Wobec tego, że zawarcie tej umowy nie jest uregulowa-
ne w sposób szczególny należy stosować do niej zasady ogólne. Do 
podstawowych elementów takiej umowy należą postanowienia, 
dotyczące zobowiązania się sponsora do celowego finansowania
określonej działalności oraz zobowiązanie się sponsorowanej orga-
nizacji do promocji sponsora.

 JEDEN PROCENT
Obywatele (płacący podatki dochodowe) mogą przekazać 
1% swego podatku na rzecz wybranych przez siebie orga-

nizacji pozarządowych, które mają zarejestrowany sądownie status 
pożytku publicznego. W 2005 roku (czyli przy rozliczaniu podatku 
za 2004 rok) wpłata na konto wybranej organizacji musiała nastą-
pić między 1 stycznia a dniem złożenia PIT-u (czyli 30 kwietnia). Po 
obliczeniu podatku, należało dokonać wpłaty na rachunek wybra-
nej organizacji – czyli założyć pieniądze, które zostały zwrócone po-
tem przez Urząd Skarbowy.
Jest to nowy mechanizm finansowego wspierania organizacji poza-
rządowych, obowiązujący od 2004 roku, wprowadzony przez Usta-
wę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Informacje o zebranych w ramach 1% pieniądzach są jawne: spra-
wozdanie merytoryczne musi być upublicznione, np. na stronie in-
ternetowej, a sprawozdanie finansowe jest zamieszczane na stro-
nie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej. 

 ZBIÓRKI
Zbiórką jest wszelkie publiczne zbieranie rzeczy lub pie-
niędzy na pewien z góry określony cel, który musi być:

• godny poparcia ze względu na interes publiczny, np. religijny, 
państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub spo-
łeczno-opiekuńczy (taki jak remont zabytku kultury czy budowa 
szpitala),
• zgodny z prawem,
• zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo ak-
tem organizacyjnym komitetu, powołanego do zorganizowania 
zbiórki.

Za zbiórkę mogą więc zostać uznane wszelkiego rodzaju apele  
o składanie dobrowolnych datków na rzecz wskazanych w apelu 
podmiotów, skierowane do bliżej nieokreślonych adresatów.
Nie można przeprowadzać zbiórek w interesie osobistym, dla pry-
watnego zysku. Nie oznacza to natomiast, że nie jest dozwolone 
przeprowadzenie zbiórki, aby zebrać datki np. na operację dla kon-
kretnej osoby, gdyż mieści się to w definicji celu zdrowotnego. Gdy
ktoś potrzebuje funduszy na rehabilitację, pokrycie kosztów lecze-
nia itp. powinien zwrócić się do organizacji, której celem statuto-

Ministerstwo Finansów 
podało, że 680 541 

osób przekazało 
organizacjom pożytku 

publicznego kwotę 
ponad 41 mln zł.
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wym jest pomoc ludziom w podobnej sytuacji lub poprosić przyja-
ciół o założenie komitetu.

Kwestie związane z organizacją zbiórek publicznych reguluje ustawa 
z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. 

Zbiórka pieniędzy może mieć formę 
• apelu o dobrowolne wpłaty na konto zbierania pieniędzy do skar-
bonek, puszek 
• sprzedaży cegiełek wartościowych 
• sprzedaży przedmiotów i usług 
• „domokrążnego” zbierania datków (ta forma dopuszczalna jest 
tylko wtedy, gdy przeprowadzenie zbiórki w takiej formie jest spo-
łecznie uzasadnione na danym terenie lub ze względu na charakter 
zbiórki, np. w przypadku klęski żywiołowej)
• listowną
• telefoniczną 
• sms-ową
• internetową. 

Zorganizowanie zbiórki publicznej wymaga uzyskania zezwole-
nia organów władzy administracyjnej (różnych w zależności od za-
sięgu i charakteru zbiórki).
Pozwolenie na zbiórkę mogą uzyskać tylko:
• stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
• organizacje, mające osobowość prawną (np. fundacje)
• komitety, powołane do realizacji określonego celu.

Przepisy ściśle określają wiele szczegółowych zasad, mówiących 
np. o tym, że koszt połączenia telefonicznego powinien być podany  
w ogłoszeniu, puszki powinny być otwierane zgodnie z określoną 
procedurą, a na koncie zbierającego powinno być wydzielono sub-
konto na zbiórkę.
Osoby przeprowadzające zbiórkę (mogą to być tylko członkowie in-
stytucji, która otrzymała pozwolenie oraz osoby przez instytucję 
imiennie zaproszone) Osoby organizujące lub przeprowadzające 
zbiórkę nie mogą otrzymywać wynagrodzenia. 
Muszą być też dobrze „oznakowane”. W czasie zbiórki muszą mieć le-
gitymację zawierającą: imię, nazwisko i adres osoby przeprowadza-
jącej zbiórkę, jej fotografię, numer kolejny legitymacji, nazwę insty-
tucji przeprowadzającej zbiórkę i jej adres, cel zbiórki, nazwę organu, 
który udzielił pozwolenia oraz numer i datę wydanego pozwolenia, 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania instytucji, przepro-
wadzającej zbiórkę, pieczęć instytucji, określenie terminu ważności 
legitymacji, dodatkowo dla osoby małoletniej – imię i nazwisko oso-
by pełnoletniej, upoważnionej do nadzoru nad małoletnim. 
Te szczegółowe wymagania mają zapobiec oszustwom naciągaczy, 
którzy podając się za wolontariuszy organizacji, wyłudzają pieniądze.

6,5 % wszystkich 
organizacji miało 
przychody pochodzące 
z kampanii, zbiórek 
publicznych, akcji 
charytatywnych.
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Organ, który udzielił pozwolenia, może w każdym czasie (sam  
lub przez podległe sobie jednostki) żądać informacji o stanie akcji 
zbiórkowej. 
Po zakończeniu zbiórki instytucja, która ją przeprowadziła, musi  
o wyniku zbiórki poinformować organ, który udzielił jej pozwo-
lenia. Wyniki zbiórki muszą być też w ciągu miesiąca  ogłoszone  
w prasie (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie prasowym).

 DOCHODY Z MAJĄTKU ORGANIZACJI,  
KAPITAŁ ŻELAZNY, INWESTYCJE KAPITAŁOWE
Kapitał żelazny (kapitał wieczysty, endowment) to środ-

ki, które organizacja pozarządowa gromadzi po to, by czerpać  
z nich zyski, przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Za-
sadą podstawową jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz sta-
łe jego pomnażanie. Kapitał żelazny nie jest pojęciem prawnie zde-
finiowanym w Polsce. Zasady jego tworzenia i działania regulują
przepisy wewnętrzne organizacji oraz obowiązujące w Polsce regu-
lacje prawne dotyczące stowarzyszeń czy fundacji (na podst. mate-
riałów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce).

Inwestycje finansowe, które zgodnie z ustawą o podatku od osób
prawnych, mogą być dokonywane przez organizacje pozarządowe 
bez dodatkowych kosztów podatkowych, to:
• lokaty bankowe 
• dłużne papiery skarbowe (czyli obligacje skarbowe i komunalne 
oraz bony skarbowe)
• jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 

Zakup pozostałych papierów wartościowych (np. akcji) bez koniecz-
ności zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych może się odbywać tylko za po-
średnictwem wyspecjalizowanej firmy.

 NAWIĄZKI SĄDOWE
Sąd skazując za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, 
przestępstwa drogowe popełnione pod wpływem alkoho-

lu lub przeciwko środowisku, może orzec nawiązkę. 
Nawiązka czyli, czyli zasądzona kwota pieniędzy, jest przekazy-
wana organizacji społecznej lub instytucji, której głównym celem 
jest ochrona zdrowia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach drogowych czy ochrona środowiska.
Organizacje pozarządowe oraz instytucje uprawnione do otrzyma-
nia nawiązki swoją działalnością muszą obejmować terytorium ca-
łego kraju i znaleźć się w wykazie prowadzonym przez Ministra 
Sprawiedliwości. 
Wpisu do tego rejestru dokonuje się na wniosek zainteresowanej 
organizacji (wniosek o wpis oraz wskazówki jak go wypełnić są opi-

Dochody z tytułu 
odsetek bankowych, 

zysków z kapitału 
żelaznego, udziałów  

i akcji, dochodów  
z majątku miało 

w 2003 roku 
15,3% organizacji.
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sane na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości), a wykaz wszyst-
kich podmiotów znajdujących się na liście jest publikowany raz do 
roku w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Minister-
stwa Sprawiedliwości.
Raz do roku zainteresowane podmioty muszą także poinformować 
resort o swoich podstawowych zadaniach lub celach statutowych,  
a do 20 lutego każdego roku złożyć sprawozdanie wykorzystania 
środków finansowych uzyskanych z nawiązek. Organizacje korzy-
stające z tego przywileju muszą także prowadzić odrębną ewiden-
cję księgową. Minister może również zlecić kontrolę wykorzystania 
środków, w razie stwierdzenia nieprawidłowości organizacja może 
zostać wykreślona z rejestru uprawnionych do korzystania z nawią-
zek. Obowiązek sprawozdawczy w tej kwestii spoczywa również na 
prezesach sądów. 
Przepisy te obowiązują od maja 2005 roku. Zostały zaostrzone (m.in. 
wprowadzono rejestr organizacji i ograniczono typy organizacji 
uprawnionych do otrzymywania nawiązek) wskutek nadużyć finan-
sowych nieuczciwych stowarzyszeń. 

 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ  
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Opłaty np. za świadczone usługi w ramach odpłatnej dzia-

łalności statutowej (niebędące działalnością gospodarczą) zgodnie z 
Ustawą o działalności pożytku publicznego pobierało w 2003 roku 
8,2% organizacji. Opłaty są zwrotem poniesionych nakładów.

 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dochody z działalności gospodarczej w 2003 roku były dru-
gim (po dotacjach) co do wielkości źródłem pieniędzy dla 

organizacji pozarządowych – stanowiły one 20% sumy przychodów, 
a więc dwa razy więcej niż w 2001 roku. Uzyskiwanie takich docho-
dów zadeklarowało ponad 10% organizacji. Zyski z tej działalności 
muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej or-
ganizacji.

 SPADKI I ZAPISY
Stowarzyszenia i fundacje mogą być spadkobiorcami. Jako 
osoby prawne nie płacą podatku od spadków. 

 KREDYTY I POŻYCZKI 
Do tej pory kredyty i pożyczki nie stanowiły istotnego źró-
dła wspierania finansowego działalności stowarzyszeń 

i fundacji. Jednakże w związku z przystąpieniem do Unii Europej-
skiej i pojawieniem się możliwości realizowania bardzo dużych  

Działalność 
gospodarcza jest 
drugim co do wielkości 
źródłem dochodów 
stowarzyszeń 
i fundacji.
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projektów, znacznie przekraczających budżety stowarzyszeń i fun-
dacji i wymagających zapewnienia częściowego wkładu własnego 
lub założenia własnych pieniędzy, ta forma zapewnienia finanso-
wania może się rozwinąć. W dużym stopniu zależy to od postawy 
banków, które musiałyby uznać organizacje pozarządowe za wia-
rygodnych i wypłacalnych klientów. Obecnie w całej Polsce jest  
kilka instytucji finansowych, które mają ofertę dla stowarzyszeń 
i fundacji. 

� � � � � 

Korzystanie z wielu źródeł finansowania obwarowane jest szere-
giem ograniczeń formalno-prawnych i podlega kontroli. Ma to na 
celu utrudnienie dokonywania oszustw i nadużyć. Ma też zapew-
nić, że pieniądze przekazane na cele społeczne rzeczywiście zosta-
ną na to wydane.

na podst. broszur z serii 3w* autorstwa Radosława Skiby, Teresy Zagrodzkiej

� � � � � 
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o finansowaniu

organizacji w serwisach 
internetowych: 

ksiegowosc.ngo.pl, 
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fundusze.ngo.pl, 
prawo.ngo.pl.



VII. 

WYBRANE TYPY 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sektor pozarządowy to środowisko wewnętrznie 
bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno małe, po-
zbawione budżetu czy wyrazistej struktury lokalne 
inicjatywy, jak i duże, silne organizacje, zatrudniają-
ce setki pracowników i dysponujące milionami zło-
tych. W zależności od tego, gdzie działają lub jaka 
jest skala oraz obszar ich aktywności, tworzą one 
specyficzne „podsektory” czy „branże”, o różnych
charakterystykach i problemach. 

ORGANIZACJE BRANŻOWE

Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, na które wielokrotnie powołu-
jemy się w tej publikacji, przeprowadzonych na reprezentatywnej 
próbie stowarzyszeń i fundacji wynika, że dziedziny („branże”), któ-
rymi zajmuje się najwięcej organizacji to: 
• sport, turystyka, hobby (ok. 40%)
• kultura i sztuka (ok. 11.5%)
• edukacja i wychowanie (10%),
• usługi socjalne i pomoc społeczna (10%)
• oraz ochrona zdrowia (8%).

Inną grupą – choć nie tak liczną – która ze względu na swą medial-
ność i strukturę wydaje sie warta opisania, są organizacje ekologicz-
ne (3,6%).
Przyjrzyjmy się zatem tym organizacjom.

 SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
Organizacje sportowe i rekreacyjne tworzą najliczniejszą 
grupę w sektorze pozarządowym. Jest ich dziś w Polsce ok. 

18 tys., co stanowi prawie 40% wszystkich organizacji pozarządo-
wych. Najliczniejszą grupę są wśród nich szkolne i uczniowskie klu-
by sportowe – w rejestrze REGON w 2004 roku było zarejestrowa-
nych ok. 13 tys. 
Duża liczba organizacji sportowych wydaje się być specyfiką nie tyl-
ko sektora pozarządowego w Polsce, ale także w innych krajach byłe-
go bloku wschodniego. 
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Czym się zajmują? 
• prowadzeniem zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, or-
ganizowaniem zawodów sportowych i utrzymywaniem obiektów 
sportowych (82%)
• działalnością polegającą na organizowaniu imprez turystycznych 
i rekreacyjnych oraz prowadzeniu obiektów turystycznych lub re-
kreacyjnych (61%)
• rozwojem hobby i zainteresowań, prowadzeniem klubów człon-
kowskich i kolekcjonerskich itp. (34,4%)

Gdzie działają?
Organizacje sportowe, turystyczne i rekreacyjne mają najczęściej 
lokalny charakter, częściej niż inne ograniczają swoje działania do 
najbliższego sąsiedztwa. Zlokalizowane są przeważnie na terenach 
wiejskich i w małych miastach. Pod tym względem zdecydowanie 
wyróżniają się na tle całego sektora pozarządowego.
• Ponad 40% organizacji sportowych ma siedzibę na wsi i w mia-
stach do 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w całym sektorze takich 
organizacji jest 27%. 
• Tylko niespełna 25% zlokalizowanych jest w dużych miastach 
(stolicach województw). Wśród wszystkich organizacji odsetek tych 
mających siedzibę w dużych miastach sięga 40%. 

Z czego się utrzymują?
Budżety większości organizacji sportowych, turystycznych i hobby-
stycznych nie różnią się znacząco od przychodów w całym sektorze 
pozarządowym, jednak relatywnie mniej organizacji tego typu na-
leży do grupy najbogatszych organizacji. 
Do najczęstszych źródeł ich przychodów należą składki członkow-
skie (z tego źródła korzysta prawie 66% z nich), źródła samorządo-
we (65%) oraz darowizny od instytucji lub firm albo od osób prywat-
nych (po ok. 40%). Podobnie jest w całym sektorze pozarządowym.
Jednakże pod względem znaczenia przychodów zdecydowanie na 
pierwszym miejscu plasuje się samorząd: przeciętna organizacja 
sportowa czerpie stąd 38% swoich przychodów. 

Cechy specyficzne
• Organizacje sportowe, rekreacyjne i hobbystyczne wyróżniają się 
na tle całego sektora pod względem aktywności swoich członków, 
ponadto częściej korzystają one z pracy wolontariuszy. 
• Choć organizacje te nie wyróżniają się pod względem liczby pra-
cowników (mają ich 31%, w całym sektorze 33%), jednak rzadziej 
zatrudniają kobiety – w całym sektorze 66% zatrudnionych to ko-
biety, w organizacjach sportowych i rekreacyjnych zaledwie 51%. 
Ich personel jest także nieco starszy niż w całym sektorze.
• Organizacje, sportowe i rekreacyjne stanowią statystycznie rzecz 
biorąc najstarszą część sektora pozarządowego. Prawie 25% z nich 
powstało jeszcze przed 1989 rokiem.
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 KULTURA I SZTUKA 
Kultura i sztuka stanowi główne pole działań prawie 5,5 ty-
siąca organizacji, co stanowi ok. 11,5% całego sektora poza-

rządowego. 

Czym się zajmują? 
• działalnością sceniczną, teatralną, muzyczną lub kinematograficz-
ną (44%)
• działalnością w sferze ochrony zabytków i miejsc pamięci naro-
dowej oraz podtrzymywania tradycji narodowych lub regionalnych 
(42%)
• produkcją telewizyjną lub radiową, wydawaniem czasopism lub 
książek, prowadzeniem bibliotek (35%)
• sztukami plastycznymi, malarstwem, rzeźbą, fotografią, architek-
turą i wzornictwem (29%)

Gdzie działają?
Organizacje działające na polu kultury i sztuki działają przede wszyst-
kim w dużych aglomeracjach miejskich. Więcej niż połowa z nich zlo-
kalizowana jest w miastach wojewódzkich bądź Warszawie, a tylko 
20% z nich działa na terenach wiejskich lub w małych miastach.

Z czego się utrzymują?
Najczęstsze źródła przychodów organizacji kulturalnych – podobnie 
jak i innych – to: składki członkowskie (korzysta z nich 56% organi-
zacji działających w obszarze kultury i sztuki), darowizny od instytu-
cji lub firm (40%) i osób indywidualnych (44%) oraz dotacje z samo-
rządu (40%) – podobnie jest w całym sektorze pozarządowym.
Jednak jeśli brać pod uwagę budżet przeciętnej organizacji kultural-
nej, to finansowe wsparcie samorządu jest znacząco mniejsze niż ma
to miejsce wśród ogółu organizacji.

Cechy specyficzne
• Organizacje działające w obszarze kultury i sztuki częściej niż inne 
utrzymują kontakty z mediami ogólnokrajowymi oraz ze środowi-
skiem akademicko-naukowym. Różnice te utrzymują się niezależnie 
od tego, czy mówimy o organizacjach wiejskich czy zlokalizowanych 
w dużych ośrodkach miejskich. 
• Organizacje kulturalne rzadziej zatrudniają pracowników – płat-
ny personel ma 25% z nich, podczas gdy w całym sektorze organiza-
cji zatrudniających pracowników jest 33%.
• Mają mniejsze przychody niż większość organizacji – budżet poło-
wy nie przekracza 9 tys. zł (w całym sektorze 13 tys. zł). 
• Co ciekawe (pomimo niskiego poziomu zatrudnienia i niewielkich 
zasobów finansowych) organizacje kulturalne częściej podejmują
działania na szeroką skalę – aż 33% deklaruje, iż prowadzi działania 
wyłącznie na poziomie całego kraju lub na skalę międzynarodową 
(to o 14% więcej niż wśród wszystkich organizacji). 
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 EDUKACJA I WYCHOWANIE 
Edukacja i wychowanie jest najistotniejszym polem dzia-
łań 10% organizacji pozarządowych w Polsce. Kolejne 33% 

organizacji deklaruje, że „edukacja i wychowanie” jest istotnym, 
choć nie najważniejszym, obszarem ich działalności. 

Czym się zajmują? 
• kształceniem ustawicznym, edukacją dorosłych, szkoleniami uzu-
pełniającymi i różnego rodzaju kursami (41,8%)
• działalnością wychowawczą i formacyjną dzieci i młodzieży (np. 
harcerstwo) (32,9%)
• prowadzeniem szkół podstawowych lub średnich (21,8%) 
• prowadzeniem przedszkoli lub aktywnością związaną z opieką i 
edukacją przedszkolną (8,5%)

Gdzie działają?
Organizacje te częściej mają siedzibę w dużych miastach: prawie 
połowa z nich (47%) zlokalizowana jest w miastach wojewódz-
kich i stolicy kraju. Około 36% funkcjonuje w średnich miastach 
(powyżej 10 tys. mieszkańców), zaś tylko 17% na terenach wiej-
skich lub w małych miastach (nieprzekraczających 10 tys. miesz-
kańców).

Z czego się utrzymują?
Największe znaczenie finansowe dla typowej organizacji edukacyj-
nej mają składki członkowskie: stanowią one średnio prawie 28% 
jej budżetu. Na drugim miejscu plasują się przychody ze źródeł sa-
morządowych, choć w porównaniu z całym sektorem, środki, ja-
kie od samorządu otrzymuje przeciętna organizacja edukacyjna, są 
zdecydowanie mniejsze. Większe są za to przychody z działalności 
gospodarczej, będące trzecim pod względem ważności składnikiem 
ich budżetu. 
Stosunkowo mało pieniędzy statystyczna organizacja edukacyjna 
dostaje od samorządu – 14%. 

Cechy specyficzne
• Organizacje zajmujące się edukacją i wychowaniem mają rela-
tywnie duży potencjał finansowy i ponadprzeciętny poziom za-
trudnienia – 40% z nich zatrudnia płatny personel, przy jednocze-
snym niskim poziomie członkostwa.
• Pracownicy tych organizacji częściej mają wyższe wykształcenie 
i jest wśród nich więcej kobiet. W przeciętnej organizacji edukacyj-
nej zatrudniającej płatnych pracowników 74% personelu (ukończy-
ło studia wyższe, w porównaniu do 61% wśród ogółu organizacji). 
64% pracowników organizacji edukacyjnych to kobiety (w całym 
sektorze jest ich 60%). 
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 POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE
Aktywnych organizacji zajmujących się przede wszystkim 
pomocą społeczną i usługami socjalnymi działa dziś w Pol-

sce ponad 4,5 tysiąca, co stanowi ok. 10% całego sektora pozarządo-
wego. Kolejne 15% organizacji deklaruje, że jest to istotny, choć nie 
najistotniejszy obszar ich działalności.

Czym się zajmują? 
• pomocą osobom niepełnosprawnym lub chorym (46%)
• wspomaganiem rodzin niewydolnych wychowawczo, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej, lub patologicznych (45%)
• pomocą osobom skrajnie ubogim (42%) 
• pomocą osobom starszym (32%)
• pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim (30%)
• prowadzeniem lub wspieraniem domów dziecka, rodzin zastęp-
czych, świadczeniem usług adopcyjnych, pomaganiem sierotom lub 
innymi usługami socjalnymi, adresowanymi do dzieci i młodzieży 
(30%)
• zorganizowaną dystrybucją darów rzeczowych, odzieży i żywności 
oraz wsparcia finansowego (25%)
• prowadzeniem schronisk dla bezdomnych lub pomaganiem im  
w inny sposób (20%) 
• pomocą ofiarom klęsk żywiołowych (10%)
• pomocą uchodźcom (2%)

Gdzie działają?
Organizacje pomocy społecznej występują częściej w miastach. 
• 43% z nich zlokalizowanych jest w miastach wojewódzkich i stoli-
cy kraju. Mniej więcej co trzecia (36,5%) funkcjonuje w miastach po-
wyżej 10 tys. mieszkańców, zaś 20% funkcjonuje na terenach wiej-
skich lub w miastach nieprzekraczających 10 tys. mieszkańców.

Z czego się utrzymują?
Przeciętna organizacja pomocy społecznej korzysta z większej liczby 
źródeł przychodów niż inne typy organizacji. Do najczęściej wyko-
rzystywanych źródeł należą m.in.: 
• składki członkowskie (przychody z tego źródła uzyskało w 2003 
roku ok. 60% organizacji zajmujących się pomocą społeczną), 
• darowizny od osób prywatnych (skorzystało z nich aż 55% organi-
zacji tego typu) 
• darowizny od instytucji i firm (ok. 50% – to również więcej niż
wśród ogółu organizacji)
• dofinansowanie z samorządu (50% – porównywalnie z resztą or-
ganizacji). 
Warto podkreślić wyjątkową w sektorze pozarządowym częstość 
korzystania przez te organizacje z darowizn od osób prywatnych –  
o 15% więcej niż w całym sektorze. Nie jest to jedyne źródło, które 
wykorzystują one częściej niż inne organizacje – podobnie jest z pie-
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niędzmi rządowymi: korzysta z nich 28% organizacji zajmujących 
się pomocą społeczną  – w porównaniu do niecałych 20% wśród 
ogółu organizacji. 
Jeszcze wyraźniejsze różnice dotyczą dochodów z kampanii, zbiórek 
publicznych czy akcji charytatywnych: korzystało z nich 23% organi-
zacji działających w obszarze pomocy społecznej, a tylko 7% wszyst-
kich organizacji pozarządowych. Organizacje te częściej są też wspie-
rane przez krajowe organizacje pozarządowe: przychody z tego źródła 
zanotowało 18% z nich (wśród wszystkich organizacji – 9%).

Cechy specyficzne
• Organizacje działające w obszarze pomocy społecznej i usług so-
cjalnych wyróżniają się na tle całego sektora pod względem poten-
cjału ludzkiego: częściej korzystają z pomocy wolontariuszy. Prawie 
65% z nich współpracowało z nimi w 2004 roku – to o 20% więcej 
niż w przypadku wszystkich organizacji. 
• Poziom zatrudnienia w organizacjach pomocy społecznej rów-
nież wydaje się nieznacznie wyższy niż w całym sektorze. Płatnych 
pracowników zatrudnia ok. 40% z nich, podczas gdy wśród wszyst-
kich organizacji robi tak 1 na 3 organizacje (33%). 
• Pod względem kondycji finansowej również wypadają dobrze:
przychody tych organizacji są z reguły wyższe niż w całym sektorze.

 ORGANIZACJE OCHRONY ZDROWIA
Organizacji działających głównie w obszarze ochrony zdro-
wia jest dziś w Polsce niecałe 4000, co stanowi ok. 8% całe-

go sektora pozarządowego. Kolejne 16% stanowią organizacje, dla 
których ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych, choć nie 
najważniejszym obszarem działania.

Czym się zajmują? 
• promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną lub działa-
niami na rzecz krwiodawstwa (66%) 
• działalnością rehabilitacyjną i terapeutyczną, prowadzeniem sa-
natorium, ośrodka rehabilitacyjnego, zakładu opiekuńczo-leczni-
czy lub pielęgnacyjnego (35%) 
• interwencją kryzysową (10%) 
• opieką szpitalną lub ambulatoryjną, dystrybucją leków i sprzętu 
medycznego (8%) 
• ratownictwem medycznym (5%) (badanie nie objęło jednostek ra-
townictwa, takich jak GOPR, TOPR czy WOPR) 

Gdzie działają?
Organizacje, dla których ochrona zdrowia jest najważniejszym ob-
szarem aktywności działają przede wszystkim w dużych miastach. 
• Tylko 5,5% z nich działa na terenach wiejskich lub w miastach 
nieprzekraczających 10 tysięcy mieszkańców, podczas gdy wśród 
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wszystkich organizacji odsetek ten wynosi 27%. 
• Co druga organizacja ochrony zdrowia ma siedzibę w jednym z 16 
miast wojewódzkich – wśród wszystkich organizacji jest to niespeł-
na 40%.

Z czego się utrzymują?
Organizacje ochrony zdrowia zdecydowanie częściej niż inne korzy-
stają z darowizn od osób fizycznych i od firm lub instytucji. W 2003
roku przychody z tych źródeł zadeklarowało aż 70% z nich, w porów-
naniu do ok. 45% wśród wszystkich organizacji pozarządowych. Z ko-
lei dotacje od samorządu – zwykle jedno z najczęściej wskazywanych 
źródeł przychodów sektora – są wśród organizacji ochrony zdrowia 
mniej popularne: z publicznych środków samorządowych korzystało 
w 2003 roku 43% z nich (wśród wszystkich organizacji 52,3%). Oprócz 
darowizn, najczęstszym źródłem finansowania są składki członkow-
skie (źródło to zostało wskazane przez blisko 64% z nich).

Cechy specyficzne
• Organizacje ochrony zdrowia mają więcej pracowników i zdecydo-
wanie częściej korzystają z pomocy wolontariuszy.
• Organizacje ochrony zdrowia są sfeminizowane: w przeciętnej 
organizacji tego typu aż 83% pracowników stanowią kobiety – to  
o 20% więcej niż w całym sektorze. W połowie organizacji, dla któ-
rych ochrona zdrowia jest najważniejszym obszarem działań, wszy-
scy zatrudnieni to kobiety. 
• Wyższemu niż w całym sektorze poziomowi zatrudnienia i wolon-
tariatu w organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia towarzy-
szy także nieco większy potencjał finansowy. 29% z nich osiągnęło 
w roku 2003 przychody przekraczające 100 tys. złotych (w całym 
sektorze pozarządowym takich organizacji było ok. 21%). 10% najza-
możniejszych organizacji tego typu dysponowało przychodami prze-
kraczającymi 500 tys. zł. (podczas gdy w całym sektorze przychody 
10% najzamożniejszych organizacji zaczynają się od 300 000 zł).

 ORGANIZACJE OCHRONY ŚRODOWISKA
Organizacji zajmujących się przede wszystkim ochroną śro-
dowiska dziś w Polsce jest ok. 1800, co stanowi 3,6% całego 

sektora. Kolejne 12% stanowią organizacje, które wskazują ochronę 
środowiska jako jeden z obszarów swoich działań, jednak nie jedyny. 

Czym się zajmują? 
• działania w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego, ochro-
ny lasów, rezerwatów przyrody, parków narodowych, ogrodów miej-
skich etc. (59%)
• szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, promocją idei rozwoju 
zrównoważonego (52%)
• ochroną zasobów naturalnych (41%) 
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• ochroną i opieką nad zwierzętami czy usługami weterynaryjny-
mi (31%)
• działaniami na rzecz redukcji lub kontroli zanieczyszczeń, a tak-
że recyklingiem (26%) 

Gdzie działają?
Organizacje ochrony środowiska stosunkowo często wskazują naj-
bliższe sąsiedztwo jako obszar swoich działań, jednak są to najczę-
ściej organizacje, które równolegle prowadzą działania na szer-
szą skalę, więc ich bardziej lokalny charakter przejawia się raczej  
w uwzględnianiu w działaniach potrzeb najbliższego otoczenia niż 
w ograniczaniu się tylko do działania lokalnego. 

Z czego się utrzymują?
W 2003 roku wsparcie finansowe od samorządu otrzymało 41% or-
ganizacji ekologicznych (nieco mniej niż w całym sektorze). Częściej 
za to korzystają ze składek członkowskich, co mogłoby wskazywać 
na ich bardziej lokalny charakter, jednocześnie jednak więcej or-
ganizacji ekologicznych czerpie przychody z zagranicznych progra-
mów pomocowych, a także z działalności gospodarczej.

Cechy specyficzne
• Organizacje ekologiczne dysponują mniejszymi środkami finan-
sowymi niż pozostałe organizacje – połowa miała w 2003 roku bu-
dżet nie większy niż 7700 zł, podczas gdy w całym sektorze przy-
chody połowy organizacji sięgają 13 tys. zł.
• Organizacje ekologiczne częściej niż inne działają nie na rzecz 
swoich członków, lecz na rzecz mobilizowania i edukowania opi-
nii publicznej.

� � � � � 

Aby organizacja pozarządowa mogła działać, potrzebni są aktywni 
obywatele, gotowi do wzięcia odpowiedzialności za własne proble-
my. Jednak to nie wszystko – obywatele ci muszą też dostrzec war-
tość we wspólnym działaniu i zgodzić się co do najważniejszych ce-
lów, jakie chcą wspólnie osiągnąć. Siłą poszczególnych organizacji 
jest umiejętność takiego pogodzenia jednostkowych potrzeb i inte-
resów, aby nie stały w sprzeczności z dobrem ogółu, przy jednocze-
snym poszanowaniu różnic w poglądach i opiniach. 
O ile jednak z perspektywy poszczególnych organizacji liczy się 
wspólnota podzielanych celów, o tyle na poziomie całego sektora 
wagi nabiera różnorodność. Obszary aktywności wszystkich orga-
nizacji pozarządowych odzwierciedlają rozmaite zainteresowania, 
marzenia, wartości czy aspiracje ludzi, którzy je tworzą, odpowia-
dają na różnorodne potrzeby i problemy poszczególnych społecz-
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ności. Dlatego sektor pozarządowy jest tak bardzo zróżnicowany – 
jego bogactwo wynika z różnych poglądów, preferencji, priorytetów. 
I właśnie w różnorodności celów stawianych sobie przez poszcze-
gólne organizacje, a także wielości metod ich realizacji tkwi przede 
wszystkim siła sektora pozarządowego.

 Marta Gumkowska, Jan Herbst
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INFRASTRUKTURA III SEKTORA
Bogata i zróżnicowana działalność organizacji po-
zarządowych, którą naszkicowaliśmy w rozdziale 
powyżej, skupia się na zagadnieniach społecznych, 
kultury czy środowiska. Ich działania merytorycz-
ne wymagają prowadzenia również działań admi-
nistracyjnych, technicznych, rzeczniczych. W tej 
części ich pracy organizacjom tym pomagają inne 
organizacje, nazywane infrastrukturą III sektora. 

Zatem organizacje infrastrukturalne (czy też wspierające) to te, któ-
re na różne sposoby wspierają III sektor, czyli albo funkcjonujące już 
stowarzyszenia i fundacje, albo te właśnie się tworzące, albo niefor-
malne inicjatywy obywatelskie czy grupy samopomocowe. 

Formy wspieranie innych organizacji
Najczęstsze formy wspierania innych organizacji to: 
• udzielanie informacji (np. o dostępnych funduszach czy szkole-
niach)
• poradnictwo (np. prawne lub księgowe), 
• szkolenia (ogólne, np. z zarządzania ludźmi lub specjalistyczne, np. 
współpraca z wolontariuszami) 
• udzielanie wsparcia technicznego (lokal, dostęp do komputera)
• przekazywanie funduszy lub darów rzeczowych. 

Szacuje się, że w Polsce istnieje od stu do trzystu organizacji, których 
głównym celem jest wspieranie innych inicjatyw obywatelskich. 
Specjalizują się one w różnych dziedzinach: np. w wolontariacie lub 
przekazywaniu funduszy. Sensem ich istnienia jest wspieranie roz-
woju III sektora jako takiego, a celem umacnianie instytucjonalne  
i merytoryczne instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Inne funkcje infrastruktury III sektora
Organizacje infrastrukturalne oprócz działań kierowanych bezpo-
średnio do samych organizacji często pełnią też rolę rzeczników in-
teresu III sektora – na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Swo-
imi działaniami, kontaktami z lokalnym samorządem czy władzą na 

W Polsce istnieje 
około stu organizacji, 
których głównym 
celem jest wspieranie 
innych inicjatyw 
obywatelskich.
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szczeblu centralnym starają się tworzyć przyjazne środowisko dla 
funkcjonowania i rozwoju społecznej aktywności. 
Na poziomie lokalnym najczęściej zabiegają o uchwalanie lokalne-
go prawa, które regulować ma współpracę władz z organizacjami, 
biorą udział w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju lub katalizu-
ją proces ich tworzenia, przez organizowanie szerszych konsulta-
cji. Na szczeblu ogólnopolskim włączają się w konsultacje społecz-
ne dotyczące ustaw czy ministerialnych rozporządzeń. Zabiegają  
o zmianę w istniejących aktach prawnych bądź inicjują powstawa-
nie nowych.

Po co infrastruktura
Ideą działalności organizacji infrastrukturalnych jest odciążenie 
pozostałych organizacji od prowadzenia specjalnych działań zwią-
zanych z rzecznictwem interesów wspólnych dla szerszego grona 
organizacji, innymi słowy – od działań niestanowiących ich pod-
stawowego, merytorycznego funkcjonowania. Organizacje infra-
strukturalne często zatrudniają fachowców w dziedzinie księgowo-
ści, prawa, finansów – których zadaniem jest udzielanie informacji
i pomocy innym organizacjom. Tak więc głównym zadaniem infra-
struktury jest wpływanie na formowanie przyjaznej przestrzeni 
dla swobodnego rozwoju różnych form aktywności obywatelskiej.

Federacje
Do infrastruktury zaliczamy również różnorodne federacje i związ-
ki organizacji pozarządowych. Istnieją federacje i związki obejmu-
jące swoim zasięgiem cały kraj i reprezentujące poszczególne sfe-
ry działania – tzw. federacje branżowe (np. w dziedzinie pomocy 
społecznej czy ekologii). Są też ogólnokrajowe reprezentacje organi-
zacji ściśle wyspecjalizowanych (reprezentacje osób niewidomych, 
diabetyków), są także reprezentacje budowane według klucza te-
rytorialnego (tzw. regionalne) czy wreszcie sieci organizacji, któ-
re mają podobne cele, realizowane według wspólnych standardów 
(np. tzw. ośrodki wsparcia). 

Potrzeba reprezentacji jest szczególnie odczuwalna, gdy nale-
ży wspólnie wystąpić w sprawach ważnych dla poszczególnych 
branż czy regionów. Są też sprawy dotyczące wszystkich organi-
zacji pozarządowych, takie jak działania na rzecz zmian w prawie 
(dotyczące np. wolontariatu, ulg podatkowych, działalności nie-
nastawionej na zysk). Zwłaszcza wtedy wymagany jest wspólny, 
zdecydowany, a co najważniejsze mający mandat większości, je-
den głos. 
Drugą, nie mniej istotną sprawą jest odpowiedzialność za dobry  
i spójny wizerunek sektora pozarządowego w społeczeństwie. 

Marcin Dadel

� � � � � 
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GRANTODAWCZE FUNDACJE PRYWATNE
Swoistą część infrastruktury stanowią organizacje 
pozarządowe, które swoją misję realizują poprzez 
finansowe wspieranie działań innych organizacji
pozarządowych lub osób fizycznych. Są to przede
wszystkim fundacje, które prowadzą własne lub 
obsługują powierzone im programy grantowe, do-
tacyjne i stypendialne. 

GRANTODAWCY, DARCZYŃCY
Nie ma niestety na razie dobrego polskiego określenia na tę grupę 
organizacji, zwane są one najczęściej organizacjami grantodawczy-
mi (krócej: grantodawcami) lub szerzej: darczyńcami, choć nie jest 
to pojęcie do końca adekwatne i precyzyjne. 
Część z nich powstała dzięki wsparciu ze strony prywatnych dar-
czyńców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zarówno 
tych indywidualnych, jak George Soros, jak i prywatnych fundacji 
dobroczynnych. 
W latach 90. wsparcie np. Fundacji C.S. Motta czy Fundacji Forda, 
wielu innych prywatnych fundacji amerykańskich, a także euro-
pejskich, było ważne dla całego sektora pozarządowego w Polsce, 
a w szczególności dla tych organizacji, które dziś same już są  
w stanie pomagać innym organizacjom. 
Większość z zagranicznych fundacji i darczyńców indywidualnych 
powoli kończy w Polsce swoją działalność, ale jej efekty są i będą 
trwale odczuwalne przez organizacje pozarządowe w Polsce. 
O wielkości pomocy finansowej niech świadczą przykładowe liczby:
w latach 1997-2001 polskim organizacjom German Marshall Fund 
przekazał ponad 1 milion, Fundacja Forda  ponad 11,5 miliona dola-
rów, a Rockefeller Brothers Fund  ponad 500 000 dolarów.

TRUST FOR CIVIL SOCIETY 
Kilka największych prywatnych fundacji amerykańskich, mimo że, 
same już się wycofały z Polski (bądź też powoli to robią) utworzy-
ło Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, który jeszcze 
przez wiele lat będzie finansowo wspierał najważniejsze działania
w sektorze pozarządowym w Polsce i innych krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej. Są to: Atlantic Philanthropies, Fundacja C.S. Motta, 
Fundacja Forda, German Marshall Fund of the United States, Open 
Society Institute, Pfizer Foundation i Rockefeller Brothers Fund.

POLSKIE ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
Polskie organizacje wspierające finansowo inne organizacje można
podzielić na dwie grupy: ogólnopolskie i lokalne.

Wspieranie ogólnopolskie
Organizacje udzielające wsparcia finansowego dla osób i organi-
zacji z terenu całego kraju.  Jest to grupa niejednorodna: są tu or-

Fundacja C.S. Motta 
– jedna z kilkunastu 
dużych, prywatnych 
fundacji udzielających 
finansowego wsparcia
polskim organizacjom 
pozarządowym.  
W latach 1995-2004 
przekazała im 
w formie dotacji 
kwotę ponad 
6 milionów dolarów.
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ganizacje, które powstały dzięki prywatnej pomocy zagranicznej 
(np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi), 
organizacje założone przez krajowe, zagraniczne lub międzynaro-
dowe firmy działające w Polsce (np. Fundacja im. L. Kronenberga),
przedstawicielstwa zagranicznych fundacji (np. Fundacja H. Boel-
la), takie, które powstały dzięki wsparciu krajowych środków pu-
blicznych (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), wreszcie takie, które 
powstały i działają dzięki ofiarności publicznej (np. Fundacja Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Fundacja Polska Akcja Huma-
nitarna). Wszystkie one dysponują własnym majątkiem (kapita-
ły żelazne, kapitały rezerwowe, nieruchomości), z którego dochód 
pozwala im w całości lub w części pokrywać wydatki związane  
z udzielanym wsparciem.
Są w tej grupie również organizacje, które dopiero budują swoje 
własne źródła dochodów, jednak realizują wiele programów dota-
cyjnych i stypendialnych powierzonych im przez inne organizacje. 
Przykładem tego typu organizacji jest Akademia Rozwoju Filantro-
pii w Polsce czy też Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 
Specyficzną organizacją należącą do tej grupy jest Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności, działająca w Polsce, jednak zarejestro-
wana w Stanach Zjednoczonych, udzielająca z dochodów własnych 
corocznie wsparcia rzędu ponad 20 milionów złotych.

Wspieranie lokalne
Druga grupa to organizacje działające lokalnie. Zaczęły one powsta-
wać w ostatnich 5 – 6 latach, w dużej mierze dzięki wsparciu fun-
dacji zagranicznych działających w Polsce i krajowych organizacji 
grantodawczych. 
Sztandarowym przykładem tego typu organizacji są fundusze  
lokalne, współpracujące z Akademią Rozwoju Filantropii w Pol-
sce. Obecnie 12 funduszy, działających z reguły na obszarze po-
wiatu lub kilku powiatów, tworzy Ogólnopolską Sieć Funduszy Lo-
kalnych. 

Fundusze lokalne to lokalne źródła finansowania działań organiza-
cji pozarządowych, osób fizycznych, grup nieformalnych – poprzez
lokalne programy grantowe i stypendialne. 
12 funduszy lokalnych od 1999 do 2004 roku przekazało już ponad 
1 100 dotacji oraz blisko 2 000 stypendiów na łączną kwotę 3,5 mi-
liona złotych 
Co nie mniej ważne budują one własne źródła dochodów w postaci 
kapitałów żelaznych, które łącznie osiągnęły już wysokość 4,8 mi-
liona złotych. Obecnie powstaje kolejnych 10 funduszy lokalnych, 
tworzone są także we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce lokalne organizacje, które specjalizują się w regrantingu 
(prowadzeniu lokalnych programów dotacyjnych – powierzonych). 
Innym przykładem organizacji udzielających lokalnie wsparcia fi-
nansowego są stowarzyszenia i fundacje realizujące wpierane m.in. 

Kwota rocznego 
wsparcia 

w przeliczeniu na jeden 
fundusz lokalny wynosi 

średnio ok. 68 tysięcy 
złotych, a rozpiętość 

waha się od 6 tysięcy 
do 150 tysięcy złotych 

rocznie.

82 VII. WYBRANE TYPY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH



przez Fundację Stefana Batorego lokalne programy stypendialne,  
w ramach których co roku przekazywanych jest 1300 stypendiów.

FORUM DARCZYŃCÓW
Z inicjatywy części ze wspomnianych wyżej organizacji we wrze-
śniu 2004 r. założone zostało Forum Darczyńców w Polsce, stowarzy-
szenie skupiające dziewięć organizacji udzielających finansowego
wsparcia innym organizacjom i osobom fizycznym. Jego celem jest
rozwijanie różnych form współpracy i koordynacji działań pomię-
dzy organizacjami wspierającymi inne organizacje i osoby fizyczne,
doskonalenie mechanizmów przyznawania, przekazywania i oceny 
skuteczności i efektywności przekazywanego wsparcia, reprezento-
wanie interesów darczyńców, propagowanie standardów i dobrych 
praktyk w zakresie programów grantowych i stypendialnych. 
Darczyńcy zrzeszają się w Forum, by doskonalić swoje umiejętności 
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji na działa-
nia organizacji obywatelskich i innych instytucji, które dążą do po-
zytywnych zmian społecznych. Starają się także tworzyć przyjazne  
i przejrzyste warunki rozwoju dla organizacji udzielających wspar-
cia materialnego i niematerialnego oraz budować ich społeczną 
wiarygodność. 

Tomasz Schimanek

� � � � � 

ORGANIZACJE KOŚCIELNE
Organizacjami kościelnymi nazywa się potocznie 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, działają-
ce na podstawie przepisów o stosunku państwa do 
Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,  
o stosunku państwa do innych kościołów oraz 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania (są to np. parafie rzym-
skokatolickie, diecezje, bractwa prawosławne, zako-
ny, Papieskie Dzieła Misyjne, Prawosławne Ośrodki 
Miłosierdzia, Caritas).

 ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM
Potencjał polskiego katolicyzmu dla wspierania kapita-
łu społecznego w Polsce jest znaczny. Wystarczy wymie-

nić: mocne struktury Kościoła, zarówno na poziomie parafialnym,
jak i diecezjalnym; wykształceni księża i zakonnicy; w miarę sta-
bilna liczba wiernych z różnych grup społecznych i wiekowych, któ-
rzy stanowią zaplecze dla rozmaitych społecznych inicjatyw Kościo-
ła; coraz więcej innowacyjnych programów pomocy, angażujących 
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znaczną liczbę wolontariuszy; wysoki poziom zaufania społeczne-
go, jakim cieszy się Kościół; możliwości wpływania i kształtowania 
opinii publicznej na poziomie lokalnym. 
Warto przyjrzeć się dokładnej ruchom i stowarzyszeniom katolic-
kim i ich roli we wspieraniu aktywności społecznej.

Według danych European Value Survey w Polsce około dwóch milio-
nów katolików, czyli nieco ponad 5% populacji deklaruje przynależ-
ność do organizacji religijnej lub kościelnej, co stawia nas na równi  
z tak zlaicyzowanymi krajami, takimi jak Francja, Wielka Brytania, 
Litwa i Łotwa. Trzeba jednak pamiętać, że nowe ruchy i stowarzysze-
nia katolickie mogły powstawać w Polsce stosunkowo od niedawna. 

Obecnie, według szacunków największej organizacji federacyjnej – 
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, w skali całego kraju dzia-
ła ok. 150 – 180 stowarzyszeń, ruchów i organizacji katolickich. Je-
śli chodzi o podmioty prowadzące działania na szczeblu lokalnym 
(wliczając w to również samodzielne oddziały podmiotów ogólno-
polskich), to szacunkowa ich liczba wynikająca z dostępnych ewi-
dencji diecezjalnych wynosi łącznie około 900 – 1100 podmiotów. 
Po przełomie roku 1989, równolegle do żywiołowego rozwoju „no-
wych ruchów”, wzrost liczby członków odnotowały również orga-
nizacje o wiele dłuższej, jeszcze przedsoborowej, tradycji, które roz-
powszechnione są obecnie zwłaszcza na wsiach, (np. Legion Maryi, 
Żywy Różaniec, instytuty świeckie, Sodalicja Mariańska). Niepospo-
litym fenomenem lat 90. są Koła Przyjaciół działającego od 1991 roku 
Radia Maryja (nazywane także Biurami „Radia Maryja”). Koła te two-
rzą potężny ruch społeczny, modlitewny i formacyjny, którego liczeb-
ność trudno oszacować (sami przedstawiciele szacują go na około  
5 mln, ale wydaje się, że jest to liczba znacznie zawyżona). 

Zaplecze działań – parafie
Parafia stanowi nie tylko najmniejszą jednostkę administracyjną
Kościoła, ale także instytucję społeczną, kształtującą życie lokal-
nych społeczności. Sieć parafii jest podstawowym i potencjalnie
największym „zasobem” stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Sta-
nowią one zarówno bazę rekrutacyjną członków, jak i zapewniają 
zaplecze materialne w postaci lokali i infrastruktury (np. około 22 
tysięcy sal katechetycznych). W Polsce sieć parafii jest gęsta, jest ich
niemal czterokrotnie więcej niż gmin. 
W 2003 roku na terenie 39 diecezji rzymskokatolickich, na które po-
dzielone jest terytorium kraju, znajdowało się 9826 parafii rzym-
skokatolickich (dane na podstawie Leksykonu Kościoła Katolickie-
go 2003). 
Można wyróżnić następujące społeczne funkcje parafii:
• ośrodek informacyjno-doradczy
• ośrodek dobroczynności
• działalność kulturalno-oświatowa.

5% populacji deklaruje 
przynależność do 

organizacji religijnej 
lub kościelnej.

Szacuje się, że w Polsce 
działa ok. 150 – 180 

stowarzyszeń, ruchów i 
organizacji katolickich.
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60,5% respondentów świeckich badanych w 2002 roku przez Ośro-
dek Sondaży Społecznych OPINIA wyraziło opinię, iż pomoc cha-
rytatywna udzielana przez parafie dociera do osób najbardziej po-
trzebujących, 13,9% było przeciwnego zdania, natomiast aż 25% 
respondentów nie miało na ten temat żadnej opinii z powodu bra-
ku informacji. 

Nie najlepiej wygląda jednak wiedza o działalności konkretnych in-
stytucji charytatywnych: zaledwie 34,1 % respondentów zetknęło 
się z działalnością Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

Caritas
W ostatniej dekadzie wzrosła liczba świeckich członków para-
fii uczestniczących w działalności charytatywnej na jej terenie – 
w 1991 zaangażowanie w działalność charytatywną na terenie wła-
snej parafii deklarowało 15% z nich, w roku 2002 już 35%. Na pewno
przyczyniła się do tego instytucjonalizacja działalności Caritas. 
Caritas Polska to instytucja charytatywna, powołana przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski, która jest „infrastrukturą” dla całej działal-
ności dobroczynnej Kościoła, pełniąc przy tym funkcje: koordynacyj-
ną, reprezentacyjną, operacyjną, poszukującą funduszy na działania, 
informacyjną, szkoleniową. Prócz mającej siedzibę w Warszawie Ca-
ritas Polskiej, istnieje 39 Caritas diecezjalnych, Caritas Polowa, Cari-
tas Zakonu Bonifratrów i dwie Caritas greckokatolickie – wszystkie 
mają oddzielną osobowość prawną. Podstawowym ogniwem Caritas 
na poziomie lokalnym jest Caritas parafialna (parafialny zespół Ca-
ritas). Prócz tego istnieją szkolne koła Caritas, w których wolontariu-
szami są uczniowie.

Finansowanie stowarzyszeń i ruchów katolickich
Brak kryteriów formalnej przynależności do stowarzyszeń i ruchów 
katolickich sprawia, że często trudno jest zapewnić im stały dopływ 
środków koniecznych do prowadzenia działalności, dlatego stowa-
rzyszenia coraz częściej starają się formalizować swoją działalność, 
rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Poza największymi kościelnymi organizacjami pozarządowymi, pro-
wadzącymi przede wszystkim działalność charytatywną (Caritas 
Polska, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, Katolickie Stowarzysze-
nie Antynarkotykowe KARAN), które to organizacje są podmiotami 
w kontraktach na określone społeczne zadania, zawieranych z wła-
dzami centralnymi i lokalnymi, zdecydowana większość dochodów 
organizacji kościelnych bierze się z dobrowolnych datków (ofiar) ich
członków bądź ze wsparcia udzielanego wedle uznania duszpaste-
rzy (proboszczów i biskupów). 

60,5% badanych 
osób świeckich 
wyraziło opinię, iż 
pomoc charytatywna 
udzielana przez 
parafie dociera do
osób najbardziej 
potrzebujących.

80 – 90% wiernych nie 
korzysta z działalności 
charytatywnej 
w swojej parafii.

Z Caritas Polska jest 
związanych ponad 50 
tysięcy wolontariuszy.
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 ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z INNYMI KOŚCIOŁAMI
Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji obecnie w Polsce zarejestrowane są 164 kościo-

ły i inne związki wyznaniowe. Większość z nich powstało w latach 
1990 – 1999. 
Na podstawie danych GUS o kościołach i związkach wyznaniowych 
w Polsce (z roku 2000) poza Kościołem katolickim, który zrzesza 
34,87 mln wiernych (w tym 110 tys. grekokatolików), najwięcej wy-
znawców ma w Polsce Cerkiew prawosławna (562,4 tys.), liczbę pro-
testantów szacuje się na 162,9 tys. osób, w tym największy kościół 
ewangelicko-augsburski liczy około 87 tys. wyznawców, Świadko-
wie Jehowy zarejestrowani jako Strażnica – Towarzystwo Biblijne 
i Traktatowe, zrzeszają w Polsce 123 tys. członków. Do pozostałych 
związków wyznaniowych należy 147 tys. wiernych. 

Działalność charytatywna w Cerkwi prawosławnej prowadzona 
jest przez Diecezjalne Ośrodki Miłosierdzia. Istnieją one w każdej 
z siedmiu diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego. Głównym obszarem ich działalności jest prowadzenie domów 
pomocy społecznej dla najuboższych. Na terenach, gdzie mieszka 
najwięcej osób wyznania prawosławnego, to jest w województwie 
podlaskim Diecezjalny Ośrodek Miłosierdzia prowadzi też świetlice 
dla dzieci oraz wydaje posiłki dla bezdomnych. 

Dobroczynnością w Kościele ewangelicko-augsburskim zajmują się 
ewangelickie diakonaty, działające w poszczególnych parafiach na
terenie całej Polski. W 1999 r. osobowość prawną uzyskała Diako-
nia Kościoła, której głównym celem jest pomoc diecezjom i innym 
kościelnym osobom prawnym w wypełnianiu ich charytatywnych 
i opiekuńczych zadań. Diakonia Kościoła koncentruje się na pracy z 
niepełnosprawnymi i pomocy osobom starszym, samotnym i cho-
rym (prowadzi m.in. 9 Domów Opieki). Ważnym obszarem działań 
jest też pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, a także praca z dziećmi 
i młodzieżą (np. przez organizowanie kolonii dla dzieci, fundowa-
nie stypendiów czy promocję wolontariatu). 

na podst. tekstu Marii Rogaczewskiej

oprac. Marta Gumkowska

� � � � � 
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 RELACJE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
Zasady
Relacje między administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi wynikają m.in. z konstytucyjnej zasady pomocni-
czości (subsydiarności, o której czytaj też na str. 35). 

Polski, jako członka Unii Europejskiej, dotyczy też zasada partner-
stwa, która zakłada włączenie w proces podejmowania decyzji i ich 
realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, 
jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych naj-
lepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu.
Inną podstawą ideową dla współpracy jest zasada dialogu społecz-
nego, to jest obowiązkowych konsultacji, prowadzonych przez insty-
tucje Unii Europejskiej, z partnerami społecznymi (organizacjami 
pracodawców i pracowników). Tryb konsultacji rozszerzonych o inne 
podmioty społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje poza-
rządowe, określany jest mianem dialogu obywatelskiego. 
Większy udział społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu 
decyzji i kształtowaniu polityki UE,  (społeczeństwa obywatelskie-
go rozumianego jako m.in. związki zawodowe i organizacje praco-
dawców, organizacje pozarządowe) został opisany w Białej Księdze, 
dokumencie z 25 lipca 2001 r. opublikowanym przez Unię Europej-
ską, dotyczącym reformy sposobu rządzenia oraz większego włącze-
nia obywateli.
Te zasady  prowadzą do takiego modelu związków między organiza-
cjami pozarządowymi a administracją różnego szczebla, w którym 
współpraca z organizacjami nie jest kwestią wyboru czy dobrej 
woli, ale prawnym obowiązkiem.

Regulacje prawne 
W Polsce zasady współpracy organizacji pozarządowych z admini-
stracją uregulowała Ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (w art. 5). 

Najważniejszym zapisem prawnym z punktu widzenia III sektora 
jest nałożenie na administrację obowiązku współpracy i uchwala-
nia jej rocznych planów (programów). 
Samorząd musi opracowywać własne strategie, dotyczące różnych 
dziedzin, i informować o tym społeczeństwo. Nie jest to praktyka po-

VIII. 

III SEKTOR 
A INNE SEKTORY

Pomocniczość 
(subsydiarność) jest 
najważniejszą zasadą 
(bo konstytucyjną), 
która powinna 
przyświecać relacjom 
administracja  
– organizacje. Jest to 
zdroworozsądkowa 
relacja pomiędzy 
jednostką wyższego 
rzędu i niższego: jeżeli 
czegoś nie potrafisz –
pomogę ci, jeżeli już 
umiesz to robić 
– przekażę ci to 
zadanie do realizacji. 
W relacjach 
społecznych dobrze to 
określa powiedzenie: 
Tak mało państwa, 
jak to jest możliwe, 
tak dużo państwa, 
jak to jest konieczne. 
Stosowanie 
w praktyce tej zasady 
wzmacnia aktywność, 
samoodpowiedzial- 
ność i daje swoistą 
wolność do działań.
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wszechna. Wymóg konstruowania strategii oznacza konieczność 
planowania działalności władz w dłuższej perspektywie i formu-
łowania jej w postaci projektów i wniosków. W wielu krajach Unii 
Europejskiej strategie, plany, projekty oraz ich konsultacje są obo-
wiązującym modelem współpracy.
Co prawda Ustawa nie wspomina o wieloletnich programach 
współpracy, ale są one rekomendowane przez różne instytucje. Dla 
przykładu Ministerstwo Polityki Społecznej wydało poradnik meto-
dologiczny o tym, jak tworzyć takie programy.

Partnerzy do współpracy
W Ustawie wyraźnie mówi się, że administracja zobowiązana jest 
do współpracy ze wszystkimi organizacjami, a nie tylko z organiza-
cjami mającymi status organizacji pożytku publicznego.  

Zasady współpracy
Współpraca ta odbywa się na zasadach:
• pomocniczości 
• suwerenności stron 
• partnerstwa 
• efektywności 
• uczciwej konkurencji
• jawności. 

Programy współpracy
Samorządy trzech szczebli zobowiązane zostały w Ustawie do 
uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami po-
zarządowymi. Ustawa nie precyzuje jednak, co taki program po-
winien zawierać, ani jak go tworzyć. Trochę światła na proces 
tworzenia „ramowego programu współpracy” rzuca dokument Mi-
nisterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: Za-
rys ramowego programu współpracy jednostek samorządu teryto-
rialnego z organizacjami pozarządowymi.
Jak wynika z monitoringu współpracy, prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor po roku od wprowadzenia tego obowiązku 
program współpracy uchwaliły wszystkie urzędy marszałkowskie, 
ale tylko połowa gmin, a przecież właśnie na najniższym, lokalnym 
poziomie współpraca między samorządem i organizacjami jest naj-
ważniejsza. 
Programy takie zostały przyjęte też, mimo braku obowiązku, w kil-
ku urzędach wojewódzkich i urzędach centralnych, a dalszych kilka 
zapowiedziało przygotowanie takiego dokumentu.
Warto odnotować, że w większości przypadków programy współ-
pracy tworzone przez urzędy marszałkowskie były konsultowane  
z organizacjami pozarządowymi m.in. w trakcie spotkań otwar-
tych, konferencji, choć czasem ograniczyły się tylko do wywiesze-
nia projektów w Internecie. 

Celem współpracy 
organizacji 

z administracją jest 
„kształtowanie 

demokratycznego ładu 
społecznego 

w środowisku 
lokalnym, poprzez 

budowanie 
partnerstwa między 

administracją 
publiczną 

i organizacjami 
pozarządowymi. 

Służyć temu może 
wspieranie organizacji 

pozarządowych 
w realizacji ważnych 
celów społecznych” 

(z dokumentu 
opracowanego 

przez Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej 
we współpracy z Radą 

Działalności Pożytku 
Publicznego).
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Pierwszy program współpracy przyjęto w Gdyni w poło-
wie lat 90. Stał się on wzorcem dla wielu innych gmin. 
Program (gdzie indziej określany „Zasadami współ-
pracy” lub „Kartą współpracy”) określał ogólne zasady 
współpracy obowiązujące w danym samorządzie oraz 
szczegółowe jej aspekty: wsparcie finansowe (w tym
np. tryb postępowania o przydzielenie dotacji i formu-
larz wniosku grantowego) i pozafinansowe samorzą-
du. Wprowadzał też nowatorskie rozwiązania: np. ze-
społy złożone z przedstawicieli samorządu i organizacji, 
w których kompetencji leżała ocena wniosków składa-
nych przez organizacje o środki z budżetu miasta. Po-
jawił się także łącznik władz samorządowych z orga-
nizacjami: pełnomocnik prezydenta ds. organizacji 
pozarządowych.

Na czym polega współpraca
Współpraca pomiędzy administracją a organizacjami może odby-
wać się w szczególności poprzez: 
• wzajemne informowanie się o priorytetach, planowanych działa-
niach, przygotowywanych projektach i dostępnych środkach finan-
sowych, itp.,
• konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach doty-
czących działalności  pożytku publicznego, 
• tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, skła-
dających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administra-
cji publicznej, 
• zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych: konkursy ofert
W krajach europejskich organizacje pozarządowe wspierają pań-
stwo w wypełnianiu jego obowiązków wobec obywateli, realizując 
dużą część zadań publicznych, szczególnie tych wynikających z praw 
socjalnych (w Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii świadczą 
one średnio ponad 50% wszystkich usług ustawowo gwarantowa-
nych obywatelom). 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpro-
wadziła tryb zlecania zadań publicznych. Zlecanie musi odbywać się 
poprzez przeprowadzanie konkursu ofert w celu wyboru najlepszych 
programów do realizacji. Tak więc organizacje rywalizują w konkur-
sach z jednostkami samorządowymi. Mogą również – nie czekając 
na konkurs – same składać ofertę na realizację zadania, nawet aktu-
alnie prowadzonego przez samorząd czy jego jednostki.

Z badań wynika, że procedury dotyczące przekazywania pieniędzy 
nie są powszechnie przestrzegane. 1/3 urzędów przekazuje środki pu-
bliczne organizacjom bez ogłaszania konkursów, a tylko 1/5 urzędów 
zdecydowała się na względnie stały termin ogłaszania konkursów. 
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W około 45% urzędów funkcjonuje jednolity formularz wniosku  
o dotacje, w 56% urzędów wraz z ogłoszeniem podawane są kryteria 
oceny wniosków, w 58% urzędów wnioskodawcy mogą korzystać 
z pomocy urzędników w przygotowywaniu wniosku – uogólnia-
jąc można powiedzieć, że mniej więcej połowa urzędów stworzyła 
warunki, które ułatwiają organizacjom pozarządowym staranie się  
o dotację.
Bardzo ważnym zapisem Ustawy jest  możliwość zawierania umów 
wieloletnich. Jak dotychczas jednak przypadki jego stosowania są 
bardzo rzadkie (12% urzędów). Praktycznie nie zdarzały się one 
poza instytucjami centralnymi.

Rada Działalności Pożytku Publicznego
Na mocy Ustawy powołana została Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego, w skład której wchodzi 10 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, 5 samorządu i 5 administracji rządowej. Członków 
Rady powołuje i odwołuje minister ds. zabezpieczenia społecznego. 
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym 
ministra.  
Do zadań Rady należy między innymi wyrażanie opinii w spra-
wach dotyczących stosowania Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, wyrażanie opinii o rządowych pro-
jektach aktów prawnych dotyczących tego obszaru, udzielanie 
pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organa-
mi administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego 
i tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi me-
chanizmów informowania o standardach prowadzenia działalno-
ści pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naru-
szenia tych standardów.

Rok funkcjonowania Ustawy
Po roku od wprowadzenia Ustawy trudno powiedzieć, aby w zna-
czący sposób wpłynęła ona na poziom współpracy pomiędzy orga-
nizacjami pozarządowymi, a władzami lokalnymi, przynajmniej  
w wymiarze finansowym. Prawie 90% gmin, które nie dotowały or-
ganizacji w roku 2003 nie uczyniła tego również w roku 2004. 
Jednak wśród samorządów, które dotąd przekazywały środki orga-
nizacjom zaobserwowano nieznaczny, ale zauważalny wzrost cał-
kowitej kwoty dofinansowania. Można stąd wnosić, że wprowadze-
nie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego wpłynęło 
przede wszystkim na politykę tych urzędów, które już wcześniej 
wspierały organizacje, natomiast niewiele zmieniło w postępowa-
niu samorządów, które dotąd tego nie robiły. 
Wydaje się, że w przypadku tych ostatnich brak rozbudowanych re-
lacji z organizacjami pozarządowymi wynika z barier głębszych niż 
problemy natury legislacyjnej lub proceduralnej. Być może opóź-
nienia związane z wdrażaniem przepisów Ustawy sprawiają, że 
na pierwsze efekty jej wejścia w życie trzeba jeszcze poczekać – 

Rządowy Program 
– Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 
(Program FIO) jest 

precedensowym 
w Polsce 

przedsięwzięciem 
wspierania 

finansowego inicjatyw
obywatelskich 

przez rząd. Program 
zaplanowano na 

trzy lata (2005-
2007), przeznaczając 

każdego roku na 
wspieranie projektów 

pozarządowych, 
wybranych podczas 

konkursu, 30 mln 
złotych. Planuje 

się, aby taka forma 
wspierania była 
kontynuowana  

i by stała się częścią 
Narodowej Strategii 

Rozwoju Sektora 
Pozarządowego  

i częścią Narodowego 
Planu Rozwoju – 
najważniejszego 

dokumentu 
opisującego rozwój 

kraju w wieloletniej 
perspektywie. 
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zwłaszcza tam, gdzie nie było dotąd silnych tradycji wspierania ru-
chu pozarządowego.

Pozycja organizacji w urzędach 
Ponad ¾ urzędów zgadza się z opiniami o korzyściach wynikających 
ze współpracy z organizacjami.

40% gmin wiejskich udzieliło jednoznacznie negatywnej odpowie-
dzi na pytanie o to, czy w urzędzie gminy znajduje się osoba lub oso-
by odpowiedzialne za współpracę z organizacjami. Wśród samorzą-
dów miejskich było to nieco ponad 25% badanych, przy czym wśród 
miast powyżej 50 000 mieszkańców tylko 15%.

Współpraca ze strony organizacji
Jak organizacje oceniają częstotliwość kontaktów z władzami lo-
kalnymi?
65% organizacji kontaktuje się z samorządem na poziomie gminy 
lub powiatu często lub co pewien czas, kolejne 18% sporadycznie. 
Kontakty te można by scharakteryzować znanym przysłowiem: kto 
się lubi, ten się czubi. Choć grubo ponad połowa, bo 58% organizacji 
uważa, że kontakty z samorządem były najważniejsze z punktu wi-
dzenia realizacji ich celów statutowych, to jednocześnie samorząd 
lokalny i jego agendy na szczeblu powiatu lub gminy były najczę-
ściej wskazywane (przez 39% organizacji), jako instytucja, z którą  
w ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło im się popaść w konflikt.

Finansowanie 
Blisko połowa organizacji (47%) zadeklarowała, że w 2003 roku dzia-
łania ich zostały wsparte przez środki samorządowe. Najczęściej ze 
środków samorządowych korzystają organizacje z terenów wsi i ma-
łych miast, zaś im większa miejscowość, tym mniej organizacji de-
klaruje, że w 2003 roku otrzymały jakieś środki od samorządu. Naj-
częściej ze źródeł samorządowych korzystają organizacje zajmujące 
się sportem, turystyką, rekreacją i hobby. 
Tylko 1/4 organizacji uważa, że o przyznawaniu środków publicznych 
decydują kryteria merytoryczne (innymi słowy: że nie liczą się układy, 
znajomości, polityczne preferencje, związki radnych z organizacjami).
Od strony samorządów finansowanie przedstawia się następująco:
duża ich część, bo 70%, przekazało w 2004 roku środki finansowe or-
ganizacjom pozarządowym. Częściej czyniły to gminy miejskie (pra-
wie 90% w porównaniu do ok. 60% gmin wiejskich). 

Wśród organizacji najczęściej finansowanych przez samorząd przo-
dują kluby sportowe: w roku 2004 dofinansowało je prawie 70%
wszystkich samorządów, które w ogóle przeznaczały jakieś środki 
na rzecz organizacji. 
Następne w kolejności pod względem częstości otrzymywania dofi-
nansowania były organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, profi-

W większości 
urzędów szczebla 
centralnego lub 
wojewódzkiego jest 
osoba odpowiedzialna 
za współpracę 
z organizacjami 
pozarządowymi 
(deklaruje to 
71% ministerstw, 
76% urzędów 
wojewódzkich 
i 80% urzędów 
marszałkowskich).

65% stowarzyszeń  
i fundacji kontaktuje 
się z samorządem 
na poziomie gminy 
lub powiatu często 
lub co pewien czas.
Prawie połowa 
(47%) korzysta ze 
wsparcia finansowego
administracji 
samorządowej.

70% samorządów 
przekazało w 2004 
roku środki finansowe
organizacjom 
pozarządowym. 
Przede wszystkim były 
to kluby sportowe.
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laktyką i pomocą społeczną – uzyskały one dofinansowanie w 30%
gmin przekazujących jakiekolwiek środki organizacjom. Co 4 gmina 
(były to oczywiście głównie gminy wiejskie) przekazała środki finan-
sowe Ochotniczym Strażom Pożarnym. Organizacje wspierane przez 
administrację lokalną na terenach wiejskich bardzo różnią się od or-
ganizacji miejskich. Nie zmienia to jednak faktu, że tworzą one (wraz 
z parafiami, organizacjami kościelnymi i szkołami) trzon lokalnej in-
frastruktury społecznej i są głównymi ośrodkami życia społecznego. 

� � � � � 

Organizacje pozarządowe to naturalny i – co ważne – ustawowy 
partner administracji publicznej w działaniach na rzecz rozwoju 
lokalnego i rozwoju państwa. 
Paradoksalnie wydaje się, że na poziomie centralnym partnerstwo 
spotyka się z coraz większym zrozumieniem. W Ministerstwie Po-
lityki Społecznej organizacje pozarządowe mają swój Departament 
Pożytku Publicznego. O poprawie współpracy świadczy fakt, że  
w większości urzędów szczebla centralnego lub wojewódzkiego (70 
– 80%) powołano osobę odpowiedzialną za współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi. Przedstawiciele organizacji zostali zapro-
szeni do ogólnopolskich Komitetów Monitorujących i Sterujących 
Funduszy Strukturalnych, co na poziomie regionów było zazwyczaj 
przedmiotem walk i sporów. 
O stosunkach organizacji z samorządem mówi się niekiedy, że jest 
to historia zawiedzionej miłości. Oba sektory pozarządowy i samo-
rządowy (niezwykła zbieżność nazw i często popełniany błąd) łą-
czy przekonanie, że państwa w jego centralistycznym wydaniu nie 
powinno być za dużo, że ludzie potrafią rządzić się sami i sami roz-
wiązywać swoje problemy. Obydwa środowiska ramię w ramię za-
biegały o decentralizację państwa, z radością powitały wpisanie 
do Konstytucji zasady pomocniczości. Później okazało się, że nie 
wszystkie interesy są jednak zbieżne. W szczególności wtedy, gdy 
chodziło o dzielenie się zadaniami (a więc i pieniędzmi) na szczeblu 
lokalnym. Środowisko samorządowe zachowuje ambiwalentny sto-
sunek do Ustawy o działalności pożytku publicznego, która stwarza 
podstawy prawne dla powierzania zadań organizacjom, ale jedno-
cześnie tworzy mechanizmy konkurencji miedzy sektorem poza-
rządowym a jednostkami administracji publicznej.  
Uogólnienia byłyby jednak krzywdzące. W Polsce nie brakuje i sa-
morządów i samorządowców, którzy potrafili wspaniale ułożyć
współpracę z organizacjami. Do najbardziej znanych przykładów 
należą Gdynia, Szczecin, Wrocław.

na podst. materiałów Stowarzyszenia Klon/Jawor (autorstwa m.in. Radosława Skiby)

� � � � � 
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Więcej informacji  
o współpracy  

z administracją:  
www.administracja.ngo.pl,

www.splot.org.pl,
 www.frdl.org.pl.



 SEKTOR POZARZĄDOWY A BIZNES
Organizacje korzystające ze wsparcia biznesu
Sektor pozarządowy poszukując pieniędzy na swe działa-

nia, zwraca się do sektora komercyjnego. Jak często to czyni i jaka 
jest skala uzyskiwanej pomocy? 

Ok. 30% organizacji uznaje, że kontakty ze środowiskiem bizne-
su były jednymi z najistotniejszych dla realizacji celów, jakie przed 
sobą stawiają. 38% organizacji korzystało z pomocy finansowej od
firm i instytucji komercyjnych. Dla około 15% organizacji dotacje te
były jednym z 4 głównych źródeł dochodu. 
Prezentowane tu dane nie dają oczywiście całościowego obrazu dzia-
łalności filantropijnej przedsiębiorstw. Sektor komercyjny wspiera
bowiem nie tylko organizacje pozarządowe. Z jego pomocy korzysta-
ją też inne instytucje, w tym często instytucje administracji publicz-
nej (np. szkoły czy szpitale). Wsparcie to ma często formę przekazy-
wania produktów, np. żywności czy sprzętu. W odpowiedzi na taką 
ofertę i w trosce o to, aby pojawiała się ona jak najczęściej tworzą się 
wyspecjalizowane organizacje pozarządowe (np. takie jak Federacja 
Banków Żywności czy Bank Drugiej Ręki), zajmujące się zbieraniem 
od firm darów (sprzętu, żywności) i przekazywaniem ich dalej, np.
organizacjom świadczącym pomoc. 

Dobroczynność przedsiębiorstw
Brak niestety obecnie (poza wynikami przeprowadzonymi wśród 
największych przedsiębiorstw badań) aktualnych danych o skali 
działalności filantropijnej, czy społecznie odpowiedzialnej, sektora
przedsiębiorstw. 
W tej sytuacji szczególne cenne stają się różnego rodzaju przykłady 
takich działań. Nieocenionym ich źródłem jest prowadzony od 1998 
roku konkurs o tytuł Dobroczyńcy Roku. Jego organizacją zajmuje się 

ETYKA JEST WAŻNA
99% polskich 
menedżerów uważa 
zasady etyczne 
w działalności 
gospodarczej za ważne 
lub bardzo ważne. 
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ETYKA BUDUJE MARKĘ
Etyka jest świetnym 
nośnikiem 
promocyjnym – 
budowanie marki, 
wizerunku firmy to
jeden  
z najważniejszych 
powodów społecznego 
zaangażowania 
biznesu, wymieniło 
go trzy czwarte 
ankietowanych 
przedsiębiorców. 
Inne często 
wskazywane powody 
to: polepszenie 
stosunków ze 
społecznością 
lokalną i poczucie 
obywatelskiego 
obowiązku. Co 
czwarty przedsiębiorca 
angażuje się  
w działalność 
społeczną „z potrzeby 
serca”.

(na podst. raportu FOB 
i ARFP „Menedżerowie 500 
i odpowiedzialny biznes. 
Wiedza – postawy – praktyki”) 



Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ARFP. Tytuł ten przyznawa-
ny jest raz do roku, w kwietniu, podczas uroczystej Gali, w obecno-
ści władz, przedsiębiorców, organizacji i mediów. Kampania promo-
cyjna konkursu adresowana do przedsiębiorców i organizacji trwa 
cały rok i przebiega pod hasłem: Dobro czyń cały rok. Laureatów 
wybiera się w sześciu kategoriach: aktywizacja społeczności lokal-
nej, edukacja i oświata, ekologia, kultura i sztuka, pomoc społeczna 
i ochrona zdrowia, rozwój demokracji i ochrona praw człowieka.
W ciągu 5 lat zgłoszono do Konkursu ponad 1.800 firm wspierają-
cych cele społeczne. Od 1997 roku Kapituła Konkursu nadała tytuł 
„Dobroczyńca Roku” 81 firmom. Ponad 30 różnych instytucji przy-
łączyło się do koalicji na rzecz organizacji Konkursu, a 24 patronów 
medialnych pomagało w promocji idei prospołecznego zaangażo-
wania firm w Polsce.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Według definicji Komisji Europejskiej z 2002 roku od-
powiedzialność społeczna przedsiębiorstw, to „do-
browolne uwzględnienie przez przedsiębiorstwa pro-
blematyki społecznej i ekologicznej w działalności 
komercyjnej i w ich stosunkach z zainteresowanymi 
stronami”. 

Przykładem społecznej odpowiedzialności może być Global Com-
pact, inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, powsta-
ła w 1999 r. i mająca na celu zachęcenie przedsiębiorstw, aby do-
browolnie stały się bardziej odpowiedzialnymi społecznie firmami.
Wielkie wielonarodowe korporacje opowiedziały się za tym Progra-
mem, zobowiązując się do promowania inicjatyw społecznych na 
rzecz „odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw”.  
W Polsce jednym z głównych (choć nie jedynym) promotorem idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu jest organizacja Forum Od-
powiedzialnego Biznesu FOB, powstała w 2000 roku. Jej założy-
cielami są przedstawiciele środowisk biznesowych, akademickich  
i pozarządowych. FOB chce „upowszechniać ideę odpowiedzialnego 
biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększe-
nia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego  
i poprawy stanu środowiska”. 
W działania takie w mniejszym lub większym stopniu włącza-
ją się zresztą także inne porozumienia instytucji komercyjnych 
np. Business Centre Club czy Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych. 

Postawy konsumentów
Jak wynika z badań (raport Fundacji Komunikacji Społecznej FKS) 
polscy konsumenci rzadko kiedy wiedzą, co to znaczy społeczna od-
powiedzialność biznesu, a firmy oceniają przede wszystkim przez

ETYKA W DUŻYM 
BIZNESIE

Im większy biznes, 
tym bardziej 

odpowiedzialny. 
Firmy z przewagą 

kapitału zagranicznego 
częściej respektują 
zasady społecznej 

odpowiedzialności 
i etyki w biznesie. 

Dużo gorzej pod 
względem społecznej 

odpowiedzialności 
wypadają polskie 
przedsiębiorstwa 

państwowe.
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ETYKA W BRANŻACH 
ZAUFANIA

To, czy firmy są
etyczne, czy nie, zależy 

również od branży, 
w jakiej działają 

przedsiębiorstwa. 
Zaufanie odgrywa 

kluczową rolę  
w części branż, 

np. w finansowej
– tak więc banki 

deklarują konieczność 
przestrzegania norm 

etycznych w działaniu. 

(na podst. raportu FOB 
i ARFP „Menedżerowie 500 

i odpowiedzialny biznes. 
Wiedza – postawy – praktyki”) 

ETYCZNY BIZNES 
PRZYCHODZI  
Z ZACHODU

Najczęściej ideę 
„etycznego biznesu” 

propagują firmy
zagraniczne, gdyż 

wprowadzają swoje 
procedury w Polsce.



pryzmat trzech czynników – oferowanego produktu, jego ceny oraz 
traktowania pracowników. 
21% badanych nie wie, co powinna robić firma odpowiedzialna spo-
łecznie. Inni uważają, że powinna zapewniać miejsca pracy, dobrze 
traktować pracowników, płacić podatki, płacić wyższe, odpowiednie 
wynagrodzenie. 
Ponadto za firmę odpowiedzialną społecznie uważa się taką, która
produkuje dobry, potrzebny produkt, pomagający innym. Z tego po-
wodu do najbardziej odpowiedzialnych firm zaliczane są te produku-
jące leki, a do najmniej – produkujące tytoń i alkohol. 
Etyczne i odpowiedzialne postępowanie firm, ich zaangażowanie 
w działalność społeczną i charytatywną, poszanowanie środowiska 
naturalnego były uznawane przez respondentów za zagadnienia  
o drugorzędnym znaczeniu. 
Konsumenci nie dowierzają biznesowi: jeśli już dostrzegali społecz-
ne zaangażowanie firm, to twierdzili, że większość nie traktuje tych
działań poważnie (79,8%), a główną motywacją do podejmowania 
tego typu akcji są względy promocyjne (88,1%). 
Czy warto się zatem angażować?
Tak, gdyż po stronie konsumentów pojawiają się deklaracje, dające 
nadzieje na zmianę postaw. Otóż blisko 76% respondentów przyzna-
ło, że wolałoby kupować produkty od firm odpowiedzialnych spo-
łecznie, a ponad 67% byłoby skłonnych zapłacić za produkt więcej, 
gdyby wiedzieli, że jest on przyjazny dla środowiska.

Monitoring przedsiębiorstw
Organizacje pozarządowe pełnią też rolę kontrolną wobec działań 
biznesu. Najbardziej oczywistym przykładem są organizacje kon-
sumenckie (np. Federacja Konsumentów, Fundacja Ochrony Kon-
sumenta) czy organizacje działające na rzecz osób pokrzywdzonych 
(np. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Koncerny Samo-
chodowe czy Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez System 
Bankowy). Zajmują się one pomocą skrzywdzonym klientom, kiero-
waniem spraw do sądów czy akcjami mającymi na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów i przedsiębiorców w kwestii ich praw  
i obowiązków.
Organizacje broniące równych szans i występujące przeciwko dys-
kryminacji na rynku pracy to tzw. organizacje kobiece (np. Ośka), 
organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych (np. Stowarzy-
szenie Przyjaciół Integracji) czy mniejszości (Kampania Przeciw Ho-
mofobii). Prowadzą one akcje medialne, zwracające uwagę na pro-
blem dyskryminacji np. kobiet w pracy – pod względem wysokości 
wynagrodzeń czy obejmowania stanowisk kierowniczych lub infor-
mujące o możliwości zatrudniania niepełnosprawnych. Kierują też 
listy, opinie do instytucji, urzędów. 
Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska (np. Polska Zie-
lona Sieć) opiniują inwestycje, w razie łamania prawa kierują spra-
wy do sądu.
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Oprócz organizacji 
konsumenckich 
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naturalnego.



Organizacje promujące „etyczny biznes”, czyli biznes uwzględniają-
cy wartości etyczne organizują kampanie medialne uświadamiają-
ce wartość idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. Najbardziej 
znane organizacje to Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja 
Komunikacji Społecznej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pogranicze sektorów
Relacje sektora non-profit z biznesem to jednak nie tylko filantro-
pia. Samo środowisko biznesu organizuje się w postaci różnego ro-
dzaju organizacji pozarządowych. Są to wszelkiego rodzaju porozu-
mienia biznesu, samorządy gospodarcze i zawodowe czy wreszcie, 
dość rozbudowane w Polsce, tzw. organizacje otoczenia biznesu 
(czyli organizacje przedsiębiorców, pracodawców, cechy, izby go-
spodarcze, izby rzemieślnicze). 

Własne fundacje firm
Coraz częściej firmy, zwłaszcza te bardzo duże, tworzą własne fun-
dacje, których zadaniem jest ustrukturyzowanie i racjonalizacja 
działań filantropijnych. Oczywiście zdarzają się nieco dwuznacz-
ne pomysły wykorzystania takich fundacji wyłącznie jako narzę-
dzia promocji firmy. W takich sytuacjach fundacje takie zajmują się
raczej zbieraniem pieniędzy niż ich dystrybucją lub też uprzywile-
jowanym podatkowo transferem środków z przedsiębiorstwa do 
fundacji, która wspiera wyłącznie pracowników przedsiębiorstwa 
– jest to jednak raczej margines. 

Konkurencja biznesu i sektora pozarządowego
Coraz bardziej zasadne staje się pytanie, o to, czy sektor pozarządo-
wy może obawiać się konkurencji ze strony sektora komercyjnego 
i na odwrót. Przedmiotem konkurencji mogą być np. niektóre usłu-
gi edukacyjne (szkoły prywatne i szkoły społeczne) czy usługi so-
cjalne (np. prowadzenie domów opieki społecznej, usług turystycz-
nych). Konkurencja często nie ma charakteru bezpośredniego, nie 
przejawia się w zabieganiu o klientów, tylko przybiera formę cze-
goś w rodzaju podziału rynku – podziału na mniej i bardziej zamoż-
nych klientów.
Konkurencja może też dotyczyć dostępu do pomocy publicznej. Tu 
pozycja sektora komercyjnego jest trudniejsza, bowiem podlega on 
dość restrykcyjnym przepisom wymuszonym wejściem Polskie do 
UE – celem owych przepisów jest ograniczenie nieuczciwej konku-
rencji i protekcjonalizmu ze strony rządu. 
Szczególnego znaczenia wymiar konkurencji może nabrać w przy-
padku pieniędzy, pochodzących z budżetu UE. Na razie jednak 
wśród obaw, jakie mają organizacje pozarządowe w związku z do-
stępem do środków UE, tylko ok. 2% wymienia konkurencję ze stro-
ny firm komercyjnych.
Także formułowany często w innych krajach przez sektor komercyj-
ny zarzut nieuczciwej konkurencji ze strony organizacji pozarządo-
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wych (tzw. tax free economy) w Polsce pojawia się rzadko. 
Istotna z tego punktu widzenia jest regulacja zawarta w Ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie wy-
klucza wykonywania zadań z zakresu pożytku publicznego przez 
sektor komercyjny. Korzysta się wtedy z trybu zamówień publicz-
nych. W konkursach ogłaszanych w tym trybie mogą oczywiście 
startować także organizacji pozarządowe. 

EKONOMIA SPOŁECZNA 
Swoistym stykiem sektora biznesu i sektora pozarządowego jest eko-
nomia społeczna. Pod tym szyldem kryją się różne instytucje, które 
łączy to, że po pierwsze – prowadzą działalność gospodarczą, po dru-
gie – wypracowany zysk (zamiast gromadzić czy dzielić go między 
akcjonariuszy) inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby 
swoich członków lub społeczności, w których działają. Są zatem in-
stytucjami not for profit.
Komisja Europejska za podmioty ekonomii społecznej uznaje przede 
wszystkim cztery typy instytucji:
• przedsiębiorstwa społeczne 
• spółdzielnie 
• stowarzyszenia i fundacje 
• towarzystwa wzajemnościowe.

Przedsiębiorstwa społeczne
W wielu krajach przedsiębiorstwa społeczne mają specjalny status 
prawny, odróżniający je od firm, na przykład w Belgii istnieje sta-
tus „przedsiębiorstwa o celach społecznych”. W pozostałych krajach 
do przedsiębiorstw społecznych zalicza się po prostu stowarzyszenia 
lub spółdzielnie, prowadzące działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwa społeczne łączą cechy zwykłej firmy z cechami or-
ganizacji pozarządowej. Prowadzą działalność gospodarczą: a zatem 
– nawet jeśli ich status jest specjalny – to mierzą się z konkurencją, 
ponoszą ryzyko, konstruują biznes plany, strategie marketingowe, 
kalkulują zyski itp. Z organizacjami III sektora wiąże je natomiast 
misja społeczna oraz kultura organizacyjna, np. demokratyczne za-
rządzanie – czyli wpływ pracowników na losy przedsiębiorstwa. Sta-
nowią też tzw. własność społeczną – nie ma akcjonariuszy ani wła-
ścicieli – są członkowie lub udziałowcy. 

Spółdzielnie i spółdzielnie socjalne
Spółdzielnia jest korporacją, a więc zrzeszeniem osób, w przeciwień-
stwie do spółki handlowej, która jest zrzeszeniem kapitałów. Celem 
spółdzielni jest podniesienie zarobku członków przez prowadze-
nie wspólnego przedsiębiorstwa (cel obligatoryjny) oraz podniesie-
nie poziomu kulturalnego członków (cel fakultatywny). Celem obli-
gatoryjnym będzie więc prowadzenie działalności gospodarczej dla 
zaspokojenia potrzeb członków, a celem fakultatywnym – prowa-
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dzenie także działalności społecznej na rzecz członków, ich rodzin  
i lokalnego środowiska.
Szczególnym typem spółdzielni są spółdzielnie socjalne, powszech-
ne szczególnie w krajach skandynawskich oraz we Włoszech, któ-
re wprowadziły je na początku lat 90. Spółdzielnie socjalne tworzą 
osoby społecznie marginalizowane, np. bezrobotne. Poprzez prowa-
dzenie wspólnego przedsiębiorstwa zapewniają sobie miejsce pra-
cy. Celem spółdzielni socjalnych jest zatem społeczna i zawodowa 
reintegracja jej członków. W Polsce instytucję spółdzielni socjal-
nych wprowadziła w czerwcu 2004 roku Ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, zmieniając prawo spółdzielcze  
i dodając tam nowy rozdział, zatytułowany właśnie: „Spółdzielnie 
socjalne”. 

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje)
Mówiąc najogólniej, organizacje pozarządowe tworzą sektor eko-
nomii społecznej wtedy, gdy w jakiś sposób działają w sferze go-
spodarczej. Ze względu na status prawny stowarzyszeń i fundacji 
ich nadwyżki bilansowe są przeznaczane na działalność statuto-
wą. Zatem wszelka działalność gospodarcza organizacji pozarzą-
dowych nie jest nastawiona na zysk, co jest warunkiem działania  
w sferze ekonomii społecznej. 
Dla sektora ekonomii społecznej szczególnie charakterystyczne jest 
kilka rodzajów działań, prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe. Można tu wymienić:
• prowadzenie działalności gospodarczej, a więc działanie na 
otwartym rynku;
• realizowanie zadań publicznych przez organizacje, które są wów-
czas dostarczycielami dóbr i usług (np. prowadzenie szkoleń dla 
bezrobotnych, świadczenie usług opiekuńczych);
• działania związane z rynkiem pracy. 
Z jednej strony organizacje są w wielu przypadkach pracodawcą. 
Są to zwykle – co znów jest bardzo charakterystyczne dla ekonomii 
społecznej – bardzo elastyczne formy pracy, dostosowane do spe-
cyficznych potrzeb lokalnych lub potrzeb marginalizowanych grup.
Organizacje tworzą również tzw. przejściowe rynki pracy, przygo-
towując pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym do 
wejścia czy powrotu na otwarty rynek pracy. Organizują subsydio-
wane miejsca pracy, szkolenia i doradztwo.

W dziedzinie ekonomii społecznej działają również organizacje 
infrastrukturalne (czyli tzw. wspierające), same niegenerujące 
zysku, ale starające się uruchomić potencjał gospodarczy lokalnej 
społeczności. Tego typu organizacje prowadzą inkubatory przed-
siębiorczości, udzielają dotacji lub mikropożyczek na uruchomie-
nie własnej działalności, oferują pomoc w zakładaniu spółdziel-
ni socjalnych itp. 
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Więcej informacji  
o ekonomii społecznej: 

www.ekonomiaspoleczna.
ngo.pl.



Towarzystwa wzajemnościowe
Towarzystwo wzajemnościowe jest stowarzyszeniem osób (praw-
nych lub fizycznych), którego podstawowym celem jest – ponownie,
jak w przypadku pozostałych instytucji ekonomii społecznej – za-
bezpieczenie interesów członków, a nie gromadzenie zysku. Nad-
wyżki bilansowe są przeznaczane na ustalone statutowo cele, wspól-
ne dla wszystkich członków towarzystwa. 
Towarzystwo pomocy wzajemnej odróżnia się od spółdzielni tym, że 
działa w oparciu o własny wspólny i niepodzielny kapitał, powstały 
w wyniku płacenia składek członkowskich przez członków towarzy-
stwa. Członkowie nie wnoszą wkładu kapitałowego (tak jak w spół-
dzielni), ale płacą składkę, np. ubezpieczeniową, jak w przypadku 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa wzajemnościo-
we działają przede wszystkim w sektorze ubezpieczeń oraz ochrony 
zdrowia. W Wielkiej Brytanii towarzystwa wzajemnościowe są rów-
nież obecne w sektorze budownictwa.

Marta Gumkowska, Jakub Wygnański

część dotycząca ekonomii społecznej Małgorzata Borowska
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 SEKTOR POZARZĄDOWY A ŚRODOWISKA AKADEMICKIE
Problem roli, jaką organizacje pozarządowe odgrywają  
w realizacji zadań publicznych państwa, a także ich znacze-

nie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i działaniu na rzecz 
aktywizowania obywateli, coraz częściej stają się przedmiotem zain-
teresowania badaczy życia społecznego. Na uniwersytetach zarówno 
w Europie, jak i w Polsce istnieją specjalizacje nastawione na bada-
nie problematyki organizacji pozarządowych, jak również na kształ-
cenie profesjonalnych kadr organizacji pozarządowych. 

Działania służące wzmocnieniu integracji między środowiskiem 
akademickim a przedstawicielami sektora pozarządowego w Pol-
sce mają już swoją historię. W latach 2000 – 2001 na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim odbywały się spotkania Otwartego Semi-
narium, którego prace podsumowane zostały w wydanej w 2002 
roku publikacji „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie oby-
watelskim – wyzwanie dla środowiska akademickiego” pod redak-
cją Andrzeja Jurosa. 
Z kolei w Warszawie, z inicjatywy Zakładu Społeczeństwa Obywa-
telskiego IFiS PAN i w Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW 
odbywało się konwersatorium, którego plonem są dwie książki, zbie-
rające teksty prezentowane w jego trakcie: wydana w 2002 roku „Sa-
moorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor” pod redak-
cją Piotra Glińskiego i „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego:  
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Więcej o współpracy 
z biznesem: 
www.biznes.ngo.pl, 
www.
odpowiedzialnybiznes.pl, 
www.biznes.filantropia.
org.pl, 
www.fks.dobrestrony.pl.

Dla 10 – 15% organizacji 
akademicy i naukowcy 
są najważniejszymi 
partnerami z punktu 
widzenia stawianych 
sobie celów.



III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie” pod redak-
cją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstain i Andrzeja Sicińskiego. 

Przedmiot studiów
W Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW od kilku lat pro-
wadzone są też ścieżki dydaktyczne, kształcące w dziedzinie zarzą-
dzania organizacjami pozarządowymi. Tematyka ta jest też przed-
miotem studiów podyplomowych, np. w Collegium Civitas czy na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Liczba prac magisterskich  
i doktorskich poświęconych różnym aspektom funkcjonowania 
trzeciego sektora świadczy o rosnącym zainteresowaniu organiza-
cjami pozarządowymi.

Perspektywa organizacji pozarządowych
Korzyści z kontaktów ze środowiskiem akademickim i naukowym, 
a także z różnego rodzaju ekspertami dostrzegają też organizacje 
pozarządowe – co druga twierdzi, że z racji swoich działań miewa 
z nimi kontakty, zaś dla 10 – 15% organizacji akademicy i naukow-
cy są najważniejszymi partnerami z punktu widzenia stawianych 
sobie celów.

Marta Gumkowska
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 SEKTOR POZARZĄDOWY A ŚRODOWISKA POLITYCZNE
Stosunki między III sektorem a partiami politycznymi 
mają swoją tradycję. Przed 1989 relacje te można nazwać 

patologicznymi – na szczęście te czasy należą już do historii. Do hi-
storii, choć nie tak smutnej, należy też chyba zaliczyć sam czas prze-
łomu. Wspomnijmy tylko o tym, że Komitety Obywatelskie miały 
formę stowarzyszeń i że problem niezależnej reprezentacji środo-
wiska studenckiego w sensie formalnym był sporem o rejestrację 
stowarzyszenia NZS. 

Apolityczność III sektora
W dość uproszczonym modelu organizacje pozarządowe i partie po-
lityczne to dwa kompletnie różne środowiska. Do pozarządowego 
credo należy wyznanie apolityczności. W klasycznym modelu de-
mokracji parlamentarnej oba środowiska dzieli nieprzekraczal-
na granica. Partie polityczne stawiają sobie za cel zdobycie władzy  
w drodze wyborów, a organizacje nie. Pierwszym nie idzie chyba 
jednak tylko o zdobycie władzy, a drugie często nie chcą się jednak 
całkiem wyrzec ambicji do zmieniania rzeczywistości także na po-
ziomie systemowym. 

Niecałe 1,5% 
stowarzyszeń i 

fundacji wymienia 
partie polityczne jako 

ważne dla realizacji 
ich działań. Ok. 2% 

chciałoby mieć z nimi 
więcej kontaktów.
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Pokrywające się obszary działań
Tak więc drogi partii i organizacji pozarządowych często przecinają 
się. Wzajemne relacje mogą przybierać bardzo różne formy. Niektó-
re z nich wydają się pożyteczne. Inne – szczególnie te, w których róż-
nice zacierają się lub jedna ze stron zawłaszcza lub przebiera się za 
drugą – są co najmniej dwuznaczne.
Organizacje zajmują się lobbingiem, rzecznictwem, edukacją opi-
nii publicznej, tworzą opracowania, których celem jest edukowanie 
i przekonywanie decydentów, mobilizują wyborców do tego, aby nie 
rezygnowali ze swoich wyborczych praw, przesłuchują kandydatów 
w sprawach dla siebie ważnych i później monitorują ich, zdarza się, 
że popierają na różne sposoby (w tym finansowo) konkretnych kan-
dydatów politycznych lub całe ugrupowania, wreszcie czasem same 
występują w tej roli.

Strategie organizacji wobec ugrupowań politycznych
Poszczególne organizacje w stosunku do partii mogą przyjmować 
przynajmniej cztery różne strategie: całkowite unikanie kontaktu; 
kontaktowanie się jednocześnie z wieloma ugrupowaniami; porozu-
mienie z jednym; próby stworzenia własnego ugrupowania. 
Wszystko wskazuje na to, że najczęściej stosowana jest strategia 
pierwsza. Niecałe 1,5% organizacji wymienia partie polityczne jako 
ważne dla realizacji ich działań. Ok. 2% chciałoby mieć z nimi więcej 
kontaktów. Są to wielkości śladowe. 
Owa rzadkość nie jest wyłącznie wynikiem samoizolacji sektora, ale 
konsekwencją tego, że dla partii większość organizacji pozarządo-
wych nie jest politycznie atrakcyjnym partnerem. 
Fakt ten niestety nie oznacza jednak, że działania organizacji nie za-
leżą od partii politycznych. Relacja nie jest jednak symetryczna. Par-
tie niekoniecznie przejmują się organizacjami – organizacje nato-
miast często są ofiarą lub beneficjentem partyjnych gier.

Lobbing i rzecznictwo
Organizacje pozarządowe na całym świecie posługują się lobbin-
giem i rzecznictwem, by doprowadzić do zmiany społecznej. 
Lobbing to wywieranie wpływu na instytucje rządowe, parlamen-
tarne, samorządowe – prowadzone przy użyciu legalnych metod  
i technik, będące częścią systemu demokratycznego, sposobem,  
w jaki dochodzą do porozumienia grupy o odmiennych interesach. 
W UE lobbing stanowi pełnoprawną technikę, należy do jednej z po-
wszechnie obowiązujących form uczestnictwa w procesie decyzyj-
nym. Wobec instytucji europejskich prowadzą go różnorodnie gru-
py: zarówno reprezentacje narodowe, przedsiębiorstwa, korporacje, 
stowarzyszenia branżowe, jak i związki zawodowe, organizacje spo-
łeczne, w tym sektor organizacji pozarządowych.
Rzecznictwo jest działaniem o podłożu niekomercyjnym, prowadzo-
nym np. na rzecz grup społecznych. Polega na występowaniu w inte-
resie tej grupy, zwłaszcza jeśli nie jest ona w stanie robić tego samo-
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Wieleu grantodawców 
nie zgadza się, 
aby pieniądze przez 
nich przekazane, 
wydawane były na 
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jest natomiast 
prowadzenie działań 
rzeczniczych. 



dzielnie, edukowaniu opinii publicznej oraz informowaniu władz 
na temat problemów. Formą rzecznictwa jest też udział w kon-
sultacjach społecznych lub prowadzenie społecznych kampanii. 
Przykładem jest kampania „Dziecko pod parasolem prawa”, która 
m.in. zmieniła praktykę przesłuchiwania dzieci przed sądem.

Organizacje powiązane z partiami 
W wielu krajach funkcjonują organizacje pozarządowe powiązane 
z partiami politycznymi  (szczególnie znane w Polsce są niemiec-
kie fundacje powiązane z partiami – Fundacja H. Boella (związana  
z niemiecką Partią Zielonych) Fundacja F. Eberta (Socjaldemokra-
tyczna Partia Niemiec SPD), czy Fundacja K. Adenauera (Unia Chrze-
ścijańsko-Społeczna CSU). Fundacja te zasilane są zresztą ze źródeł 
publicznych za zgodą i pod kontrolą Parlamentu. 
Podobnie zasilany jest amerykański National Democratic Institu-
te i z drugiej strony National Republican Institute – ich powiązania  
z partiami są jasno zapisane w samej nazwie. 

Być może polskiej scenie politycznej przydałyby się tego rodzaju in-
stytucje, które pełniłyby rolę think tank, szkół, w których kształci się 
działaczy publicznych etc. Warunkiem dobrego funkcjonowania ta-
kich organizacji jest jawność powiązań z ich politycznym patronem. 

Także w Polsce funkcjonują organizacje pozarządowe, związane 
z ugrupowaniami politycznymi: wymieniając tylko skrajne przy-
kłady, można przywołać związane z SLD Stowarzyszenie Ordynac-
ka i z drugiej, prawej strony Ruch Rodzin Radia Maryja. Najwięk-
sze związki zawodowe w Polsce są również powiązane ze światem 
polityki partyjnej. Związki tych organizacji z partiami są absolut-
nie czytelne.

Jakub Wygnański
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 SEKTOR POZARZĄDOWY A MEDIA 
Pozytywny wpływ mediów
Badani w 2005 roku obserwatorzy społeczeństwa obywa-

telskiego i działacze w większości (65%) oceniają wizerunek orga-
nizacji pozarządowych w społeczeństwie polskim jako raczej dobry. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, iż jest to efekt 
działań mediów. Wpływ mediów na rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego również został oceniony przez większość respondentów 
jako raczej pozytywny i stymulujący.
Rzeczywiście – mimo że poziom współpracy miedzy dziennikarza-
mi i przedstawicielami sektora pozarządowego pozostawia jeszcze 

MONITORING OBIETNIC 
WYBORCZYCH
W 2001 roku,  

w trakcie kampanii 
wyborczej do Sejmu, 

wolontariusze Fundacji 
im. S. Batorego zebrali 

w Polsce ponad 43 
tysiące podpisów pod 

listem skierowanym 
do przedstawicieli 

ugrupowań 
politycznych. 

Sygnatariusze listu 
domagali się jasnych 

deklaracji co do 
konkretnych rozwiązań 

antykorupcyjnych. 
Fundacja Batorego 

rozpoczęła się wtedy, 
razem  

z Helsińską Fundacją 
Praw Człowieka  

i Fundacją Komunikacji 
Społecznej, monitoring 

obietnic składanych 
w kampanii 

wyborczej. Fundacja 
Batorego organizuje 

regularnie konferencję 
prasową z udziałem 

przedstawicieli 
ugrupowań 

politycznych, na której 
podsumowuje stan 

realizacji obietnic 
wyborczych.

102 VIII. III SEKTOR A INNE SEKTORY        



sporo do życzenia – wydaje się, iż organizacje pozarządowe coraz czę-
ściej są przywoływane przez tzw. „media „opiniotwórcze”. Dzienni-
karze powoli odchodzą od dwóch stereotypowych obrazów organi-
zacji – z jednej strony od obrazu organizacji jako przykrywki dla afer 
i przekrętów, a z drugiej od sztampowego powoływania się na duże  
i dobrze rozpoznawalne organizacje, wykonujące „dobrą robotę”. 
Ta zmiana jest spowodowana zarówno większym zainteresowaniem 
działaniami sektora wśród dziennikarzy, jak i wzrostem umiejętno-
ści formułowania czytelnych przekazów przez organizacje np. coraz 
lepsze i widoczniejsze kampanie społeczne, inicjowane w środowi-
sku pozarządowym. 

Gazety
Na podstawie analizy treści ok. 100 gazet (siedmiu ogólnopolskich 
dzienników – Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Życia, Trybuny, 
Faktu, Naszego Dziennika, Gazety Prawnej – zbadanych w okresie od 
marca do maja 2004 roku) powstał zbiór ponad pięciuset pięćdzie-
sięciu wiadomości na temat organizacji lub działań społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Zbadano nie tylko częstotliwość (średnio ok. pięciu artykułów), ale  
i „wagę” publikowanych tekstów w trzystopniowej skali. Pod uwa-
gę brana była strona, na której artykuł się znajduje, jego długość, wy-
eksponowanie i ewentualnie dodatkowe elementy graficzne, takie
jak zdjęcia lub ilustracje. 
Niecałe 20% artykułów oceniona została jako ważne i „rzucające się 
w oczy”, a więc tylko jeden artykuł z pięciu przypadających średnio 
na gazetę. Z pozostałych czterech dwa były średnio istotne i nie bar-
dzo wyeksponowane, a dwa były krótkimi wzmiankami lub zupeł-
nymi „zapchajdziurami”. 

TV
Porównanie wyników analizy mediów z analizą programów infor-
macyjnych w telewizji nie pozostawia wątpliwości, że o ile na ła-
mach gazet tematyka pozarządowa zaczyna mieć swoje stałe miej-
sce, to w informacyjnych audycjach telewizyjnych pojawia się ciągle 
sporadycznie. Na 130 przeanalizowanych audycji informacyjnych 
(Wiadomości TVP1, Panorama TVP2, Fakty TVN, Teleexpress TVP1, 
Kurier TVP3) wyemitowano tylko 87 informacji dotyczących zorga-
nizowanych działań obywatelskich (a więc średnio mniej niż jedna 
na audycję). Podobnie jak w przypadku gazet, tylko co czwartą moż-
na uznać za informacje ważną, wyeksponowaną.

Tematy poruszane w mediach
Ciekawe są wyniki analizy tematów poruszanych w mediach. Nie 
ma wątpliwości, że o organizacjach i działaniach obywatelskich 
pisze się i mówi w mediach najczęściej w kontekście rozmaitych 
protestów, petycji czy kampanii, a wiec różnego rodzaju próbach 
rzecznictwa. 

W mediach najczęściej 
mówi się o działaniach 
rzeczniczych 
organizacji (protesty, 
petycje, kampanie).
Organizacje 
pozarządowe 
sporadycznie pojawią 
się w telewizji,  
w gazetach zaczynają 
mieć swoje stałe 
miejsce.
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Spośród różnych tematów, według których sklasyfikowane zosta-
ły analizowane informacje „rzecznictwo – w tym marsze, petycje, 
obywatelskie nieposłuszeństwo, protesty, demonstracje, lobbing, 
wiece” pojawia się w najczęściej –  w 26% tekstów i 23% wiadomo-
ści telewizyjnych. 
12% artykułów i 22% wiadomości telewizyjnych koncentruje się na 
temacie rynku pracy i bezrobocia, co w praktyce oznacza artykuły 
na temat strajków w zakładach pracy. 

Bardzo podobne są wyniki analizy ze względu na typy organizacji, 
które najczęściej pojawiały się w artykułach – organizacje zajmu-
jące się rzecznictwem zajmują pierwszą pozycję (16% i 11%), nie-
wiele rzadziej pojawiają się wzmianki na temat związków zawodo-
wych (13% i 11%). 
Tak duży procent artykułów poświęconych działaniom rzeczniczym 
organizacji jest na pewno związany z charakterem analizowanych 
gazet – to właśnie ogólnopolskie, uznawane za opiniotwórcze gaze-
ty są często adresatami tego typu działań. Mimo że nie wiadomo, 
jakiej części z faktycznie podjętych działań udało się odbić echem  
w mediach, to jednak znacząca ich obecność powinna być uzna-
na za sukces środowisk za nimi stojących. Środowiska te, to – poza 
związkami zawodowymi to przede wszystkim organizacje ekolo-
giczne, organizacje broniące praw człowieka, kobiece.

Dobry wizerunek
Na obraz organizacji pozarządowych najbardziej wpływa to, czy 
przedstawiane są one w pozytywny czy negatywny sposób. Połowa 
analizowanych artykułów miała wydźwięk neutralny (co jest kon-
sekwencją ich krótkiego, informacyjnego charakteru). 
Druga połowa oprócz informacji zawierała też opinię. Tylko 5% ar-
tykułów przedstawiało organizacje w jednoznacznie złym świe-
tle (w przypadku wiadomości telewizyjnych było to jeszcze mniej, 
niecały 1%), a kolejne 1,5% pisało o nich w sposób ambiwalentny. 
W pozostałych tekstach (ok. 45%) wizerunek organizacji jest pozy-
tywny. Dane te więc potwierdzają, że organizacje nie występują dla 
mediów jedynie w roli inicjatorów afer i przekrętów. 

Media lokalne
Przytoczone powyżej dane dotyczą mediów ogólnopolskich, które 
generalnie zdecydowanie rzadziej poświęcają swoje łamy tematom 
obywatelskim niż media lokalne. Z badania organizacji pozarządo-
wych z 2004 roku wynika, że o ile z mediami ogólnokrajowymi re-
gularnie utrzymuje kontakt jedynie 5% organizacji, o tyle z lokal-
nymi ok. 22%. Większe zainteresowanie działaniami organizacji ze 
strony mediów lokalnych potwierdzają również eksperci. 

Prawo, organizacje i media publiczne
Warto też przypomnieć, że Ustawa o działalności pożytku publicz-
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nego i o wolontariacie jako jedno z uprawnień organizacji pożytku 
publicznego wymienia bezpłatny dostęp do publicznego radia i tele-
wizji, nakładając tym samym na publiczne media obowiązek umoż-
liwienia organizacjom informowania o ich działalności. 

Grupa telewizyjna
Pozarządowa Grupa Inicjatywna ds. współpracy z Telewizją Polską 
działa od marca 2003 roku. Przyczyną jej powstania była ugoda, jaką 
zawarły PKN Orlen i TVP, a która zakładała przekazanie przez TVP po-
łowy pieniędzy, zebranych podczas Wigilijnej Akcji „Reklama Dzie-
ciom”, Fundacji Orlen „Dar serca”. Ugoda dotyczyła pozwu złożonego 
przez PKN Orlen w sprawie informacji podanej przez „Wiadomo-
ści” TVP w styczniu 2001 roku o rzekomym sponsorowaniu kampa-
nii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego przez Koncern Naftowy. 
Oburzone takim postępowaniem organizacje wystosowały do Zarzą-
du TVP list, w odpowiedzi na który Zarząd zaproponował przedsta-
wicielom organizacji m.in. omówienie zasad współpracy między or-
ganizacjami pozarządowymi a telewizją publiczną. Dotychczas nie 
ma wymiernych efektów tego procesu. 
Problemem jest nawet podpisanie przez TVP Deklaracji Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, chociaż już wiele razy wydawało 
się, że moment ten jest bliski. Stosowne obietnice składał zarówno 
poprzedni prezes TVP Robert Kwiatkowski, jak i obecny szef telewi-
zji publicznej – Jan Dworak. Za każdym razem jednak, gdy termin 
spotkania był już ustalony, z bardziej lub mniej jasnych przyczyn – 
odwoływano go. Grupa Inicjatywna nie otrzymała także do tej pory 
odpowiedzi na listy wysłane do Zarządu TVP oraz KRRiT dotyczące 
realizacji obietnicy współpracy.
Grupa Inicjatywna przedstawiła m.in. złożone TVP propozycje, aby 
ta współpraca nabrała bardziej realnych kształtów. Jedną z nich było 
zorganizowanie szkoleń na temat III sektora dla zainteresowanych 
dziennikarzy. W zamyśle Grupy Inicjatywnej byłaby to dobra okazja 
nie tylko do nawiązania kontaktów z dziennikarzami, realizującymi 
programy o sprawach społecznych, ale także sposób na uwrażliwie-
nie dziennikarzy telewizyjnych na tematykę aktywności obywatel-
skiej. Szkolenia mogłyby być zrealizowane we współpracy z Aka-
demią Telewizyjną, która wstępnie wyraziła zainteresowanie tą 
propozycją.

Marta Gumkowska
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 ZAUFANIE SPOŁECZNE DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zaufanie do konkretnych organizacji
Badania opinii publicznej pokazują, że obywatele dystan-

sują się wobec spraw publicznych. Stosunek obywateli (pozytywny 
lub negatywny) mierzony jest często poprzez odniesienie do kate-
gorii zaufania lub nieufności. 
Poziom zaufania, jakim Polacy darzą instytucje życia publicznego 
związane z władzą ustawodawczą i wykonawczą – rząd, Sejm i Se-
nat – jest od dłuższego czasu bardzo niski i nadal spada. Z badań 
CBOS, mówiących o zaufaniu Polaków do różnych instytucji pu-
blicznych, wynika, że w lutym 2004 roku tylko 21% Polaków darzy-
ło te instytucje zaufaniem, a u 67, 5% budziły one nieufność. 
Również władza sądownicza nie budzi w społeczeństwie polskim 
zaufania – 60% nie ufa sądom, a tylko 31% darzy je zaufaniem. Ne-
gatywne opinie Polaków o tych kluczowych, z punktu widzenia 
funkcjonowania sfery publicznej, instytucjach mają wpływ na sto-
sunek do państwa jako takiego, a także na zaufanie do instytucji 
w ogóle. 
Istnieją jednak obszary życia publicznego, które cały czas cieszą się 
wysokim zaufaniem społecznym. Zdecydowana większość Pola-
ków ufa wojsku i Kościołowi katolickiemu (po 75%), ufne nastawie-
nie przeważa także wobec ONZ (62%), NATO (59%) i – w mniejszym 
stopniu – UE (46%), a także policji, telewizji i władzy lokalnej. 
Jednak najwyższy poziom deklaracji zaufania, według wyników 
badania CBOS z lutego 2004, uzyskały organizacje charytatywne (w 
badaniu były wymienione z nazwy konkretne organizacje – Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Caritas) – 
ufa im od 86% do 82% Polaków. 

21% Polaków ufa 
rządowi, Senatowi  

i Sejmowi
31% ufa sądom
75% ufa wojsku 

i Kościołowi 
katolickiemu

84% ufa PCK, WOŚP  
i Caritas.
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Zaufanie do całego sektora pozarządowego
Wyniki badań przeprowadzonych w 2003 i 2004 roku przez SMG/KRC, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenie Centrum Wolontaria-
tu w Warszawie wskazują jednak, że z faktu powszechnego zaufania 
do dużych, rozpoznawalnych organizacji nie należy wyciągać wnio-
sków o powszechnym zaufaniu do całego sektora organizacji poza-
rządowych. Kiedy zapytano o poszczególne typy organizacji (bez wy-
mieniania konkretnych nazw), scharakteryzowane poprzez obszar ich 
działalności, zaledwie 35% Polaków zadeklarowało zaufanie do orga-
nizacji charytatywnych, choć jednocześnie nadal był to typ organiza-
cji, który najczęściej był wskazywany jako budzący zaufanie.
W kontekście przytoczonych powyżej danych CBOS nie dziwi fakt, iż 
podmioty, które wywoływały największą nieufność respondentów 
tych badań to partie, ugrupowania i ruchy polityczne – 41% Polaków 
im nie ufa, a tylko niecały 1% darzy je zaufaniem. Relatywnie wyso-
ki poziom nieufności budzą też związki zawodowe (nie ufa im 11,4%, 
ufa tylko 4,1%), samorządy i izby zawodowe, cechy, organizacje pra-
codawców (nie ufa 9,1%, ufa 1%).  

Opinie o stowarzyszeniach i fundacjach
Od 2004 roku wizerunek organizacji pozarządowych uległ nieznacz-
nej zmianie. Organizacje pozarządowe zyskują szczególnie, kiedy są 
oceniane w porównaniu z instytucjami państwowymi – 65% Pola-
ków uważa, że „organizacje społeczne na ogół skuteczniej dostarcza-
ją pomocy potrzebującym niż instytucje państwowe”. 67,4% doro-
słych obywateli wyraża także przekonanie, że „działania organizacji 
społecznych (stowarzyszeń, fundacji itp.) są teraz bardziej potrzebne 
niż 5 lat temu”. O ile ten pierwszy wynik można po części tłumaczyć 
silną niechęcią Polaków do instytucji państwa, o tyle drugi wskazu-
je na poprawę oceny sektora pozarządowego.
Zmniejszył się odsetek Polaków, którzy uważają, że „w organizacjach 
społecznych często dochodzi do nadużyć i prywaty” – z 63% w 2003 do 
57% w 2004 roku. Trudno jednak cieszyć się zmianą o 6 punktów pro-
centowych, jeśli ciągle ponad połowa Polaków postrzega organizacje 
przez pryzmat nadużyć. Z 39,3% do 32% zmniejszył się odsetek uważa-
jących, że „organizacje są na ogół źle zorganizowane i niefachowe”. 
Powoli zwiększa się liczba Polaków, którzy bez organizacji społecz-
nych nie wyobrażają sobie dobrego funkcjonowania demokratyczne-
go państwa. W 2004 roku uważało tak 55,5%. Niestety nie zmienia się 
procent tych, którzy uważają, że „organizacje społeczne mają ogólnie 
niewielki wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych 
w Polsce” – podobnie jak w 2003 roku zgadza się z tym stwierdzeniem 
52% obywateli, a tylko co piąty z tak sformułowaną opinią się nie zga-
dza. Częściej rola organizacji społecznych doceniana jest w lokalnym 
środowisku – co trzeci dorosły Polak uważa, że „organizacje społeczne 
rozwiązują ważne problemy społeczne w moim sąsiedztwie”. 

Marta Gumkowska  � � � � �  
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IX.

III SEKTOR 
POZA GRANICAMI

 POLSKA A EUROPA
Oceniając kondycję sektora pozarządowego w Polsce, war-
to zadać sobie pytanie o to, jak nasz kraj wygląda na tle in-

nych w naszym regionie lub też, czy duży dystans dzieli nas od kra-
jów tzw. starej Unii Europejskiej. Wybór punktu odniesienia nie jest 
oczywiście bez znaczenia dla ostatecznej oceny – inaczej polski III 
sektor wypada na tle sektorów z krajów, w których – tak jak w Pol-
sce – warunki jego swobodnego rozwoju zaistniały dopiero kilkana-
ście lat temu, a inaczej w porównaniu do sytuacji organizacji w kra-
jach rozwiniętej demokracji. 

Trudności badawcze 
Analizując dane, należy pamiętać o tym, iż wszystkie porównania 
mają poważne ograniczenia. Trudne jest choćby ustalenie wspólnej 
definicji społeczeństwa obywatelskiego, a nawet sektora pozarządo-
wego i typów instytucji, jakie w poszczególnych krajach można do 
niego zaliczać. Dzieje się tak, ponieważ nie istnieje jeden model sek-
tora pozarządowego. Jego kształt jest wynikiem działania wielu spo-
łecznych, historycznych i ekonomicznych czynników. 
Trudności nastręcza też zdobycie porównywalnych danych (od wie-
lu lat prowadzone są próby wprowadzenia do statystyk narodowych 
sektora pozarządowego – brakuje ich także w Polsce). 

Na koniec wreszcie sama interpretacja uzyskiwanych rezultatów 
może być bardzo subiektywna. To, co w polskich warunkach może-
my uznać za sukces, w innych krajach traktowane może być jako po-
rażka – i na odwrót. 

Polska a kraje Europy Środkowo-Wschodniej
W stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska może 
być uznana za jednego z liderów w regionie. 
W badaniach NGO Sustinability Index regularnie prowadzonych 
przez Freedom House i USAID stosowany jest zestaw ocen, dotyczą-
cych poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacji. Wynik 
1 oznacza ocenę skrajnie pozytywną, ocena 7 skrajnie negatywną. 
Polska w 2004 roku uzyskała drugi w kolejności (po Estonii) najlep-
szy wynik spośród byłych krajów bloku komunistycznego. Wybra-
ne wyniki prezentujemy w tabeli poniżej. Badania te prowadzone 
są od końca lat 90. i kolejność krajów – z drobnymi przesunięciami –  
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zasadniczo się nie zmienia: na czele rankingu pojawia się Słowacja, 
Polska czy Estonia, zaś na końcu rankingu Białoruś. 

 Prawne 
warunki 
działania 

Zasoby 
organiza-
cyjne 

Finansowe 
warunki 
funkcjono-
wania

Wywiązy-
wania się 
z funkcji 
rzecznic-
twa

Wywiązy-
wanie się 
z funkcji 
dostarczania 
usług

Infra-
struktura 
działań 

Wize-
runek 
publicz-
ny 

Średnia

Estonia 1,8 2,5 2,5 2 2,4 2,5 2,1 2,1

Polska 2,3 2,5 2,9 1,9 2,3 2,9 2,2 2,3

Słowacja 2,3 2,3 3,5 2,2 2,2 3,5 2,6 2,5

Węgry 1,3 3 3,3 3,3 2,3 3,3 3 2,6

Łotwa 2,4 3 3,1 2 2,4 2,7 2,9 2,6

Czechy 3 3,2 2,7 2,2 2,2 2,7 2,5 2,7

Litwa 1,8 2,6 3 2 3,7 3 3 2,7

Bułgaria 2 4,5 4,1 2,5 3,2 4,1 3,3 3,2

Rumunia 3,8 3,8 4,3 3,6 3,1 4,3 3,8 3,7

Ukraina 3,6 3,9 4,6 3,1 3,3 4,6 4,1 3,8

Rosja 4,3 4 4,6 4,2 3,9 4,6 4,5 4,2

Mołdawia 4,2 4,1 5,2 4 4,5 5,2 4,2 4,3

Białoruś 6,9 4,6 6,2 6 4,9 6,2 5,6 5,6

Prezentowane tu liczby wymagają komentarza. Często słysza-
ne opinie o tym, że warunki działania organizacji pozarządowych  
w Polsce są wyjątkowo niekorzystne, wydają się w ich świetle, prze-
sadzone – przynajmniej w stosunku do innych krajów, dzielących  
z nami trudne doświadczenia komunizmu. 
W dziedzinie prawa, co do zasady, organizacje pozarządowe cieszą 
się swobodą powstawania i działania. 
Także sfera podatkowa, mimo że wokół niej toczy się w Polsce wie-
le sporów, należy do względnie przyjaznych na tle innych krajów 
ujętych w zestawieniu. Za względnie dobre uznać należy też zasoby 
organizacyjne sektora i wywiązywanie się z funkcji dostarczania 
usług oraz rzecznictwa (w tym ostatnim wymiarze Polska otrzyma-
ła najlepszy wynik w regionie!). Zaskoczeniem dla przedstawicie-
li polskich organizacji pozarządowych narzekających na „złą pra-
sę” może też być dobra ocena wizerunku publicznego III sektora  
w Polsce.
Gorzej oceniane są zasoby finansowe i poziom samowystarczal-
ności sektora w tym zakresie. Jak widać zresztą problem ten uzna-
wany jest za najbardziej dotkliwy we wszystkich krajach tego 
regionu. Nienajlepiej oceniona również została infrastruktura 
działań organizacji.

Sustainabilty Index 2004 
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Polska a kraje „starej” Unii
Najbardziej znane międzynarodowe badanie sektora pozarządowe-
go to projekt the John Hopkins University Comparative Non-Pro-
fit Sector , koordynowany przez John Hopkins University, które pro-
wadzony był w 35 krajach świata. Wnioski, do jakich doszli badacze, 
są znaczące – jak twierdzi główny koordynator całego przedsięwzię-
cia prof. Lester Salamon – „mamy do czynienia z rewolucją asocja-
cyjną w skali globalnej – sektor pozarządowy rozwija gwałtownie 
się w ostatnich latach. Wzrasta liczba organizacji i ich znaczenie. 
Szczególnie istotny staje się ekonomiczny wymiar działań sektora 
non-profit”.
Jednak przyjmując te wnioski, a także analizując różnice miedzy 
kondycją organizacji pozarządowych w poszczególnych krajach 
(patrz poniższe zestawienie) trzeba pamiętać, iż badania John Hop-
kins University koncentrują się przede wszystkim na ekonomicz-
nym (w szczególności dotyczące zatrudnienia) charakterze III sek-
tora, przez ten pryzmat należy zatem patrzeć na diagnozowany 
rozwój ruchu stowarzyszeniowego i na opis sytuacji w poszczegól-
nych krajach. 
Drugie konieczne zastrzeżenie dotyczy aktualności badania – dane 
dotyczące polskiego sektora pozarządowego pochodzą sprzed kilku 
lat, ale wyniki innych badań z roku 2002 i 2004 roku nie wskazują na 
to, by w porównywanych obszarach nastąpiła istotna zmiana.

Zgromadzone w ramach the Johns Hopkins Comparative Non-profit
Sector Project dane pozwalają twierdzić, że gdyby traktować sektor 
pozarządowy łącznie, to byłaby to na świecie siódma co do wielkości 
gospodarka narodowa. Łącznie w badanych 35 krajach świata sektor 
wytwarza 5,1 % produktu narodowego brutto i daje (w przeliczeniu 
na pełne etaty) 40 mln miejsc pracy – co stanowi 4,4% grupy aktyw-
nej zawodowo w tych krajach. 

Jednak zróżnicowanie między poszczególnymi krajami, również  
w obrębie Europy, jest bardzo wyraźne. Porównanie udziału zatrud-
nienia w sektorze (łącznie płatnego i wolontarystycznego) w całości 
zatrudnienia w poszczególnych krajach pokazuje, że najwyższy od-
setek zatrudnienia w sektorze występuje w krajach takich jak Ho-
landia (14,4%) i Belgia (10,9%) oraz Irlandia (10,8%), najmniejszy zaś 
na Słowacji, w Polsce i Rumunii (0,8%). 
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 MODELE III SEKTORA W EUROPIE
W Unii Europejskiej można wyodrębnić co najmniej kilka 
modeli funkcjonowania III sektora. Można mówić o różnej 

roli, jaką odgrywa on na scenie publicznej. 

Model korporacyjny lub kontynentalny 
Fundamenty modelu korporacyjnego zostały stworzone jeszcze 
przez Bismarcka. Kwestię zabezpieczenia społecznego rozwiązu-
je się w nim za pomocą ubezpieczenia, które obywatele opłaca-
ją w okresie aktywności zawodowej i z którego mają się utrzy-
mać w czasie, kiedy pracy tej nie będą już mogli wykonywać.  
W ten sposób państwo gwarantuje podstawowe świadczenia so-
cjalne, jednak większość zadań z tego zakresu powierza organiza-
cjom pozarządowym i religijnym. Dzieje się tak, ponieważ niezwy-
kle istotnym elementem tego modelu jest zastosowanie zasady 
pomocniczości w jej radykalnej interpretacji – przyznającej for-
malnie pierwszeństwo w dostarczaniu usług organizacjom spo-
łecznym i kościołom. 
Zasada pomocniczości jest silnie zakorzeniona w niemieckiej trady-
cji samorządności wspólnot lokalnych, ale ma także związek z dok-
tryną neutralności państwa w stosunku do różnych grup wyzna-
niowych, które tworzą własne podsystemy instytucji społecznych, 
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adresujące swe usługi do danej grupy (przedszkola, szkoły, domy 
opieki, a nawet związki zawodowe, gazety, stacje radiowe). Model 
ten występuje przede wszystkim w Niemczech, ale także z pewnymi 
modyfikacjami w Holandii, Belgii, Austrii i Szwajcarii. Pewne jego
elementy obecne są też we Francji. 

Model rezydualny (liberalny lub anglosaski)
W modelu rezydualnym zaspokajanie potrzeb społecznych jest 
przede wszystkim zadaniem samych obywateli, którzy potrzebne im 
świadczenia kupują na rynku usług. 
Model ten nawiązuje do idei państwa minimalnego. Zakłada on, że 
organizacje pozarządowe skupiają się przede wszystkim na aktywi-
zowaniu obywateli – bardzo duże jest znaczenie filantropii i wolon-
tariatu, państwo zaś tworzy sieć, która zabezpiecza tych, dla których 
niewystarczające okazały się samodzielne wysiłki. Model ten jest 
praktykowany przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjed-
noczonych.

Model skandynawski (instytucjonalny, socjaldemokratyczny)
Model skandynawski, instytucjonalny czy socjaldemokratyczny 
przypisuje stosunkowo najmniejszą rolę organizacjom pozarządo-
wym. W tzw. państwie opiekuńczym aktywność państwowych służb 
społecznych nie pozostawia wiele miejsca na włączenie się organi-
zacji pozarządowych w realizację zadań z zakresu polityki społecz-
nej. Jednak olbrzymie koszty ekonomiczne takiego modelu państwa 
zmuszają ostatnio do jego rewizji i przejęcia części zadań przez orga-
nizacje pozarządowe. 
Podkreślić należy, że ograniczone funkcje organizacji pozarządo-
wych w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej nie oznaczają 
bynajmniej automatycznie słabości sektora pozarządowego, a jedy-
nie inny jego charakter. W krajach skandynawskich liczne organiza-
cje pozarządowe działają aktywnie w dziedzinach takich, jak rzecz-
nictwo, działalność humanitarna poza granicami kraju, ale także 
ochrona lokalnych tradycji, edukacja i rekreacja. Pochodną tej sy-
tuacji jest też to, że sektor pozarządowy jest w większym niż gdzie 
indziej stopniu oparty o działalność wolontarystyczną (w związku 
z tym, że organizacje rzadziej prowadzą działania w sposób ciągły, 
świadcząc usługi i zatrudniając stały personel). 

Model rudymentarny (śródziemnomorski)
W Europie można jeszcze mówić o modelu rudymentarnym, który 
praktykowany jest w mniej zamożnych państwach Unii Europej-
skiej (Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Irlandii i części Włoch). W krajach 
tych państwowy system zabezpieczenia społecznego miał tradycyj-
nie dość ograniczony charakter. Nie udało się tam osiągnąć modelu 
pełnego zatrudnienia, a pomoc socjalna uzupełniana była aktywno-
ścią charytatywną kościoła i organizacji społecznych. 
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Obecnie jednak zasady podziału pracy gwałtownie zmieniają się. 
W szczególności dotyczy to Irlandii, w której organizacje działają-
ce na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej przy wykorzy-
staniu środków UE znacznie zwiększyły zakres swych działań. We 
Włoszech natomiast bardzo aktywnie prowadzone są działania  
z zakresu tzw. ekonomii społecznej. 

Polski model?
Jak umieścić polski sektor pozarządowy na tle powyższych modeli? 
Obecny jego kształt nie odpowiada w pełni żadnemu z powyższych 
typów. Można mówić o specyficznej ich mieszance.
Przed rokiem 1989 mieliśmy do czynienia z doktryną zbliżoną do 
modelu socjaldemokratycznego. Ponieważ jednak praktyka pozo-
stawiała wiele do życzenia, w rzeczywistości zbliżaliśmy się do mo-
delu rudymentarnego. 
Obecnie trwają poszukiwania specyficznego polskiego modelu.
Trzeba przyznać, że mają one nieco przypadkowy charakter. Jeste-
śmy krajem, którego obywatele nie są ani dość bogaci, ani dość ak-
tywni, aby praktykować liberalny model rezydualny. Jesteśmy też 
krajem, który nie jest wystarczająco zamożny, aby pozwolić so-
bie na doktrynę państwa opiekuńczego, choć pewnie właśnie taki 
model preferowałaby większość Polaków. Sytuację tę dość trafnie 
określił Edmund Mokrzycki jako „próbę życia w socjalizmie po jego 
obaleniu”. 

Jakub Wygnański

oprac. Marta Gumkowska

� � � � � 

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W BRUKSELI 
Rozwój i charakter sektora organizacji społecznych jest 
ściśle związany z historią i praktyką wypracowaną w każ-

dym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczny stopień 
zróżnicowania – czy też brak jednolitego, europejskiego charakte-
ru organizacji III sektora w państwach członkowskich jest jedną  
z przyczyn, dla których Komisja Europejska nie angażuje środków 
we wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w po-
jedynczych państwach Unii. Wsparcie ograniczane jest do part-
nerstw projektów transgranicznych czy też do europejskich poro-
zumień organizacji społecznych. 

Zjawisko dość nowe
Porozumienia organizacji społecznych na poziomie Unii Europej-
skiej są zjawiskiem dość nowym. Choć nieliczne organizacje już 
w pierwszych latach istnienia Wspólnot Europejskich prowadziły 
działania na poziomie europejskim (na przykład organizacja zaj-
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mująca się walką z ubóstwem ATD-Czwarty Świat), dopiero wzrost 
znaczenia tych instytucji dla kształtowania polityki społecznej czy 
ochrony środowiska spowodował, że organizacje pozarządowe roz-
budowały swą obecność w Brukseli. Obecność organizacji społecz-
nych na poziomie unijnym, długo dominowanych przez organizacje 
konsumentów, od drugiej połowy lat 1980 znacznie wzrosła.

Działalność organizacji społecznych w Brukseli można podzielić na 
różne grupy. Należy przy tym pamiętać, że zjawisko działalności or-
ganizacji wobec instytucji unijnych jest marginalne w porównaniu 
do zasobów, które posiadają poszczególne firmy komercyjne, prowa-
dzące lobbing w Brukseli. Ograniczone zasoby organizacji powodują, 
że w wielu przypadkach mamy do czynienia z bardzo małymi, kilku-
osobowymi biurami, działającymi na rzecz bazy członkowskiej z kil-
ku lub nawet wszystkich państw unijnych.

Biura międzynarodowych organizacji
Część reprezentacji pozarządowej w Brukseli stanowią biura mię-
dzynarodowych organizacji, jak na przykład World Wide Fund for 
Nature (WWF) czy Amnesty International. Organizacje te utrzymują 
biura w Brukseli nie tylko po to, by wpływać na politykę Unii w po-
szczególnych dziedzinach, ale także by wymieniać czy koordynować 
informacje pomiędzy krajowymi oddziałami tych organizacji w ca-
łej Europie. Dzięki swojej znaczącej bazie członkowskiej, organizacje 
te są w stanie finansować ze źródeł niepublicznych dość liczebne ze-
społy ekspertów.

Przedstawicielstwa organizacji
W Brukseli funkcjonują także przedstawicielstwa pojedynczych or-
ganizacji, najczęściej niemieckich, które to z powodu nieporówny-
walnie silniejszej pozycji (zwłaszcza jako organizacje świadczące 
usługi społeczne) mogą sobie pozwolić na prowadzenie własnego 
biura przy instytucjach europejskich. Przykładem mogą być Deut-
sche Caritas czy Paritätische Wohlfahrt. Należy jednak wymienić 
także organizacje takie jak Fundacion Luis Vives z Hiszpanii, która 
specjalizuje się we wspieraniu organizacji społecznych, prowadzą-
cych projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biura organizacji parasolowych
Większość reprezentacji pozarządowych w Brukseli stanowią tzw. 
organizacje parasolowe, czyli grupujące poszczególne organizacje 
lub krajowe sieci na poziomie Unii Europejskiej. Takich porozumień 
jest ponad siedemdziesiąt, przy czym prawie wszystkie mają ściśle 
zdefiniowany zakres zainteresowania.
Porozumienia mają charakter sektorowych (branżowych) grup na-
cisku, najczęściej odpowiadających dość dokładnie danej polityce, 
prowadzonej przez Komisję Europejską. Taki bliski związek ma róż-
ne przyczyny. Częściowo jest to związane z tym, że naturalną rze-
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czą jest koncentrowanie działalności organizacji na tych obszarach, 
gdzie instytucje unijne mają coś do powiedzenia czy wręcz odpo-
wiadają wyłącznie za jakiś obszar polityki. Częściowo jest to jed-
nak także związane z tym, że Komisja Europejska przeznacza pie-
niądze z budżetu jedynie na takie dziedziny, w których wolno jej 
prowadzić politykę. Wtedy Komisja może dofinansowywać działal-
ność między innymi grup eksperckich, firm doradczych czy organi-
zacji pozarządowych.

Grupa kontaktowa społeczeństwa obywatelskiego
Dopiero pod koniec lat 90. zawieszenie finansowania europejskich
porozumień organizacji pozarządowych przez Komisję Europejską 
doprowadziło do podjęcia wspólnych działań. Powstała wtedy gru-
pa kontaktowa społeczeństwa obywatelskiego (Civil Society Con-
tact Group CSCG), która zrzesza znaczną część organizacji pozarzą-
dowych, działających na poziomie unijnym. 
Grupa angażuje się we wspólne działania przy takich okazjach jak 
np. opracowanie projektu traktatu konstytucyjnego. 
W skład grupy kontaktowej wchodzą porozumienia organizacji 
ekologicznych, praw człowieka, spraw społecznych, pomocy rozwo-
jowej, polityki kulturalnej oraz praw kobiet. Członkiem grupy kon-
taktowej jest także Europejski Kongres Związków Zawodowych, co 
jest związane z bliskimi powiązaniami części organizacji pozarzą-
dowych w Europie Zachodniej z ruchem związkowym.

Charakter porozumień branżowych
Poszczególne porozumienia branżowe mają różny charakter. Współ-
praca organizacji ekologicznych – Green 9 – jest nieformalna. Do 
niedawna był to także model współpracy organizacji praw człowie-
ka, choć pojawienie się w Brukseli biura ds. polityki europejskiej  
i praw człowieka sekty scjentologów w 2003 r. spowodowało obron-
ne zwarcie szeregów i sformalizowanie współpracy. 
Formalne struktury organizacji członkowskich mają CONCORD (po-
rozumienie krajowych porozumień oraz poszczególnych organiza-
cji działających na rzecz rozwoju najbiedniejszych państw świata) 
oraz Social Platform (zrzeszająca europejskie porozumienia organi-
zacji spraw społecznych, jak na przykład Europejska Sieć przeciw-
ko Ubóstwu EAPN, CEDAG czy Europejskie Forum Osób Niepełno-
sprawnych EDF).

Członkami grupy kontaktowej społeczeństwa obywatelskiego są tak-
że pojedyncze porozumienia organizacji społecznych – Europejskie 
Lobby Kobiet EWL oraz Europejskie Forum Sztuki i Dziedzictwa EFAH. 

Inne organizacje na poziomie unijnym
Należy jednak pamiętać, że istnieją różne inne organizacje spo-
łeczne na poziomie unijnym, które nie są członkami tych różnych 
porozumień czy platform. Wymienić należy Ruch Europejski, Eu-

116 IX.III SEKTOR POZA GRANICAMI

Grupa kontaktowa 
społeczeństwa 

obywatelskiego 
zrzesza znaczną 

część organizacji 
działających na 

poziomie unijnym.



ropean Citizen Action Service ECAS, Europejskie Centrum Fundacji 
EFC, Stała Konferencja Spółdzielni, Towarzystw Wzajemnościowych, 
Stowarzyszeń i Fundacji (CEP-CMAF) czy też Permanent Forum for  
Civil Society. 
Wszystkie te organizacje także działają jako rzecznicy interesu  
w sprawach europejskich, wypowiadają się za silną pozycją społe-
czeństwa obywatelskiego w Europie i zrzeszają członków z dużej 
liczby państw unijnych. 
Obraz świata organizacji pozarządowych w Brukseli należy uzupeł-
nić wspomnieniem o różnych instytutach badawczych, jak na przy-
kład European Policy Centre czy Centre for European Policy Studies.

Polski wyjątek
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukse-
li (POP) jest projektem, zainicjowanym w 2002 roku, w który zaan-
gażowało się ponad dwadzieścia polskich organizacji społecznych 
i którego inicjatorami są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Sto-
warzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP). Głów-
nym zadaniem POP jest wspieranie polskich organizacji pozarządo-
wych jako aktywnych uczestników procesów integracji europejskiej. 
Od początku prace POP prowadzone są równocześnie przez biura  
w Brukseli i Warszawie. Zadaniem POP jest promowanie polskiego 
III sektora wśród instytucji Unii Europejskiej oraz doprowadzenie do 
integracji polskich organizacji pozarządowych z europejskimi siecia-
mi organizacji pozarządowych. Działalność Przedstawicielstwa ma 
również charakter informacyjny i rzecznictwa interesów. 
Przedstawicielstwo Polskich organizacji pozarządowych w Brukseli 
stanowi wyjątek, gdyż jest jedyną krajową reprezentacją organizacji. 
Wynika to częściowo z tego, że biuro Przedstawicielstwa działalność 
rozpoczęło, zanim Polska stała się członkiem Unii Europejskiej – pa-
miętać należy, że członkostwo większości porozumień europejskich 
było ograniczone do organizacji z państw członkowskich, choć obec-
nie odchodzi się od tego typu statutowych ograniczeń. 

Innym rzadkim przykładem reprezentacji sektora pozarządowego  
w Brukseli jest osoba oddelegowana przez Welsh Council of Volunta-
ry Organisations do pracy w regionalnym przedstawicielstwie Walii.

Organizacje a instytucje europejskie
Bliskie finansowe powiązanie porozumień organizacji pozarządo-
wych czy też niektórych pojedynczych  organizacji z Komisją i Par-
lamentem Europejskim jest przeszkodą w postrzeganiu ich jako 
niezależnych. 
Niektóre platformy otrzymują – jakby z rozdzielnika – coroczną do-
tację, która pokrywa prawie całość kosztów operacyjnych tych insty-
tucji. Inne znowu co parę lat przystępują do konkursów o finansowa-
nie kosztów działalności. 
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Pytanie o finansowanie działalności stanowi główny punkt ataku
dla instytucji (np. reprezentacji biznesu) czy opcji politycznych (ta-
kich jak np. brytyjscy konserwatyści), którzy w równej mierze są 
niechętni organizacjom pozarządowym, jak i instytucjom europej-
skim. Nie proponują one jednak alternatywnych rozwiązań. Pyta-
nie to stanie się znów aktualne, gdy wskutek reformy budżetu Unii, 
Komisja zaproponuje nowy system przyznawania tego typu dota-
cji dla europejskich porozumień organizacji pozarządowych, który 
obowiązywałby od 2007 roku.
Nieprawdziwe jest jednak stwierdzenie, że Komisja pracuje jedynie 
z organizacjami i porozumieniami, które zajmują uprzywilejowaną 
pozycję w ramach dialogu Komisji ze światem organizacji i które  
w dodatku sama opłaca. 
Różne działy Komisji w bardzo różny sposób zorganizowały współ-
pracę ze środowiskiem pozarządowym. Niektóre działy Komisji 
wolą mieć jednego, uprzywilejowanego partnera do rozmów – stąd 
chęć finansowania Social Platform czy CONCORD.
Inne działy Komisji wolą nie mieć jakichkolwiek specjalnych me-
chanizmów kontaktu, co sprowadza się do unikania ustruktury-
zowanego dialogu obywatelskiego. Przykładowe rozwiązanie – ze 
względu na jego przejrzystość i otwartość – stanowi mechanizm 
stosowany przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu. Tu zastosowano 
otwarty system spotkań, a uczestnictwo bardziej aktywnych orga-
nizacji jest częściowo refundowane. Ten system wymaga jednak za-
angażowania znacznej grupy personelu Komisji, którego – wbrew 
ogólnym opiniom – raczej brakuje.
Szczególne związki niektórych organizacji społecznych z Komisją nie 
są zresztą aprobowane przez Parlament Europejski, który odrzucił 
propozycję Komisji, aby wprowadzić system akredytacji organizacji, 
z którymi Komisja współpracuje. Instytucje europejskie nie mają za-
tem, w odróżnieniu od ONZ czy Rady Europy, formalnych barier wo-
bec uczestnictwa wszelkich organizacji w spotkaniach i konsulta-
cjach. W praktyce jednak brak formalnego systemu akredytacji może 
czasami doprowadzać do sytuacji, w których stosowana jest mało 
przejrzysta dowolność wyboru partnerów do rozmów.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Formalnie rzecz biorąc, Traktat z Nicei wyznaczył Europejski Ko-
mitet Ekonomiczno-Społeczny na miejsce, gdzie organizacje zor-
ganizowanego społeczeństwa obywatelskiego się spotykają i skąd 
mogą wpływać na kształt unijnej polityki. 
Członkowie Komitetu są mianowani przez rządy państw unijnych, 
ilość członków wywodzących się z organizacji pozarządowych 
obecnie jest śladowa (reprezentowani są przede wszystkim partne-
rzy społeczni) i są to przedstawiciele krajowych, nie ogólnoeuropej-
skich organizacji pozarządowych. Europejskie porozumienia orga-
nizacji pozarządowych preferują bezpośrednie kontakty z Komisją  
i Parlamentem i nie korzystają z pośrednika, jakim jest Komitet.
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Zły przykład: Europejski Bank Inwestycyjny
Istnieje również jedna instytucja unijna, która całkowicie unika dia-
logu społecznego – jest to Europejski Bank Inwestycyjny, który za nic 
ma konsultacje z organizacjami społecznymi, uznając, że jego decy-
zje mają charakter czysto techniczny i wystarcza do tego współpraca 
z administracją. Nie zgadzają się z tym np. organizacje ekologiczne.

Warto także pamiętać o całkowicie innym środowisku organizacji 
pozarządowych w Brukseli – działają tu dla własnej społeczności 
najróżniejsze, lokalne organizacje belgijskie. 
Stopień, w jakim te organizacje – bardzo bliskie ideowo i fizycznie
porozumieniom europejskim – są nieobecne w działalności i świa-
domości tych porozumień, najbardziej może obrazuje jedną z głów-
nych trudności, z jaką unijne organizacje społeczne mają w swojej 
pracy. Chodzi o utrzymywanie kontaktu i zainteresowania pomię-
dzy organizacjami społecznymi na poziomie unijnym a bazami  
w poszczególnych państwach członkowskich. 
Patrząc na porozumienia organizacji pozarządowych na poziomie 
unijnym, należy zatem pamiętać, że ich siła czy słabość zależy od 
kondycji i zaangażowania organizacji w poszczególnych państwach 
Unii w sprawy europejskie.

Poniżej adresy stron internetowych do organizacji wymienionych  
w tekście. Informacje na tych stronach najczęściej dostępne są wy-
łącznie po angielsku i francusku: 

• Amnesty International European Office
 - www.amnesty-eu.org 
• ATD-Czwarty Świat 
 - www.atd-quartmonde.org 
• Centre of European Policy Studies CEPS 
 - www.ceps.be 
• Civil Society Contact Group 
 - www.act4europe.org 
• CONCORD 
 - www.cocordeurope.org 
• European Anti-Poverty Network EAPN 
 - www.eapn.org
• European Citizen Action Service ECAS 
 - www.ecas.org 
• European Council for Voluntary Organisations CEDAG 
 - www.cedag-eu.org
• European Disability Forum EDF 
 - www.edf-feph.org
• European Forum for the Arts and Heritage EFAH 
 - www.efah.org
• European Foundation Centre EFC 
 - www.efc.be 
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• European Movement 
 - www.europeanmovement.org 
• European Policy Centre EPC 
 - www.theepc.be 
• European Women’s Lobby 
 - www.womenlobby.org
• Fundacion Luis Vives 
 - www.fundacionluisvives.org 
• Green 9 
 - www.act4europe.org 
•Human Rights and Democracy Network 
 - www.act4europe.org 
•Permanent Forum 
 - www.forum-civil-society.org 
• Przedstawicielstwo Polskich 
 Organizacji Pozarządowych 
 - www.eu.ngo.pl 
• Social Platform 
 - www.socialplatform.org 
• Standing Conference of Cooperatives, 
 Mutual Societies, Associations and Foundations 
 (CEP-CMAF) 
 - www.cepcmaf.org
• WWF European Policy Office
 - www.panda.org 

Paweł Krzeczunowicz
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 ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA 
ŚWIECIE
Tak czy inaczej rozumiane organizacje pozarządowe funk-

cjonują nieomal we wszystkich krajach świata. Mogą przybierać 
bardzo różne formy prawne i różnić się zakresem działań i tradycja-
mi, z których wyrastają,  jednak wszędzie tam, gdzie istnieje pań-
stwo i rynek, istnieją też instytucje, funkcjonujące pomiędzy nimi. 

Oto kilka wybranych źródeł danych na temat sektora non-profit na
świecie:
The John Hopkins University Comparative Non-Profit Sector Project
Jedną z pierwszych prób uchwycenia różnorodności organizacji po-
zarządowych było badanie koordynowane przez John Hopkins Uni-
versity, które rozpoczęto w 1990 roku. Dotychczas objęto nim ok. 
35 krajów. Badania te koncentrują się przede wszystkim na ekono-
micznym (w szczególności zatrudnieniowym) charakterze sektora 
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non-profit, rzucają też pewne światło na strukturę finansowania or-
ganizacji non-profit.
Więcej o badaniu na stronie: http://www.jhu.edu/~cnp/. 
O badaniu piszemy więcej w „Polska a Europa”, na str. 109.

NGO Sustainability Index
Innym względnie systematycznym badaniem jest NGO Sustainabili-
ty Index, prowadzony wspólnie przez amerykańską organizację Fre-
edom House oraz USAID od 1997 roku w 28 krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej i Eurazji. Podstawową metodą tworzenia Indeksu są 
wypowiedzi, zebrane w trakcie panelu ekspertów. Raporty z badań 
z lat 2000 –2003 dostępne są w Portalu organizacji pozarządowych 
www.ngo.pl, w serwisie badania, pod adresem: www.badania.ngo.pl. 
Raport z roku 2004 jest opublikowany na stronie USAID: http://www.
usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/index.htm. 
O badaniu piszemy więcej w „Polska a Europa”, na str. 109.

Civil Society Index
Ostatnio rozpoczętym projektem służącym pomiarowi kondycji spo-
łeczeństwa obywatelskiego jest zorganizowany przez organizację Ci-
vicus i prowadzony obecnie w ponad 60 krajach (w tym Polsce) In-
deks Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Index)W projekcie 
tym społeczeństwo obywatelskie jest opisywane i oceniane pod ką-
tem 72 wskaźników pogrupowanych w 4 podstawowe wymiary –  
1. otoczenia działań, 2. struktury organizacji obywatelskich, 3. war-
tości, jakim służą oraz 4. wpływu, jaki mają środowisko, w którym 
pracują. Koordynatorem badania w Polsce jest Stowarzyszenie Klon/
Jawor. Informacje o badaniu na poziomie międzynarodowym można 
znaleźć na stronach www.civicus.org; o polskimw Portalu organiza-
cji pozarządowych www.ngo.pl , w serwisie www.badania.ngo.pl.

Strony internetowe innych instytutów badawczych:
Association for Research on Nonprofit Organization and Volunta-
ry Action (ARNOVA) – międzynarodowa organizacja skupiająca in-
stytucje i osoby zajmujące się badaniami sektora non-profit i wo-
lontariatu. 
http://www.arnova.org/
Institute for Volunteering Research – m.in. raporty z badań poświę-
conych wolontariatowi. 
http://www.ivr.org.uk.
London School of Economics, Centre for Civil Society – m.in. liczne 
opracowania poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu.
http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/, szczególnie interesująca jest 
sekcja Civil Society Working Paper Series. 

Marta Gumkowska

� � � � � 

IX.III SEKTOR POZA GRANICAMI        121
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o badaniach III sektora: 
www.badania.ngo.pl





X.

KALENDARIUM
III SEKTORA

Podkreślić należy, że Kalendarium III sektora jest 
subiektywne i wybiórcze. Historia sektora pozarzą-
dowego jest tak bogata, że niemożliwe staje się jej 
skrótowe opowiedzenie. Dlatego w Kalendarium 
nacisk położono na wątek współpracy z admini-
stracją oraz tworzenie reprezentacji sektora, gdyż 
te dwa tematy wydały się nam najbardziej uniwer-
salne. Wspominamy również o dawniejszych ozna-
kach obywatelskiej aktywności.

 XIX i początki XX wieku – w Polsce będącej w owym cza-
sie po zaborami, działalność dobroczynna i filantropijna po-
strzegana jest także w kategoriach obowiązku patriotyczne-

go i jako forma ratowania narodu.

 I wojna światowa – ziemie polskie były terenem działań 
bojowych, co wiązało się z likwidacją wielu placówek opie-
kuńczych i spowodowało konieczność powołania instytu-

cji obywatelskich, które zorganizowałyby m.in. opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą.

 lata 1918-1939 – w pierwszych latach niepodległości, do-
broczynność była domeną towarzystw, fundacji oraz osób 
prywatnych. Później, w związku z przejęciem przez pań-

stwo i instytucje publiczne opieki społecznej i mecenatu nad kultu-
rą i sztuką, zmalało znaczenie prywatnej ofiarności na tym polu. Po 
raz pierwszy w Polsce działalność stowarzyszeń szczegółowo określi-
ło rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 
1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Wprowadziło pojecie „stowarzy-
szenia wyższej użyteczności”. (Status ten był nadawany przez Radę 
Ministrów do 1989 za szczególne osiągnięcia w realizacji celów spo-
łecznych). W tym okresie zarejestrowanych było ponad 10 tys. sto-
warzyszeń i 3 tys. fundacji.

 II wojna światowa – na ziemiach wcielonych do Rzeszy, 
już na początku wojny zdelegalizowane zostały organizacje 
społeczne z czasów II Rzeczypospolitej. Kościół utracił oso-

bowość prawną, działania polskiej świeckiej i religijnej samopomo-

XIX I POCZĄTKI XX WIEKU

I WOJNA ŚWIATOWA

LATA 1918-1939

II WOJNA ŚWIATOWA
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cy społecznej podejmowane były nielegalnie i w konspiracji. Z ini-
cjatywy organizacji i instytucji charytatywnych, zakonów, a także 
osób, środowiska i instytucji dotąd niezajmujące się pracą opiekuń-
czą, powstawały różne formy samopomocy i samoobrony oraz ru-
chu oporu przeciw okupantom. 

 druga połowa lat 40. – w Polsce rozpoczął się proces syste-
matycznej likwidacji niezależnych instytucji i organizacji. 

 lata po 1956 – powstały wówczas Kluby Inteligencji Ka-
tolickiej, polityczne kluby dyskusyjne, zezwolono także na 
reaktywowanie niektórych stowarzyszeń świeckich i ka-

tolickich oraz zapoczątkowano odbudowę działalności charytatyw-
nej w parafiach.

 lata 70. – powstaje „drugie społeczeństwo” (czasem okre-
ślane także mianem społeczeństwa „alternatywnego”), 
czyli struktury niezależne od państwa: latające uniwersy-

tety, pomoc zwolnionym z pracy robotnikom, wydawnictwa.

 1980 – powstaje NSZZ „Solidarność”, jego członkami było 
54% ogółu zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej. 
W tym krótkim okresie lat 1980-1981, doszło do rzeczywi-

stego udziału szerokich rzesz obywateli w życiu publicznym. Od-
radzały się i powstawały nowe organizacje społeczne, wśród nich 
i dobroczynne.

 grudzień 1981 – wprowadzenie stanu wojennego po-
nownie pozbawiło społeczeństwo polskie możliwości 
zrzeszania się oraz swobodnego artykułowania własnych 

potrzeb i praw. Część organizacji społecznych podjęła działalność 
w konspiracji.

 lata 80. – to pogłębiający się kryzys gospodarczy i wzrost 
ubóstwa, obejmującego coraz szersze kręgi społeczne. Wy-
muszało to na władzach tolerancję dla powstających wów-

czas świeckich i religijnych niezależnych organizacji społecznych.

 1984 – uchwalono 6 kwietnia 1984 r. Ustawę o Fundacjach.

 1989 – uchwalona 7 kwietnia, tuż po zakończeniu obrad 
Okrągłego Stołu, ustawa „Prawo o stowarzyszeniach”, za-
początkowała prawne zmiany systemu i uregulowała 

proces żywiołowego powstawania i rejestrowania się organizacji 
społecznych.

DRUGA POŁOWA LAT 40.

LATA PO 1956

LATA 70.

1980

GRUDZIEŃ 1981

LATA 80.

1984

1989
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 1990 – w Sejmie pod koniec roku odbyła się konferencja 
„Organizacje pozarządowe w demokratycznym państwie”, 
zorganizowana przez Senat RP. Jej efektem był m.in. wyraź-

ny komunikat ze strony rządu, że „nie chce i nie może rozmawiać  
z mgławicą stowarzyszeń”, czyli o potrzebie powołania reprezentacji 
sektora pozarządowego. 

 1991 – zostaje znowelizowana Ustawa o fundacjach. Ce-
lem zmian była liberalizacja ustawy uchwalonej jeszcze  
w 1984 roku.

 1992 – powołano dwa programy, wspierające finansowo
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji 
pozarządowych. Pierwszy to Program Phare Dialog Społecz-

ny, działający w ramach Fundacji Fundusz Współpracy, drugi to Fun-
dusz Popierania Organizacji Pozarządowych przy Fundacji im. Stefa-
na Batorego.
• W Ministerstwie Ochrony Środowiska powołano jednoosobowe 
biuro do spraw kontaktów z organizacjami ekologicznymi. 
• Ogłoszony zostaje pierwszy raport NIK mówiący o nieprawidłowo-
ściach w działalności fundacji otrzymujących wsparcie ze środków 
publicznych. 

 1993 – rozpoczyna działalność projekt Phare 0-22, który 
miał wspierać współpracę organizacji pozarządowych z ad-
ministracją publiczną na polu pomocy społecznej. Jednym 

z jego trwałych efektów jest powstanie Regionalnych Ośrodków 
Wsparcia (ROW) w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i War-
szawie, które były początkiem powstania sieci SPLOT. 
• Rozpoczęło działalność Biuro Organizacyjne Forum Inicjatyw Po-
zarządowych. Było to zinstytucjonalizowanie inicjatywy kilku orga-
nizacji pozarządowych w celu „zaprezentowania ruchu organizacji 
pozarządowych społeczeństwu. Pokazania osiągnięć, siły i celowości 
wspierania go i działania przezeń”. Rezultatem było zorganizowanie 
pod hasłem Forum Inicjatyw Pozarządowych około 100 spotkań lo-
kalnych, regionalnych i ogólnopolskich. spotkania ogólnopolskie są 
organizowane co trzy lata (ostanie we wrześniu 2005).
• Powstaje pierwsze Centrum Wolontariatu. 
• Po sukcesie I Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy 
Owsiak rejestruje fundację o tej samej nazwie. 
• Przy Ministerstwie Pracy powstało Biuro Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi (rozwiązane po zmianie rządu).

 1994 – po ogłoszeniu kolejnego raportu NIK na temat finan-
sowania fundacji ze środków publicznych  Rada Ministrów 
przyjęła dokument „Bezpieczeństwo obywateli i porządek 

publiczny”, który stwierdzał, że „odrębnym uwarunkowaniem prze-
stępczości gospodarczej jest pojawienie się w ostatnich latach no-

1990

1991

1992

1993

1994
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wych jej form. Przykładem mogą być fundacje”. W ten sposób roz-
poczęto prace rządu nad nowelizacją ustawy o fundacjach.
• Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów wyliczające te za-
dnia, do tej pory wykonywane przez państwo, które mogą być 
zlecone jednostkom niepaństwowym (a więc i organizacjom 
pozarządowym).

 1995 – Ministerstwo Finansów przygotowało projekt no-
welizacji Ustawy o fundacjach. Projekt zakłada między in-
nymi całkowity zakaz prowadzenia działalności gospo-

darczej przez fundacje i opodatkowanie darowizn na ich rzecz. 
Organizacje pozarządowe przeprowadziły skuteczną kampanię 
przeciwko tym propozycjom. 
• Coraz częściej w środowisku organizacji pozarządowych formuło-
wana była potrzeba całościowej regulacji ich działań, w tym w szcze-
gólności uregulowania zasad współpracy z administracją publiczną. 
• Senat RP zorganizował konferencję „Budowa Społeczeństwa Oby-
watelskiego w Polsce – rola organizacji pozarządowych”. 
• Odbyło się Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych w Pozna-
niu, I Krajowe Spotkanie Fundacji Rolniczych w Radzikowie, I Kielec-
kie Forum Organizacji Pozarządowych. Regionalne Forum Inicjatyw 
Pozarządowych w Lublinie, na którym m.in. po raz pierwszy spotkali 
się trenerzy organizacji pozarządowych (którzy w przyszłości powo-
łają Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP).
• W Gdyni, Warszawie, Sopocie, Gdańsku uchwalone zostały Pro-
gramy Współpracy pomiędzy władzami miasta i organizacjami po-
zarządowymi. „Celem programu jest – czytamy w jednym z doku-
mentów – współpraca merytoryczna w realizacji funkcji miejskich 
– polegająca nie tylko na przepływie środków z budżetu gminy do 
organizacji, lecz również na wykorzystaniu potencjału merytorycz-
nego tych organizacji w prowadzeniu rozpoznawania potrzeb, oce-
nie dotychczasowych działań gminy, tworzeniu nowych rozwiązań 
prawnych”.
• Senat RP zorganizował seminarium „Budowa Społeczeństwa Oby-
watelskiego – Rola organizacji pozarządowych w Polsce”.
• Ukazuje się rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 lipca 
1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom nie-
państwowym.

 1996 – Jerzy Hausner – szef zespołu doradców w gabine-
cie wicepremiera i ministra finansów, podejmuje pierwsze
inicjatywy na rzecz stworzenia aktu prawnego regulują-

ce stosunki między administracją publiczną a organizacjami poza-
rządowymi.
• I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywa się  
w dniach 21 – 22 września. Spotykają się na nim przedstawiciele 
ponad 900 organizacji z całej Polski. Odbywa się gorąca debata nad 
założeniami nowych uregulowań.

1995

1996
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• W parlamencie powstał kierowany przez Piotra Marciniaka i Ma-
rię Nowakowską (wtedy posłów Unii Pracy) międzyparlamentarny 
zespół do spraw organizacji pozarządowych.
• Spotkanie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna deba-
tę na temat projektu ustawy o działalności pożytku publicznego. 
• Weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 1997 – w całej Polsce (głównie w związku z lokalnymi Fo-
rami Inicjatyw Pozarządowych) odbywa się seria kilkudzie-
sięciu spotkań poświęconych projektowi ustawy. Podczas 

tych debat pojawia się szereg postulatów dotyczących kształtu usta-
wy o działalności pożytku publicznego.
• Na początku roku projekt ustawy jest już gotowy. Nie zdecydowa-
no się jednak na skierowanie go do prac parlamentarnych. Zadecy-
dowały o tym zbliżające się wybory oraz kontrowersje, jakie projekt, 
na tym etapie, wzbudzał w środowisku organizacji pozarządowych.
• W kwietniu uchwalona zostaje nowa Konstytucja RP. W pream-
bule do niej, przygotowanej przez zespół kierowany przez Tadeusza 
Mazowieckiego, pojawia się jako zasada konstytucyjna – zasada 
pomocniczości.
• Powódź stulecia. Organizacje pozarządowe zareagowały wspania-
le, dlatego opinia publiczna przyznała organizacjom charytatywnym 
ocenę 4,3 w porównaniu z oceną 2,9 dla rządu i 4,2 dla mediów. Jed-
nak straty organizacji są ogromne. Wiele organizacji zarzuciło swoją 
stałą działalność na rzecz pomocy, wiele dostępnych dla organizacji 
środków zostało przekazanych na pomoc powodzianom.
• Rozpoczyna się Konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa 
polskiego: III sektor organizowana przez IFIS PAN.
• Odbyło się I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Oświatowych.
• Powstają kolejne Programy Współpracy, opisujące stosunki ad-
ministracji samorządowej i organizacji w Krakowie i Bielsku Bia-
łej (ten ostatni oceniany jest jako „najlepszy i najpełniejszy pro-
gram współpracy").
• Wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zlecania za-
dań jednostkom niepaństwowym oraz wykazie tych zadań. Nie 
wzięto w nim pod uwagę uwag organizacji pozarządowych. Jedy-
ną zmianą było, pod wpływem apelu organizacji udzielających 
pomocy powodzianom, wprowadzenie zapisu dotyczącego klęski 
żywiołowej. 

 1998 – w lutym na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady 
Ministrów ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
powołany zostaje prof. Zbigniew Woźniak. Z inicjatyw mi-

nistra Woźniaka w Kancelarii Premiera RP odbywa się szereg spo-
tkań dotyczących współpracy z administracją publiczną.
• W marcu miało miejsce pierwsze posiedzenie Międzyresorto-
wego Zespołu ds. Reform Społecznych z udziałem przedstawicie-
li organizacji pozarządowych. Odbywa się dyskusja nad projektem 
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1998

X. KALENDARIUM III SEKTORA 127



ustawy o działalności pożytku publicznego. Dalsze prace wstrzy-
mano do czasu uchwalenia ustaw ustrojowych oraz ustawy o fi-
nansach publicznych.
• Stowarzyszenie na rzecz FIP powołało program Organizacje Poza-
rządowe a Legislacja (OPAL), który stara się koordynować debatę po-
święconą ustawie o działalności pożytku publicznego oraz zabiegać 
o postępy w pracach nad nią.
• We wrześniu odbyła się konferencja „Zasada pomocniczości". 
Udział w niej wzięło ponad 100 organizacji, a ze strony rządu m.in. 
minister Teresa Kamińska (koordynator ds. Reform Społecznych), 
Janusz Gałęziak (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Socjalnej RP), prof. Zbigniew Woźniak (Pełnomocnik Prezesa Rady 
Ministrów ds. Organizacji Pozarządowych). Wyrazili oni poparcie 
dla ustawy o działalności pożytku publicznego.
• W październiku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez 
Pełnomocnika raport „Współpraca administracji rządowej z orga-
nizacjami pozarządowymi". Rząd zadecydował o podjęciu prac nad 
projektem ustawy o współpracy administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi oraz o zmianie niektórych ustaw. Istotną 
częścią tego projektu stały się zapisy wcześniejszego projektu usta-
wy o działalności pożytku publicznego.
• W grudniu około 400 organizacji podpisało przygotowane przez 
Stowarzyszenie na rzecz FIP Memorandum dotyczące uregulo-
wania prawnych warunków funkcjonowania sektora non-profit 
w Polsce. Zawarto w nim m.in. apel o uruchomienie tzw. piątej re-
formy – uspołecznienia państwa.
• Po raz pierwszy przyznano tytuły Dobroczyńcy Roku – w konkur-
sie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz FIP, w latach 
późniejszych prowadzone przez zarejestrowaną w tym roku Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
• Ruszył konkurs Społecznik Roku organizowany przez Fundację 
Pomoc Społeczna SOS.
• W ramach publikacji Departamentu Reform Ustrojowych Pań-
stwa ukazał się zeszyt „Organizacje pozarządowe partnerem samo-
rządu terytorialnego. Teoria i praktyka".

 1999 – w styczniu projekt ustawy o współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
oraz o zmianie niektórych ustaw przesłano do uzgodnień 

międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.
• W marcu do dymisji podał się minister Zbigniew Woźniak – peł-
nomocnik Premiera ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowy-
mi. Stanowisko ulega likwidacji. Przedstawicielem rządu w kon-
taktach z sektorem pozarządowym została Agnieszka Bogucka, 
doradca premiera Jerzego Buzka.
• We wrześniu odbyło się II Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Poza-
rządowych. Jego gość, minister Kazimierz Marcinkiewicz (wówczas 
szef zespołu doradców Premiera) zapewnił przedstawicieli kilkuset 

1999
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organizacji, że w ciągu najbliższych miesięcy zakończą się prace nad 
projektem ustawy o działalności pożytku publicznego.
• Wicepremier Longin Komołowski powołał specjalny międzyresor-
towy zespół ds. prawnych warunków funkcjonowania sektora poza-
rządowego. Koordynatorem prac zespołu był Szef Gabinetu Politycz-
nego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Michał Boni.
• Ogłoszony został Konkurs PRO PUBLICO BONO pod Patronatem Pre-
zesa Rady Ministrów.
• Odbyła się pierwsza konferencja „Centra Aktywności Lokalnej jako 
metoda pracy w społeczności lokalnej w XXI wieku” organizowana 
przez Fundację BORIS.
• W Sejmie odbyło się zorganizowane przez Zespół Poselski Forum 
Inicjatyw Pozarządowych spotkanie pod hasłem: Organizacje poza-
rządowe – partner czy petent. Niedługo potem interpelacja poselska 
Grażyny Staniszewskiej rozpoczyna walkę o zmianę art. 118 Ustawy 
o finansach publicznych, który uniemożliwia dofinansowanie orga-
nizacji pozarządowych. W wyniku akcji organizacji i kampanii pra-
sowej w ich obronie dochodzi do nowelizacji ustawy. 

 2000 – w styczniu premier Jerzy Buzek powołał Zespół ds. 
rozwiązań systemowych w zakresie współpracy admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz po-

zycji ustrojowej sektora pozarządowego w Polsce. Przewodniczącym 
zespołu został wicepremier Longin Komołowski. Jednym z podsta-
wowych zadań zespołu było przygotowanie ostatecznej wersji pro-
jektu ustawy o współpracy organów administracji publicznej z orga-
nizacjami pozarządowymi.
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności otworzyła przedstawi-
cielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. 
• W Krakowie odbyło się spotkanie Europejskiego Centrum Funda-
cji, na którym ogłoszono powstanie Trustu na rzecz Społeczeństwa 
Obywatelskiego, którego misję zdefiniowano jako „wspieranie roz-
woju i długofalowej stabilizacji społeczeństwa obywatelskiego i or-
ganizacji pozarządowych” w siedmiu krajach Europy Środkowej.
• Sejm, po interwencji organizacji pozarządowych, odrzucił popraw-
kę Senatu do ustawy o rachunkowości, w której żądano od fundacji 
korzystających ze środków publicznych corocznego audytu.

 2001 – w styczniu organizacje pozarządowe zdecydowały zain-
teresować ustawą o działalności pożytku publicznego posłów, 
by inicjatywa ustawodawcza została przejęta przez Sejm.

• Od stycznia do sierpnia Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, po konsultacjach z grupą kilkudziesięciu organiza-
cji pozarządowych przygotowało na bazie dotychczasowych projek-
tów własną propozycję ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Ze względu na zbliżające się wybory nie mógł być on już zgłoszo-
ny jako inicjatywa poselska. Rząd również nie zajął jednoznaczne-
go stanowiska. Projekt ustawy stał się zatem częścią przedwyborczej 
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akcji, w ramach której kandydaci do parlamentu proszeni byli o za-
jęcie stanowiska wobec tego dokumentu, a także wobec współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi. 
• Akcja przedwyborcza staje się głównym tematem wrześniowego 
Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Łącznie odbyło się ponad 20 
spotkań z kandydatami do parlamentu, którzy w większości dekla-
rują poparcie dla projektu i szerokiej współpracy ze środowiskiem 
organizacji w przyszłym parlamencie.
• Po wyborach powstał nowy rząd. Ministrem Pracy i Polityki Społecz-
nej zostaje Jerzy Hausner, który powraca do zamysłu przygotowania  
i uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt usta-
wy przygotowany w Ministerstwie Pracy uwzględniał większość pro-
pozycji zawartych w projekcie organizacji pozarządowych.
• Trwały konsultacje międzyresortowe. Pojawiają się poważne kon-
trowersje na temat tego, w jakim stopniu ustawa dotyczy organi-
zacji kościelnych oraz sposobu regulowania kwestii wolontariatu. 
Ostatecznie udaje się wypracować w tych sprawach porozumienie. 
Trwają uzgodnienia ze stroną samorządową, dla której projekt ma 
olbrzymie konsekwencje praktyczne.
• W grudniu podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu 
na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim polityczne poparcie dla prac  
i uchwalenia ustawy deklarują (poza ministrem Jerzym Hausne-
rem) Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski oraz wicepremier  
i Minister Finansów – Marek Belka.

 2002 – w lutym ustawa o działalności pożytku publiczne-
go (podzielona na ustawę właściwą oraz ustawę zawiera-
jącą przepisy wprowadzające) zostaje przez rząd formalnie 

skierowana pod obrady Sejmu.
• Prace nas ustawą o działalności pożytku publicznego wymaga-
ły powołania tzw. Grupy Kontaktowej, która mogłaby poprawić 
komunikację między Ministerstwem Pracy a środowiskiem orga-
nizacji. Ministerstwo Pracy chciało zaprosić do Grupy osoby wska-
zane przez same organizacje. Ponieważ nie było formalnych me-
chanizmów wyłaniania reprezentacji sektora pozarządowego ani 
grup roboczych, ważnym zagadnieniem stało się wskazanie akcep-
towalnej w zaistniałych warunkach procedury wyłonienia człon-
ków Grupy Kontaktowej. W tym celu zorganizowano konferencję 
na temat tworzenia mechanizmów reprezentacji sektora pozarzą-
dowego; w efekcie powstał zespół, którego zadaniem miało być 
przygotowanie takiej procedury. Ostatecznie zespół zaproponował 
swobodne zgłaszanie kandydatów Grupy Kontaktowej, a następ-
nie poddanie ich głosowaniu. Zgłoszono 24 kandydatów. W poło-
wie marca drogą elektroniczną odbyły się wybory, w których wy-
łonionych zostaje 15 członków Grupy Kontaktowej. Ministerstwo 
Pracy akceptuje ten wybór. 
• W kwietniu doszło do pierwszego spotkania Grupy Kontaktowej. 
Grupa spotykała się wielokrotnie podczas prac na ustawą.
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• W czerwcu do Sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej 
ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
• Powstała Grupa Parlamentarna ds. Organizacji Pozarządowych 
(przewodniczący poseł SLD Wojciech Olejniczak).
• W czerwcu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektu 
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w Sejmie RP.
• Latem odbywały się spotkania z przedstawicielami poszczegól-
nych klubów parlamentarnych oraz prezydium Sejmu, w tym z mar-
szałkiem Markiem Borowskim oraz wicemarszałkiem Donaldem Tu-
skiem. Miały na celu ustalenie procedur zapewniających możliwie 
szeroki udział przedstawicieli organizacji w poszczególnych etapach 
prac na ustawą w parlamencie.
• W dniach 20 – 22 września odbyło się III Ogólnopolskie Forum Ini-
cjatyw Pozarządowych. W jego trakcie odbywa się panel dyskusyj-
ny na temat „Współpraca organizacji pozarządowych z administra-
cją publiczną i udział w procesie legislacyjnym”.
• Rada Ministrów przyjęła „Zasady dialogu społecznego. Dokument 
programowy rządu", w którym wyraźnie wskazano, że dialog spo-
łeczny obejmuje również dialog obywatelski, dotyczący „głównie or-
ganizacji obywatelskich – stowarzyszeń, fundacji działających na 
rzecz istotnych interesów społecznych oraz interesu publicznego”. 
• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej odzyskała, dzięki decyzji Sadu 
Najwyższego ok. 100 mln zł podatku z odsetkami, wygrywając w ten 
sposób długa batalię o interpretację: czy lokowanie środków prze-
znaczonych na cele naukowe w papiery wartościowe jest zwolnio-
ne od podatku.
• Prasa nagłaśniała brak zainteresowania rządu wspieraniem społe-
czeństwa obywatelskiego ze środków Unii Europejskiej. „Odnosząc 
się do zarzutu utraty 4,5 mln euro z funduszu Phare minister  Gur-
biel zaznaczyła, że zostały one utracone w tym sensie, że nie zosta-
ły wydane" (za PAP).
• We wszystkich województwach w kraju powstała sieć łączników – 
specjalistów ds. funduszy strukturalnych, których zadaniem jest przy-
gotowanie organizacji pozarządowych do funkcjonowania w nowych 
warunkach, po wejściu do Unii Europejskiej i korzystania z Funduszy 
Strukturalnych. Był to projekt Przedstawicielstwa polskich organizacji 
pozarządowych, wspierany przez Fundację im. S. Batorego.

 2003 – w styczniu Podkomisja ds. Problematyki Społecznej 
kończy prace nad projektem ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

• Od lutego do marca trwała batalia o kształt zapisów Ustawy. Posel-
skie poprawki (w pamięci organizacji niechlubnie zapisują się Jacek 
Kasprzyk i Elżbiety Romero (SLD)), mają ograniczyć m.in. swobodę 
inwestowania oraz wykreślić promocję i organizację wolontariatu  
z katalogu działalności pożytku publicznego. Organizacje protestują 
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i szukają pomocy u posłów innych klubów (PO, PiS). W sprawie in-
westycji dochodzi do kompromisu, a wolontariat zostaje uznany za 
działanie na rzecz pożytku publicznego.
• W marcu Sejm RP uchwalił ustawę o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie.
• Zaczyna się czas poprawek senackich, które mają doprowadzić 
do m.in. wykreślenia "działalności charytatywnej" z katalogu dzie-
dzin, które będą traktowane jako działalność pożytku publiczne-
go oraz ograniczenie możliwości inwestowania pieniędzy. Po dys-
kusjach Senat wycofuje się z większości proponowanych zmian 
i uchwala także bardzo ważną poprawkę, z której wynika, że jed-
nostki samorządu terytorialnego będą miały obowiązek uchwale-
nia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a tak-
że jego ogłoszenia.
• 24 kwietnia Sejm akceptuje poprawki Senatu i kończy prace nad 
ustawą. Ustawa została przesłana do podpisu do prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego.
• 20 maja Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2004 – zaczyna obowiązywać mechanizm 1%, umożliwia-
jący przekazanie osobom prywatnym wybranej organiza-
cji pożytku publicznego 1% swego podatku. Jest to skutek 

wprowadzenia ustawy o działalności pożytku publicznego.
• Samorządy zostały zobowiązane do uchwalania programów 
współpracy z organizacjami. 
• Powstał Fundusz ProBonus, którego celem jest wzmocnienie in-
frastruktury trzeciego sektora. 
• Powstała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
• Powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego, która 
jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym mini-
stra ds. zabezpieczenia społecznego. W jej skład wchodzi 10 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 5 samorządu i 5 administra-
cji rządowej. 
• Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Także dla organizacji poza-
rządowych zaczął się nowy okres, którego wyznacznikiem jest m.in. 
zasada partnerstwa obowiązująca we wdrażaniu Funduszy Struk-
turalnych. Efektem tego jest m.in. zaproszenie przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych do Komitety Sterujących i Monitorujących.
• Powstał trzyletni rządowy program wspierający inicjatywy oby-
watelskie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

na podst. materiałów Akademii Rozwoju Filantropii (autorstwa prof. Ewy Leś), 

Kalendarium Piotra Frączaka oraz Historii Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Magdy Dobranowskiej

� � � � � 
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 INFORMACJE OGÓLNOPOLSKIE
Największym źródłem informacji o organizacjach jest por-
tal organizacji pozarządowych www.ngo.pl, zbierający ak-

tualności o stowarzyszeniach, fundacjach i innych sprawach oby-
watelskich oraz dostarczający ogólnej wiedzy na temat sektora 
organizacji społecznych. Jego częścią są bazy danych (http://bazy.
ngo.pl), zawierające ponad 70 tysięcy informacji o organizacjach po-
zarządowych i wybranych instytucjach oraz około 50 serwisów re-
gionalnych i tematycznych, prowadzonych przez różne organizacje. 
Administratorem portalu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 INFORMACJE REGIONALNE
Informacji o organizacjach pozarządowych udzielają tzw. 
ośrodki wsparcia, które pomagają rozwijać się inicjatywom 

obywatelskim. Są one członkami Sieci Wspierania Organizacji Poza-
rządowych SPLOT lub są w trakcie włączania się do Sieci. W portalu 
www.ngo.pl prowadzą serwisy regionalne.

• Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
www.splot.org.pl 
• Dolnośląskie www.dolnyslask.ngo.pl (Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
Wałbrzych, Wrocław)
• Kujawsko-Pomorskie www.kuj-pom.ngo.pl 
(Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka, 
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, 
Toruń)
• Lubelskie www.lubelskie.ngo.pl (Lubelski Ośrodek 
Samopomocy LOS, Lublin)
• Lubuskie www.lubuskie.ngo.pl (Stowarzyszenie 
Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia „VERTE”, 
Zielona Góra)
• Łódzkie www.lodzkie.ngo.pl (Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Łódź)
• Mazowieckie www.mazowsze.ngo.pl (Biuro Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa)
• Podkarpackie www.podkarpackie.ngo.pl (Podkarpacki 
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Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Rzeszów)
• Podlaskie www.podlaskie.ngo.pl (Ośrodek 
Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok)
• Pomorskie www.pomorskie.ngo.pl (Fundacja 
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych, Gdańsk; Słupskie Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Słupsk)
• Śląskie www.slask.ngo.pl (Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik)
• Warmińsko-Mazurskie www.wim.ngo.pl (Elbląskie 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
Elbląg)
• Wielkopolskie www.wielkopolska.ngo.pl (Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 
Leszno)
• Zachodniopomorskie 
www.zachodniopomorskie.ngo.pl (Koszalińskie 
Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Koszalin)

 INFORMACJE BRANŻOWE
• Sieć Centrów Wolontariatu 
www.wolontariat.org.pl (wolontariat)

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
www.ofop.engo.pl (federalizacja)
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji 
Socjalnych www.wrzos.org.pl (organizacje socjalne)
• Stowarzyszenie Trenerów Organizacji 
Pozarządowych STOP www.stop.engo.pl (informacje 
szkoleniowe)
• Forum Darczyńców www.forumdarczyncow.pl 
(informacje o grantodawcach)
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.fob.org.pl 
(współpraca z biznesem)
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
www.filantropia.org.pl (dobroczynność, rozwój lokalny)
• Departament Pożytku Publicznego przy 
Ministerstwie Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl 
(informacje o pożytku publicznym)
• Centrum Aktywności Lokalnej www.cal.ngo.pl; 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
www.frdl.org.pl (rozwój lokalny)
• Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl; 
www.witrynawiejska.org.pl (organizacje wiejskie)
• Związek Biur Porad Obywatelskich www.zbpo.org.pl 
(poradnictwo obywatelskie)
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• Federacja Polskich Banków Żywności 
www.bankizywnosci.pl (dystrybucja żywności)
• Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.pl (dystrybucja 
darów)
• Serwis ekologiczny Zielona Brama www.eko.org.pl; 
www.zieloni.org.pl (ekologia)
• Portal dla osób niepełnosprawnych niepelnosprawni.
info; Internet dla Niepełnosprawnych www.idn.org.pl 
(informacje dla niepełnosprawnych)
• www.eurodesk.org.pl (europejska Informacja dla 
młodzieży)
• www.prawaczlowieka.net/community; Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka www.hfhrpol.waw.pl; Polska 
Akcja Humanitarna www.pah.org.pl; Polski Czerwony 
Krzyż www.pck.org.pl (prawa człowieka, pomoc 
rozwojowa, pomoc humanitarna)
• Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa 
www.oska.org.pl (organizacje kobiece)
• Polski Portal Edukacyjny www.interklasa.pl, Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl; Federacja 
Inicjatyw Oświatowych FIO  www.fio.org.pl (edukacja)
• www.opoka.org.pl, www.caritas.pl, 
www.diakonia.org.pl (organizacje religijne)
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