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Streszczenie 

W ramach projektu pt. „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze 

pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na zlecenie Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania 

przeprowadziła badania socjologiczne. Celem głównym badania empirycznego pt. „Badanie 

socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji 

społecznej na terenie Dolnego Śląska” jest diagnoza sytuacji tego typu organizacji na terenie 

województwa dolnośląskiego. Sytuacja ta oznacza formy i sposoby funkcjonowania w ramach zadao 

statutowych oraz wszelkie relacje z otoczeniem zewnętrznym w postaci środowiska społecznego 

i innych podmiotów. Zasadnicze badania terenowe realizowane były w okresie 1.09.2010-31.01.2011 

r., natomiast badania uzupełniające zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 

2011 roku. W badaniach wzięło udział 350 organizacji.  

Metodą zastosowaną w ramach badao terenowych był sondaż z użyciem techniki wywiadu 

kwestionariuszowego (PAPI, Paper & Pen Personal Interview), przeprowadzanego przez ankietera 

bezpośrednio z respondentem – członkiem zarządu organizacji pozarządowej oraz jej pracownikiem 

lub wolontariuszem, dzięki czemu przeprowadzonych zostało 700 wywiadów kwestionariuszowych. 

Diagnoza stanu ilościowego przedmiotowych dla badania organizacji pozarządowych była 

prowadzona w oparciu o przygotowaną bazę teleadresową na podstawie dostępnych danych przy 

konsultacji z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej. Operat badawczy, który został 

wykorzystany w badaniu pilotażowym i w badaniu głównym, powstał w oparciu o szereg 

rozproszonych danych, które znajdowały się m.in. w zasobach internetowych (baza Klon/Jawor, 

portale internetowe organizacji pozarządowych, strony internetowe jednostek administracji 

publicznej i samorządowej) oraz w dostępnych publikacjach (folderach, wydawnictwach organizacji 

pozarządowych i związków takich organizacji). Wg danych GUS1 w 2008 roku na terenie 

województwa dolnośląskiego funkcjonowało 5,4 tysiąca organizacji pozarządowych ogółem, co 

stanowiło 7,6% NGO w skali kraju. W tym ok. 700 (ok. 11,7% w skali kraju) stanowiły organizacje 

pożytku publicznego, ok. 500 (9% w skali kraju) stanowiły fundacje, a 4,8 tysiąca (7,5%) stanowiły 

stowarzyszenia i organizacje społeczne. Pod względem liczby wszystkich organizacji pozarządowych 

województwo dolnośląskie zajmowało w 2008 roku 5 miejsce w kraju (za Mazowieckim, 

Małopolskim, Śląskim i Wielkopolskim). Na podstawie danych szacunkowych2 można uznad, że na 

tym samym miejscu znajduje się Dolny Śląsk pod względem organizacji pozarządowych działających 

w obszarze pomocy i integracji społecznej, po województwach: mazowieckim, wielkopolskim, 

małopolskim i śląskim. Na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji ustalono, że 

liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w miastach 

województwa dolnośląskiego powyżej 20 tysięcy mieszkaoców wynosi 1 281, natomiast liczba 

organizacji w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkaoców na terenie Dolnego Śląska wynosi 622.   

Zdecydowanie najwięcej dolnośląskich organizacji pozarządowych objętych badaniem swoim 

działaniem obejmuje obszar zaledwie jednej gminy (niemal 1/3 wszystkich podmiotów objętych 

                                                             
1 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dane za rok 2008 (na podstawie: 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks) 
2 Na podstawie www.bazy.ngo.pl 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
9 

badaniem)3. Z kolei do najrzadziej występujących należą te, które prowadzą działania na terenie kilku 

województw (2%) i na obszarze międzynarodowym (3%). Stosunkowo dużo organizacji swoim 

zasięgiem obejmuje obszar całego kraju (16%), co oznacza, że w próbie znalazły się filie i oddziały 

terenowe organizacji ogólnopolskich. Wyniki badao potwierdzają postawioną hipotezę, mówiącą 

o tym, że zasięg terytorialny działania NGO ogranicza się najczęściej do obszaru gminy, rzadziej 

powiatu, w której zarejestrowana jest dana organizacja.  

Wśród beneficjentów organizacji najczęściej wskazywano dzieci i młodzież (niemal 60% organizacji 

objętych badaniem), w dalszej kolejności – osoby niepełnosprawne i osoby starsze oraz dzieci 

i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Na podstawie badao można stwierdzid, że jedną z głównych 

przyczyn zadaniowego poszerzenia działalności jest dostosowanie zakresu działalności do dostępnych 

środków finansowych, głównie z funduszy unijnych, krajowych i samorządowych. Wskazuje na to 

ponad 50% badanych. Potwierdzona w wyniku przeprowadzonych badao została także hipoteza 

mówiąca o tym, że poszerzanie działalności organizacji pozarządowych polega przede wszystkim na 

zwiększeniu skali prowadzonych działao (mierzonej liczbą beneficjentów). 

Wyniki przeprowadzonych badao potwierdzają także, że dla przeważającej części organizacji 

planujących poszerzenie działalności jedną z głównych przyczyn są potrzeby zgłaszane przez 

beneficjentów. Jak wskazują wyniki innych badao i analiz4 oraz doświadczenia związane 

z funkcjonowaniem trzeciego sektora na zachodzie Europy, NGO stanowią niezwykle ważny element 

w skutecznej realizacji polityk publicznych. Ma to szczególnie duże znaczenie w obszarze pomocy 

i integracji społecznej, co wynika przede wszystkim z bardzo dobrego rozeznania w potrzebach 

beneficjentów wśród NGO (często lepszej niż w wśród pracowników instytucji publicznych), 

bezpośredniego kontaktu z osobami poszukującymi szeroko pojętej pomocy społecznej, ale także 

większej efektywności ekonomicznej podejmowanych działao. Niestety, co potwierdzają także wyniki 

badao przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska, potencjał trzeciego sektora w tym zakresie nie 

jest dostatecznie wykorzystywany przez administrację publiczną. Wynika to z kilku czynników, a do 

najważniejszych z nich – zdaniem respondentów biorących udział w badaniu oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych działających w innych częściach Polski 5 – należą: ograniczone zaufanie ze 

strony administracji publicznej do efektywnego i rzetelnego działania NGO, ograniczone środki 

finansowe na te cele będące w dyspozycji instytucji publicznych oraz deficyt kapitału społecznego 

i niski poziom rozwoju społeczeostwa obywatelskiego wpływający na ograniczony i stosunkowo mało 

dynamiczny rozwój trzeciego sektora. 

Wyniki badao potwierdzają, że najczęściej wymienianymi powodami braku planów poszerzenia 

działalności badanych organizacji pozarządowych są zarówno problemy finansowe, jak i problemy 

organizacyjne. W kontekście poszerzania działalności, która – jak wynika z badao – jest w istotnym 

stopniu pochodną możliwości pozyskiwania środków europejskich, mamy do czynienia z poważną 

barierą systemową, jaką jest płynnośd finansowa i dysponowanie własnymi środkami finansowymi na 

realizację projektów unijnych (w szczególności tych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

                                                             
3
 Potwierdzają ten fakt także wyniki innych badao przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska wśród organizacji 

pozarządowych, np. Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, 
Wrocław 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
4 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, 2006, 
http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/faktyNGO2006_last.pdf. 
5 M.in. projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej (Działanie 8.1 POKL, Poddziałanie 8.1.2 POKL) pn. 
„Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konioskiego”, Lider Projektu: Stowarzyszenie „Bezpieczny 
Konin” 
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Społecznego, z którego najczęściej korzystają organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

i integracji społecznej). Opóźnienia w przyjmowaniu wniosków o płatnośd, wypłacaniu transz 

finansowych i tzw. zatory płatnicze powodują, że organizacje, które nie mają wystarczających 

środków finansowych na realizację działao w ramach projektów są narażone na niewypłacalnośd 

i zadłużenie. Dla zdecydowanej większości organizacji kilkumiesięczne oczekiwanie na dotację 

w ramach projektu, którego działania muszą byd realizowane zgodnie z harmonogramem, oznacza 

poważny problem i może decydowad nawet o konieczności likwidacji organizacji.     

Wśród dolnośląskich organizacji dominują te, które przede wszystkim zajmują się organizacją czasu 

wolnego swoich beneficjentów (zdecydowanie najczęściej jako beneficjentów wskazywano dzieci 

i młodzież, a więc to im organizacje pozarządowe starają się organizowad czas wolny). Nieco ponad 

1/3 badanych członków zarządów poinformowała, że ich organizacje oferują rehabilitację oraz zabiegi 

medyczne dla swoich beneficjentów.  

Zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności odpłatnej na rzecz beneficjentów. W sumie 

84% wszystkich badanych zadeklarowało, że bądź nie pobierają opłat, bądź udział działao 

bezpłatnych jest wyższy niż 75%. Warto podkreślid, że zdecydowana większośd (77,8%) 

respondentów, którzy reprezentują organizacje nieprowadzące działalności odpłatnej nie zauważa 

potrzeby jej prowadzenia.  

Z danych, które uzyskano od członków zarządów badanych organizacji wynika, że jest w nich 

zatrudnionych 3 805 osób, w tym 1 861 kobiet, co stanowi 48,9% ogółu zatrudnionych. W ogóle 

zatrudnionych w dolnośląskich NGO prowadzących działalnośd w zakresie pomocy i integracji 

społecznej można mówid o równowadze między liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn. 

Jednocześnie należy zwrócid uwagę na fakt, że wśród badanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (zarówno członków zarządu, jak i pracowników/wolontariuszy) większośd stanowiły 

kobiety (wśród członków zarządu kobiety stanowiły 57,9% ogółu badanych, wśród pracowników 

i wolontariuszy – 74,7%). Należy zatem przyjąd że rozkład pracowników ze względu na płed 

w badanych organizacjach na terenie województwa dolnośląskiego jest mniej więcej równy, chod 

z nieznaczną przewagą kobiet (szczególnie widoczną wśród pracowników i wolontariuszy), co jest 

przeciwne tendencji ogólnokrajowej6. Fakt wyższego odsetka kobiet w próbie badawczej może 

wynikad z większej skłonności kobiet do uczestnictwa w badaniach społecznych. Należy zwrócid 

uwagę, że trzeci sektor jest w stanie zaoferowad pracę w elastycznych godzinach, co może byd 

doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla młodych matek, ale także dla osób niepełnosprawnych, 

starszych oraz absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Poziom feminizacji 

w organizacjach pozarządowych w Polsce wynosi 60%, podczas gdy w całej gospodarce narodowej 

jest to około 45%. Mając jednak na uwadze niższy odsetek zatrudnionych kobiet w dolnośląskich 

organizacjach pozarządowych w porównaniu do danych ogólnopolskich, rekomendowane jest 

prowadzenie działao promujących podejmowanie aktywności zawodowej w NGO przez kobiety na 

terenie województwa dolnośląskiego. W tego typu działaniach powinno przekazywad się informacje 

mówiące o większej elastyczności pracy w NGO, możliwości pogodzenia ról społecznych 

i zawodowych dzięki m.in. nienormowanemu czasowi pracy, możliwości rozwijania zainteresowao, 

itp. Szczególnie zainteresowane takimi działaniami powinny byd związki i stowarzyszenia organizacji 

pozarządowych, które z racji zakresu działania i większych niż pojedyncze organizacje środków 

                                                             
6 Badanie stowarzyszenia Klon/Jawor, N=2000 (na podstawie: http://fbwnn.pl/kjk/klon.pdf) 
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finansowych mogłyby takie kampanie prowadzid wspólnie z np. publicznymi służbami zatrudnienia 

(Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy). 

Analizując strukturę osób zatrudnionych i współpracujących z organizacjami pozarządowymi 

funkcjonującymi na terenie Dolnego Śląska można stwierdzid – na podstawie danych 

przedstawionych przez badanych – że  w organizacjach pracowało w 2009r. 3805 osób. Wśród nich 

dominowały osoby legitymujące się wykształceniem wyższym oraz średnim – 516 osoby posiadały 

wykształcenie średnie (średnie techniczne bądź policealne), natomiast 1 685 osób ukooczyło uczelnie 

wyższą. W sumie te dwie kategorie stanowią 57,8% osób zatrudnionych w badanych organizacjach. 

Dane przedstawione przez respondentów wskazują, że w 2009r. badane organizacje współpracowały 

z 10 383 wolontariuszami. Wśród nich 4 074 osoby posiadały wykształcenie średnie (średnie 

techniczne bądź policealne), zaś 2 588 wykształcenie wyższe. Łącznie stanowili oni 64,1% ogółu 

wolontariuszy, z którymi współpracowały poddane badaniu organizacje. Wśród 3 805 osób 

zatrudnionych w 2009r. w organizacjach pozarządowych poddanych badaniu, 2 163 osób było 

zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 1 298 osób w oparciu o umowę zlecenie, zaś 344 na 

podstawie umowy o dzieło. W świetle wyników badao nieprawdziwą okazała się hipoteza wskazująca 

na fakt, że przeważającą formą współpracy (bez stosunku pracy i innych umów cywilnoprawnych) są 

umowy wolontariackie z osobami świadczącymi dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz organizacji. 

Osoby takie stanowiły w 2009r. 7,2% ogółu osób współpracujących na podanych warunkach.  

Jak się okazuje, największa liczba osób współpracuje z organizacjami pozarządowymi bez 

jakichkolwiek umów. Rekomendowane jest zatem rozpowszechnienie wśród organizacji 

pozarządowych formuły zawierania umów wolontariackich, dzięki którym możliwe będzie dokładne 

określenie zakresu zadao i obowiązków obu stron, ale przede wszystkim określenie 

odpowiedzialności za podejmowane w ramach współpracy działania.  

Z badao ogólnopolskich7 wynika, że 13% organizacji pozarządowych zatrudnia na podstawie umowy 

o pracę, a 23% na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenie. W roku 2008 76% wszystkich 

organizacji w skali kraju opierało się na pracy społecznej swoich członków (świadczonej dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia), natomiast odsetek organizacji, które korzystały z pracy społecznej 

wolontariuszy w skali kraju szacowano na ok. 18%. W skali kraju widoczna jest natomiast tendencja 

do odchodzenia przez NGO od wolontariatu na rzecz zatrudnienia i pracy zarobkowej, co częściowo 

tłumaczy także stosunkowo wysoki udział zatrudnionych na umowę o pracę w dolnośląskich 

organizacjach pozarządowych8. 

Niemal połowa respondentów zadeklarowała, że nie korzysta w realizacji działao statutowych 

organizacji z pomocy rodziny (znajomych) pracowników lub wolontariuszy. W kontekście 

zaobserwowanego na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku w polskim społeczeostwie zjawiska 

tzw. próżni socjologicznej9, przedstawione wyniki badao należy uznad za korzystny dla rozwoju 

trzeciego sektora symptom/ prognostyk. Zaobserwowana sytuacja może świadczyd o rozwoju 

kapitału społecznego dzięki rozszerzaniu więzi społecznych poza krąg rodzinny osób pracujących 

w organizacjach pozarządowych. Niemniej zanotowane spostrzeżenie i przedstawione wnioski 

powinny zostad poddane bardziej szczegółowej weryfikacji w kolejnych badaniach empirycznych. 

                                                             
7 Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego w 2009 
r., Departament Badao Społecznych GUS 
8
 Tamże 

9 System wartości społeczeostwa polskiego, 1979, Stefan Nowak *w+ „Studia socjologiczne” (nr 4) 
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Wyniki przeprowadzonych badao zaprzeczają  założonej hipotezie, mówiącej o tym, że główne 

problemy polegające na zaspokojeniu popytu NGO na wykwalifikowane kadry wynikają z braku 

odpowiedniej liczby chętnych. Z wypowiedzi członków zarządów badanych organizacji 

pozarządowych wynika, że jedynie w 9% przypadków znaczną barierą jest brak zgłoszeo do pracy 

potencjalnych pracowników. Za największą przeszkodę uznano problem ze znalezieniem 

odpowiednich kandydatów na stanowisko za wynagrodzenie, które organizacje mogą zaproponowad 

(65% wskazao).  

Dla dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

głównym źródłem pozyskiwania środków finansowych na działalnośd statutową są jednostki 

samorządu terytorialnego.  Połowa organizacji pozarządowych objętych badaniem w 2009 roku 

otrzymywała ze środków Unii Europejskiej kwoty nie przekraczające 20% całego rocznego budżetu 

organizacji, z kolei ze środków administracji centralnej (środki krajowe) – kwoty nie przekraczające 

15%, z samorządu terytorialnego – 50%. Z kolei z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej 

prowadzonej przez organizację połowa podmiotów biorących udział w badaniu czerpała środki w 

wysokości stanowiącej po 23% wszystkich przychodów w 2009 roku. 

Jedynie 12% członków zarządów na pytanie czy ich organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą 

udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Oznacza to, że zdecydowana większośd badanych organizacji nie 

prowadzi działalności gospodarczej. Tym samym hipoteza mówiąca o tym, że prowadzenie 

działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe należy do rzadkości została potwierdzona. 

Gdyby prowadzenie przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej, dzięki której mogą one 

zdobywad dodatkowe środki finansowe na swoją działalnośd statutową przyjąd za wskaźnik stopnia 

profesjonalizacji, uzyskane wyniki badao mogłyby świadczyd o niskim stopniu owej profesjonalizacji. 

Wskaźnik ten należałoby jednak objąd monitoringiem w ramach kolejnych badao empirycznych 

organizacji pozarządowych oraz dokonad analizy porównawczej z trzecim sektorem na zachodzie 

Europy, który cechuje zdecydowanie wyższy poziom rozwoju organizacji non profit. 

Wyniki badao potwierdziły prawdziwośd postawionej hipotezy mówiącej o tym, że aktualne źródła 

finansowania NGO nie pozwalają na realizację zadao statutowych organizacji na odpowiednim 

poziomie (ocena subiektywna respondenta).  

W świetle przeprowadzonych badao bez wątpienia należy stwierdzid, że kwestia pozyskiwania 

finansowania dla działalności organizacji pozarządowych nie jest sprawą prostą. Wśród przyczyn 

takiego stanu rzeczy respondenci widzą z jednej strony brak środków finansowych w budżetach 

samorządów, które miałyby byd przeznaczone na działalnośd organizacji pozarządowych, zawiłe 

procedury prawne i biurokratyczne, ale przede wszystkim wciąż duży brak zainteresowania 

działalnością non profit ze strony sektora prywatnych przedsiębiorstw. Tym samym potwierdza się 

prawdziwośd postawionej hipotezy mówiącej o tym, że organizacje pozarządowe działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej mają trudności z pozyskiwaniem środków finansowych 

z innych źródeł niż samorząd terytorialny, z którego to źródła czerpią zdecydowanie najwięcej 

środków (ponad 50%). 

Około 40% organizacji odczuwa brak odpowiedniej liczbowo bądź jakościowo kadry działającej na 

rzecz organizacji i jej beneficjentów. Ważniejszymi jednak problemami w opinii respondentów są te 

natury finansowej i związane z zasobami materialnymi. Z drugiej strony należy jednak wskazad, na 

fakt, że – w opinii respondentów – chętnych do pracy w organizacjach pozarządowych działających 

w zakresie pomocy i integracji społecznej w województwie dolnośląskim zasadniczo nie brakuje. 
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Problemem okazują się jednak bardzo często oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników, 

które znacznie przekraczają możliwości organizacji. 

W zgodnej opinii ponad połowy respondentów największymi problemami, z jakimi borykają się na co 

dzieo organizacje pozarządowe działające na terenie Dolnego Śląska są te natury finansowej. Drugą 

grupą problemów, która poniekąd wynika z pierwszej, są te związane z posiadanymi zasobami 

materialnymi organizacji, a więc wszelkiego rodzaju sprzętem od samochodów począwszy na obuwiu 

rehabilitacyjnym koocząc. Jednocześnie, jak już wspomniano jest to kluczowa bariera dla rozwoju 

trzeciego sektora w całej Polsce.  

Zawiłe procedury prawne i biurokratyczne – zdaniem niemal 59% badanych – to główne problemy 

związane z pozyskiwaniem środków finansowych przez badane organizacje. Ograniczenia 

biurokratyczne, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe w trakcie współpracy z jednostkami 

administracji publicznej występują niemal na wszystkich polach – począwszy od pozyskiwania dotacji 

i wsparcia na realizację zadao publicznych, poprzez realizację zadao, na sprawozdawczości koocząc. 

Ponad 80% wszystkich przebadanych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy 

i integracji społecznej na Dolnym Śląsku współpracuje z organami administracji publicznej. 

Najczęstsze formy współpracy to wspólne spotkania i narady robocze oraz realizowanie przez 

organizacje pozarządowe zadao własnych samorządów dzięki otrzymywanym z ich budżetów dotacji. 
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Wprowadzenie 

W ramach projektu pt. „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze 

pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na zlecenie Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania 

przeprowadziła badania socjologiczne.  

Celem głównym badania empirycznego pt. „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska” 

jest diagnoza sytuacji tego typu organizacji na terenie województwa dolnośląskiego. Sytuacja ta 

będzie oznaczad formy i sposoby funkcjonowania w ramach zadao statutowych oraz wszelkie relacje 

z otoczeniem zewnętrznym w postaci środowiska społecznego i innych podmiotów. Zasadnicze 

badania terenowe realizowane były w okresie 1.09.2010-31.01.2011 r., natomiast badania 

uzupełniające zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 2011 roku. W badaniach 

wzięło udział 350 organizacji.  

Cele szczegółowe badania zostały sformułowane w następujący sposób: 

Tabela 1. Cele szczegółowe badania. 

Cele szczegółowe badania  

Cel 1. Diagnoza stanu liczbowego organizacji III sektora (NGO) na terenie Województwa 
Dolnośląskiego działających w obszarze pomocy i polityki społecznej wraz ze stworzeniem 
map ich przestrzennego rozlokowania z uwagi na wybrane parametry 

Cel 2. Diagnoza głównych obszarów działania i specyfiki, zakresu i charakteru świadczonych usług 
w odniesieniu do działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 

Cel 3. Diagnoza potencjału kadrowego określonych podmiotów w zakresie parametrów 
socjodemograficznych zasobów ludzkich, ich fluktuacji, czy form zatrudnienia bądź 
współpracy (w tym wolontariuszy) 

Cel 4. Diagnoza źródeł finansowania działalności statutowej oraz posiadanych zasobów 
technicznych i materialnych 

Cel 5. Diagnoza problemów i potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych 

Cel 6. Diagnoza współpracy z podmiotami administracji publicznej oraz z podmiotami 
z pozostałych sektorów 

Cel 7. Diagnoza systemowych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych 
wpływających na ich działalnośd (prawnych, instytucjonalnych, świadomościowych, 
uwarunkowao lokalnych) 
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1. Opis zastosowanej metodologii 

Metodą zastosowaną w ramach badao terenowych był sondaż z użyciem techniki wywiadu 

kwestionariuszowego (PAPI, Paper & Pen Personal Interview), przeprowadzanego przez ankietera 

bezpośrednio z respondentem (face to face).  

Zaletą tej techniki jest przede wszystkim wysoki poziom kontroli sytuacji badawczej. Wynika on ze 

standaryzacji działao składających się na pomiar (aranżacja rozmowy i wszystkich pozostałych 

procedur badawczych) oraz standaryzacji wyników o ilościowym charakterze. Oznacza to możliwośd 

dokonania rzetelnych porównao wewnątrz i zewnątrzgrupowych w ramach określonych kategorii 

analitycznych. 

 Obecnośd ankietera podczas wywiadu pozwoliła na zwiększenie rzetelności uzyskiwanych wyników 

z uwagi na możliwośd doprecyzowania pytao. Jednocześnie dzięki takiemu podejściu możliwe było 

ograniczenie liczby błędów popełnianych przy wypełnianiu ankiet samodzielnie przez respondenta. 

W przedmiotowym projekcie badawczym kwestia ta była o tyle istotna, że ilośd pozyskiwanych 

informacji była stosunkowo duża.  

1.1. Narzędzie badawcze 

Narzędziem zastosowanym w badaniu był kwestionariusz wywiadu, składający się z pytao zarówno 

zamkniętych, jak i półotwartych oraz otwartych – pogłębiających. Pytania badawcze były 

bezpośrednią konsekwencją procesu operacjonalizacji problemów i hipotez badawczych, co wiązało 

się z przełożeniem języka zmiennych na formę zrozumiałą dla respondentów. 

W celu weryfikacji poprawności budowy narzędzia badawczego zostało przeprowadzone badanie 

pilotażowe na próbie 16 organizacji (32 osób). Sprawdzana była poprawnośd skonstruowanych pytao, 

ich zrozumiałośd dla respondentów, poprawnośd stosowanych reguł przejścia. Na poziomie bardziej 

fundamentalnym została zweryfikowana poprawnośd przyjętych założeo badawczych. 

Po zakooczeniu pilotażu został opracowany raport zawierający propozycje ewentualnych zmian, 

które były konsultowane z Zamawiającym.  

1.2. Dobór próby. Wnioski z badao terenowych 

Operat badawczy, który został wykorzystany w badaniu pilotażowym i w badaniu głównym powstał 

w oparciu o szereg rozproszonych danych, które znajdowały się m.in. w zasobach internetowych 

(baza Klon/Jawor, portale internetowe organizacji pozarządowych, strony internetowe jednostek 

administracji publicznej i samorządowej) oraz w dostępnych publikacjach (folderach, wydawnictwach 

organizacji pozarządowych i związków takich organizacji).  

Ostatecznie operat badawczy zawierał dane 1 903 organizacji pozarządowych działających 

w obszarze pomocy i integracji społecznej10 na terenie Dolnego Śląska. 

                                                             
10

 Poprzez sformułowanie „integracja społeczna” na potrzeby badao rozumiany był proces włączania do zasadniczej części 
społeczeostwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych. Z kolei „pomoc społeczna” została ujęta jako 
instytucja polityki społecznej paostwa, mająca na celu umożliwienie poszczególnym osobom i/lub całym rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonad, wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia. Stąd też działania podjęte w ramach integracji społecznej to aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna, 
zdrowotna; tworzenie grup wsparcia; działania na rzecz wyrównywania szans oraz godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego.  
Wśród działao podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach pomocy społecznej znajdują się: 
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Stworzenie próby badawczej wedle założonych i konsultowanych z Zamawiającym warunków 

i warstw doboru pozwoliło na zweryfikowanie aktualności danych teleadresowych organizacji. 

W wyniku czego można stwierdzid, że w próbie badawczej oraz próbie rezerwowej znalazły się 823 

podmioty. Próbę kontaktu podjęto ze wszystkimi organizacjami, które znalazły się w próbie głównej 

(350 organizacji) oraz z organizacjami, które zostały dolosowane do próby głównej z próby 

rezerwowej (184 organizacje). Na podstawie przeprowadzonych badao terenowych oraz weryfikacji 

telefonicznej stwierdzono co następuje:  

 534 – to liczba organizacji, z którymi podjęto próbę kontaktu, 

 350 – to liczba organizacji, w których przeprowadzono wywiady, 

 71 – to liczba organizacji, których przedstawiciele odmówili udziału w badaniach, 

 22 – to liczba organizacji, w których przedstawiciele początkowo odmawiali udziału 

w badaniach, ale po podjęciu kolejnych prób przez ankieterów badania zostały zrealizowane, 

 82 – to liczba organizacji, które nie istnieją bądź podjęcie kontaktu z nimi było niemożliwe, 

 9 – to liczba organizacji, które zawiesiły działalnośd. 

Próba badawcza składała się z 350 organizacji, w których zostało przeprowadzonych 700 wywiadów 

kwestionariuszowych. Dobór próby miał charakter warstwo – losowy. Warstwą w tym przypadku była 

wielkośd jednostki osadniczej. Obszar województwa dolnośląskiego podzielony został na trzy 

warstwy: 1. Wsie i miasta do 20 tys. mieszkaoców, 2. Jednostki urbanizacyjne powyżej 20 tys. 

mieszkaoców. 3) Wrocław jako jednostka osadnicza o charakterze metropolitalnym.  25% wywiadów 

przeprowadzonych zostało na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkaoców.  

Losowanie w ramach warstw odbywało się przy użyciu generatora liczb losowych. Następnie do 

wylosowanych organizacji został wysłany list zapowiedni informujący o celach badania i  zachęcający 

do udziału w nich. 

Kolejnym etapem był kontakt telefoniczny ze strony Wykonawcy z wylosowanymi organizacjami 

w celu umówienia terminu badania z dwoma przedstawicielami z każdej z nich. Byli to: członek 

zarządu organizacji oraz jeden pracownik merytoryczny (a w przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu z pracownikiem  - wolontariusz). 

                                                                                                                                                                                              
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeo (zasiłków, zapomóg, świadczeo celowych), 
2. zbiórki na rzecz potrzebujących (beneficjentów) środków finansowych i środków rzeczowych (podręczniki, odzież, 
żywnośd i inne), 
3. prowadzenie placówek i ośrodków wsparcia (dom samotnej matki, noclegownie, środowiskowe domy 
samopomocy, placówki opiekuoczo-wychowawcze, 
4. organizacja pracy socjalnej, 
5. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
6. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
7. realizacja zadao wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 
Grupy docelowe, do których skierowane są działania z zakresu integracji i pomocy społecznej to poszczególne osoby i/lub 
rodziny charakteryzujące się następującymi cechami: 
a. przynależnośd do mniejszości narodowych lub etnicznych 
b. kobiety 
c. osoby bezrobotne (w szczególności długotrwale pozostające bez pracy) 
d. alkoholicy oraz osoby z innymi uzależnieniami  
e. zagrożenie marginalizacją społeczną (kryterium minimum socjalnego) 
f. osoby niepełnosprawne oraz przewlekle chore 
g. dzieci 
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Dolosowanie próby rezerwowej pozwoliło na płynną kontynuację badania w sytuacji większego niż 

spodziewany odsetka odmów oraz ograniczonej możliwości kontaktu z niektórymi organizacjami 

pozarządowymi, które znalazły się w próbie badawczej. Było to konieczne w obliczu faktu, że spora 

częśd organizacji III sektora w Polsce, pomimo, że formalnie istnieje, faktycznie nie prowadzi 

statutowej działalności, bądź prowadzi ją w znikomym zakresie11. 

Na podstawie prowadzonych badao terenowych należy stwierdzid, że w operacie badawczym 19,5% 

organizacji wylosowanych do próby badawczej w ogóle nie istniało, bądź dotarcie do nich mimo wielu 

prób prowadzonych różnymi kanałami nie było możliwe. Wynika to przede wszystkim z braku 

aktualnych baz danych zawierających informacje o organizacjach pozarządowych na terenie Dolnego 

Śląska.  

Dodatkowo warto wspomnied o tym, że w prawie każdym z objętych badaniem powiatów zachodziła 

koniecznośd dolosowywania organizacji do badao z operatu rezerwowego, gdyż organizacje 

znajdujące się w operacie podstawowym albo nie istniały, albo w pojedynczych przypadkach także 

odmawiały zgody na wzięcie udziału w badaniach. Liczba podmiotów biorących udział w badaniach, 

dolosowywanych z próby rezerwowej niejednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych powiatów 

stanowiła ponad 50% próby podstawowej. Ostatecznie dolosowano 219 podmiotów z próby 

rezerwowej. 

Brak aktualnej bazy danych teleadresowych NGO stanowił największy problem związany z dotarciem 

do respondentów. Braki w bazie jest stosunkowo trudno aktualizowad i weryfikowad ze względu na 

utrudniony dostęp do aktualnej informacji o danych czy działaniach określonych organizacji.  

W celu możliwie jak najlepszej realizacji badao ankieterzy starali się w miarę możliwości korzystad 

z pomocy władz lokalnych działających na danym terenie. Dzięki temu w dośd znaczącej liczbie 

przypadków udawało się uzyskad informacje na temat tego czy dana organizacja istnieje, bądź 

uzyskiwano kontakt do przedstawicieli danej organizacji.   

Innym sposobem dotarcia do respondentów było zwrócenie się do przebadanych już organizacji 

w celu uzyskania informacji na temat innych organizacji działających na danym terenie znajdujących 

się w operacie, których dane kontaktowe były nieaktualne.  

W kilku przypadkach ankieterzy spotkali się z sytuacją, kiedy pod wskazanym adresem bądź numerem 

telefonu funkcjonowała inna organizacja niż wskazana w bazie. Jak się okazywało, organizacje te były 

tworzone najczęściej przez tych samych ludzi, a zmianie uległa nazwa i niejednokrotnie także zakres 

działalności. Dotyczy to w większości małych organizacji. 

Odmowy udziału w badaniach stanowiły 13% spośród ogólnej liczby organizacji, z którymi ankieterzy 

nawiązali kontakt. Wśród odmawiających przy pierwszej próbie kontaktu odsetek respondentów, 

którzy po drugiej bądź trzeciej próbie realizacji wywiadu zdecydowali się wziąd udział w badaniu 

stanowi około 10%, a 90% osób, które odmówiły udziału w badaniach za pierwszym razem, nie 

wyraziło także zgody przy kolejnych próbach kontaktu.  

Uzasadnieniem odmów, z którym najczęściej spotykali się ankieterzy był brak czasu na wzięcie 

udziału w badaniu. W takich przypadkach ankieterzy starali się dobrad termin bardziej dogodny dla 

respondenta. W wielu jednak przypadkach ankieter dowiadywał się, że znalezienie terminu 

dogodnego dla respondenta jest niemożliwe. 

                                                             
11

 Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego w 2009 
r., Departament Badao Społecznych GUS 
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Na bieżąco realizowana kontrola koordynatora sieci ankieterskiej nie wykazała rażących uchybieo 

w pracy pracowników terenowych. Jedyne wątpliwości dotyczyły braków danych w przypadku 

pojedynczych pytao zawartych w kwestionariuszu. Przypadki takie zostały wyjaśnione, a braki danych 

w razie konieczności i możliwości  uzupełnione. 

Podsumowując, zrealizowano 700 wywiadów kwestionariuszowych w 350 organizacjach 

pozarządowych, co stanowi 100% założonej próby badawczej. Przy czym liczba przebadanych 

członków zarządu to 350, natomiast liczba wolontariuszy/pracowników którzy wzięli udział 

w badaniach to 350. Badania zaplanowano w 107 organizacjach mających swą siedzibę we 

Wrocławiu, 155 w  organizacjach znajdujących się w miastach powyżej 20 tys. mieszkaoców oraz 88 

w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkaoców. Z uwagi na trudności związane z realizacją badao 

w terenie, odmowy oraz nieudane próby dotarcia do wylosowanych organizacji ostateczna struktura 

próby nieznacznie różni się od założonej. Różnice te mieszczą się jednak w granicach błędu 

statystycznego. Nieznaczne różnice pomiędzy liczbą wywiadów przeprowadzonych z członkami 

zarządów oraz pracownikami/wolontariuszami wynikają natomiast ze specyfiki badanych organizacji. 

Niektóre z nich nie zatrudniają bowiem pracowników, bądź też niemożliwym było dotarcie do 

wolontariuszy.  

Tabela 2. Struktura próby. 

NGO łącznie Wrocław m. pow. 20 tys. 
mieszk. 

m. pon. 20 tys. 
mieszk. 

Założona próba  350 107 155 88 

Zrealizowano:     

Członkowie zarządów 350 110 155 85 

Wolontariusze 350 106 156 88 

 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Tabela 3. Struktura próby wg powiatów – członkowie zarządów.  

Powiat Próba główna - członkowie zarządów 
A B C 

Wrocław Pow.20 tys. Pon. 20 tys. 

Wrocław 110 - - 

Jelenia Góra - 14 - 

Legnica - 28 - 

bolesławiecki - 3 0 

dzierżoniowski - 9 1 

głogowski - 10 2 

górowski - 1 4 

jaworski - 4 4 

jeleniogórski - 1 5 

kamiennogórski - 5 2 

kłodzki - 11 18 

legnicki - 0 2 

lubaoski - 5 0 

lubioski - 7 0 

lwówecki - 0 1 

milicki - 0 3 

oleśnicki - 5 4 

oławski - 5 3 
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polkowicki - 6 2 

strzelioski - 0 3 

średzki - 1 3 

świdnicki - 5 6 

trzebnicki - 1 4 

wałbrzyski - 28 5 

wołowski - 1 3 

wrocławski - 0 7 

ząbkowicki - 1 3 

zgorzelecki - 4 0 

złotoryjski - 0 0 

  110 155 85 

 OGÓŁEM 350 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 4. Struktura próby wg powiatów – członkowie zarządów.  

Powiat Próba główna - wolontariusze/ pracownicy 

A B C 

Wrocław Pow.20 tys. Pon. 20 tys. 

Wrocław 106 - - 

Jelenia Góra - 14 - 

Legnica - 30 - 

bolesławiecki - 2 0 

dzierżoniowski - 9 3 

głogowski - 10 2 

górowski - 1 4 

jaworski - 4 4 

jeleniogórski - 1 4 

kamiennogórski - 5 2 

kłodzki - 11 17 

legnicki - 0 2 

lubaoski - 5 0 

lubioski - 7 2 

lwówecki - 0 1 

milicki - 0 3 

oleśnicki - 5 4 

oławski - 5 3 

polkowicki - 6 2 

strzelioski - 0 3 

średzki - 1 3 

świdnicki - 5 6 

trzebnicki - 1 4 

wałbrzyski - 28 3 

wołowski - 1 3 

wrocławski - 0 9 
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ząbkowicki - 1 4 

zgorzelecki - 4 0 

złotoryjski - 0 0 

  106 156 88 

 OGÓŁEM 350 

Źródło: opracowanie własne. 

1.3. Diagnoza stanu ilościowego organizacji pozarządowych działających na 
terenie Dolnego Śląska w zakresie pomocy i integracji społecznej 

Diagnoza stanu ilościowego przedmiotowych dla badania organizacji pozarządowych była 

prowadzona w oparciu o przygotowaną bazę teleadresową na podstawie dostępnych danych, przy 

konsultacji z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej. 

Weryfikacja bazy nastąpiła w drodze przeprowadzonych badao oraz kontroli telefonicznej 

dostępnych w niej rekordów. Baza danych, która powstała w ramach badania zawiera dane 1 903 

organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego 

Śląska. Poniżej przedstawione zostały podstawowe wskaźniki ilościowe dla organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w układach powiatów. 

Rysunek 1.  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najwięcej organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

funkcjonuje na terenie Wrocławia, Legnicy, powiatu wałbrzyskiego, powiatu kłodzkiego oraz powiatu 

świdnickiego. Z kolei najwięcej organizacji pozarządowych tego typu przypadających na 10000 tys. 

mieszkaoców działa na terenie Legnicy, Jeleniej Góry, powiatu jeleniogórskiego (ziemskiego) oraz 

Wrocławia. Dane te świadczą o największej koncentracji organizacji pozarządowych działających 

w obszarze pomocy i integracji społecznej w największych dolnośląskich ośrodkach miejskich, co jest 

także pochodną liczby mieszkaoców na tych terenach, a zarazem liczby potencjalnych 

beneficjentów).  
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2. Opis wyników badania 

Wyniki badania przedstawione w niniejszym rozdziale zostały uporządkowane zgodnie z porządkiem 

zagadnieo badawczych i pytao szczegółowych zawartych w kwestionariuszu. Zabieg ten pozwolił 

usystematyzowad kolejnośd wniosków w oparciu o problemy badawcze postawione przed 

rozpoczęciem badao terenowych oraz operacjonalizację pytao badawczych na poziomie 

kwestionariusza. 

2.1. Dolnośląskie organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 
i integracji społecznej – perspektywa członków zarządu. Informacje 
o respondentach. 

Wśród respondentów najliczniejszą kategorię wiekową stanowiły osoby w przedziale wieku od 50 do 

59 lat (33,8%). 27,1% respondentów to osoby w przedziale wieku od 40 do 49 lat. Niewielki odsetek 

uczestników badania stanowiły osoby w wieku do 29 lat (2,9%). Warto zwrócid uwagę, że prawie 1/4 

badanych to osoby w wieku powyżej 60-tego roku życia. Większośd respondentów w badaniu 

stanowiły kobiety (58%). 

Wykres 1.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 
Wykres 2. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Ponad 2/3 badanych członków zarządów NGO to osoby z wykształceniem wyższym (68%). 28% 

stanowili respondenci z wykształceniem średnim lub policealnym. 

 
  

42% 

58% 

Płed respondentów, N=350 

mężczyzna 

kobieta 

2,9% 12,6% 27,1% 33,8% 12,1% 11,5% 

Wiek respondentów, N=350 

21-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60-64 lat 65< lat 
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Wykres 3.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Nieco poniżej 1/3 uczestniczących w badaniu osób mieszkała w miejscowościach liczących od 50 do 

200 tys. mieszkaoców (32,4%). 1/5 badanych mieszkała w największym mieście województwa 

(powyżej 500 tys. mieszkaoców) – Wrocławiu (23,4%). 29,2% badanych mieszkało 

w miejscowościach, w których liczba mieszkaoców nie przekracza 50 tys., natomiast 15% mieszkało 

na wsi. 

Wykres 4.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Niemal 3/4 badanych to prezesi lub przewodniczący zarządów organizacji pozarządowych  (73%). 

Członkami zarządów była 1/5 badanych (20%). Funkcję dyrektora pełniło ok. 7% badanych 

respondentów. 

Wykres 5.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

2.2. Dane organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy 
i integracji społecznej na terenie województwa dolnośląskiego  

Jedną z dwóch kategorii respondentów, którzy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu 

byli członkowie zarządów organizacji pozarządowych, a więc osoby zasiadające w zarządzie 

organizacji, pełniące funkcje prezesa, skarbnika lub inne, zarówno na podstawie stosunku pracy, 

umów cywilnoprawnych czy nieodpłatnie (funkcja społeczna). Wybór tej właśnie kategorii badanych 

wynikał wprost z głównego problemu badawczego, a więc pytania „jak przedstawia się 

funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na 

2
%

 
2

%
 

28% 68% 

Wykształcenie respondentów, N=350 

podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie, policealne wyższe 

15,0% 29,2% 32,4% 23,4% 

Miejsce zamieszkania respondentów, N=350 

wieś miasto do 50 tys. miasto od 50 tys. do 200 tys. miasto powyżej 500 tys. 

73% 

7% 

20% 

Stanowiska respondentów w organizacji, N=350  

Prezes /przewodniczący zarządu 

Dyrektor 

Członek zarządu 
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terenie województwa dolnośląskiego?” Osoby zarządzające NGO posiadają największą i najbardziej 

aktualną oraz dokładną wiedzę w zakresie zagadnieo zawartych w problematyce przedmiotowych 

badao, a więc stanowili grupę osób najbardziej kompetentnych do udzielania odpowiedzi na pytania 

zawarte w kwestionariuszu badawczym. 

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w zakresie pomocy 

i integracji społecznej w pierwszej kolejności zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania 

o dane organizacji, w której działają. Pytania dotyczyły takich kwestii, jak rok powstania, liczba 

członków, struktura kadrowa i wynagrodzeo, budżet organizacji oraz kwestie związane z posiadanym 

przez organizację mieniem – nieruchomościami i mieniem ruchomym.  

2.2.1. Rok powstania organizacji 

Na pytanie o rok powstania organizacji odpowiedzi udzieliło 325 członków zarządów. Średni czas 

zakładania i uchwalania statutów organizacji przypadł na lata 1996/97, natomiast najwięcej 

organizacji powstało w 2008 roku – aż 40, co stanowi 12,3%. Połowa spośród organizacji objętych 

badaniem powstała przed rokiem 2001, ¼ z nich – przed rokiem 1992, kolejną granicą czasową był 

rok 2006, po którym powstało 25% dolnośląskich organizacji, które znalazły się w próbie badawczej. 

Aż 86,5% organizacji powstało po roku 1989, a więc po transformacji ustrojowej, przy czym lata, 

w których odnotowano najwięcej nowopowstałych organizacji, to: rok 2008 (40 nowych organizacji), 

2006 (26), 2007 (21) oraz 1999 (16) i 2004 (15). Z kolei do czasu transformacji ustrojowej, najwięcej 

nowych organizacji powstawało na obszarze Dolnego Śląska w latach: 1970 (9 organizacji) oraz 1945 

i 1984 (po 5 podmiotów). 5,7% respondentów nie potrafiło odpowiedzied, udzielając ankieterowi 

odpowiedzi „nie wiem” lub „trudno powiedzied”.  

Wykres 6.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Powyższy wykres przedstawia dolnośląskie organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

i integracji społecznej według roku założenia w zgrupowanych kategoriach obejmujących 10-lecia. Do 

roku 1990 powstało stosunkowo niewiele stowarzyszeo i fundacji na Dolnym  Śląsku, gdyż w badaniu 

stanowiły one 24% ogółu. Jest to oczywisty efekt funkcjonowania poprzedniego ustroju społeczno-

politycznego, w którym wolnośd zrzeszania się i samoorganizacji społecznej były zredukowane do 

minimum i kontrolowane w 100% przez ówczesne władze. Tymczasem począwszy od pierwszego 

dziesięciolecia po transformacji widad wyraźny wzrost liczby zakładanych podmiotów działających 

w sektorze pozarządowym. W pierwszym dziesięcioleciu (1991-2000) nowopowstałe organizacje 
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stanowiły 29% ogółu podmiotów biorących udział w badaniu, w kolejnym (2001-2010) – już 47%, co 

oznacza, że większośd organizacji pozarządowych to organizacje młode. 

2.2.2. Liczba członków organizacji 

Członkowie organizacji pozarządowych, które znalazły się w próbie badawczej zostali poproszeni 

o wskazanie liczby członków organizacji. Liczba ta świadczyd może bowiem o potencjale danej 

organizacji, o wadze działalności podejmowanej przez daną organizację czy też sprawności 

organizacyjnej, promocyjnej i merytorycznej.  Spośród tych respondentów, którzy odpowiedzieli (264 

respondentów) najwięcej wskazało na 30 oraz 120 członków organizacji (16 wskazao), natomiast  

największa organizacja składała się z 11 403 członków.  

Analizie poddano rozkład percentyli – miar położenia, których zadaniem jest miara skupienia 

jednostek w znaczeniu procentowym. Biorąc zatem pod uwagę dwudziesty piąty percentyl można 

wskazad, że 25% badanych organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego skupiała 

nie więcej niż 18 członków, a 75% co najmniej 63 członków. W świetle tej definicji medianę określa 

się jako wartośd poniżej której znajduje się 50% obserwacji i powyżej której znajduje się dalsze 50% 

obserwacji (jest to percentyl pieddziesiąty). Połowa organizacji pozarządowych biorących udział 

w badaniu skupiała nie więcej niż 28 członków, druga połowa – co najmniej 29 członków.  

Ponad 20% badanych nie potrafiło udzielid odpowiedzi na to pytanie, informując ankieterów, że „nie 

wiedzą dokładnie” lub „nie pamiętają”.  

Wykres 7.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Powyższy wykres przedstawia organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska 

według liczby członków. Widad wyraźnie, że dominują organizacje z liczbą członków wahającą się 

w granicach 11-30 (ogółem stanowiły one 43,9% wszystkich organizacji). Zasadniczo można uznad, że 

organizacje pozarządowe skupiające więcej niż 200 członków stanowiły niewielki odsetek – 8,3%, 

podobnie, jak te gromadzące do 10 członków (9,1%). 
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Interesujący w kontekście uzyskanych odpowiedzi jest fakt braku wskazania przez ponad 20% 

badanych informacji na temat liczby członków danej organizacji. Może to byd wynikiem 

niedostatecznego i nierzetelnego prowadzenia ewidencji członków przez częśd z tych organizacji lub 

po prostu wynikad z braku wiedzy badanych na ten temat. Kwestia ta wymagałaby jednak 

pogłębienia w toku dalszych badao sektora pozarządowego w województwie dolnośląskim. 

2.2.3. Lokale, z których korzystają organizacje 

W dalszej części badania, respondenci – członkowie zarządów organizacji – zostali poproszeni 

o udzielenie informacji na temat lokalu, z którego korzysta ich organizacja. Dysponowanie lokalem 

ma ogromne znaczenie dla możliwości prowadzenia działao statutowych organizacji oraz wpływa na 

stabilnośd realizowanych zadao. Zdecydowanie najwięcej organizacji korzysta z obcych lokali – na 

podstawie umowy użyczenia (44%) bądź najmu (38%). 6% organizacji objętych badaniem korzysta 

z lokalu na podstawie umowy dzierżawy, a jedynie w przypadku 4% organizacji objętych badaniem 

lokal jest ich własnością. 8% dolnośląskich organizacji korzysta z lokalu na podstawie innych form, 

wśród których dominowały następujące odpowiedzi: brak lokalu („działamy bez wyodrębnionego 

lokalu”, „nie posiadamy lokalu”), mieszkanie prywatne („organizacja działa w mieszkaniu”, 

„korzystamy z lokalu prywatnego, bez umowy”), bądź też okazywało się, że organizacje pozarządowe 

działają w ramach bądź przy dolnośląskich parafiach lub szpitalach. 

Wykres 8.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Członkowie zarządów, którzy poinformowali, że organizacja nie posiada własnego lokalu, a korzysta 

z pomieszczeo innych podmiotów lub osób na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia bądź 

na innych zasadach, zostali zapytani o to, czyją własnością jest lokal, w którym działa organizacja. 

Większośd podmiotów (53%) wynajmuje lub na innych zasadach korzysta z lokalu, który jest 

własnością jednostek samorządu terytorialnego, a więc w praktyce najczęściej gmin. W dalszej 

kolejności (20%) lokale są własnością firm, osób prawnych z sektora prywatnego, które także użyczają 

lub wynajmują, względnie dzierżawią pomieszczenia. Osoby fizyczne i Kościół Katolicki to dwie 

kolejne kategorie podmiotów, które udostępniają organizacjom pozarządowym lokale na 

prowadzenie działalności. Około 10% ogółu organizacji objętych badaniem korzysta z lokali innych 

podmiotów: innych organizacji działających w sektorze pozarządowym, sądów, jednostek podległych 

administracji centralnej czy domów kultury. 
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Wykres 9.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Na prośbę o wskazanie metrażu lokalu, z którego korzysta organizacja, 25% członków zarządów 

organizacji poinformowało, że powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 20 metrów kwadratowych, 

połowa, że metraż jest mniejszy, bądź równy 49 metrów kw., a kolejne 25%, że powierzchnia lokalu 

przekracza 110 metrów. Średnia powierzchnia lokali zajmowanych przez dolnośląskie organizacje 

pozarządowe wyniosła 74 m kw. Aby uniknąd zaburzeo rozkładów średniej z uwagi na występujące w 

rozkładzie bardzo wysokie i stosunkowo niskie wartości, z analiz wyłączono 3,6% organizacji 

pozarządowych zajmujących lokal o pow. 400 m kw. i powyżej oraz 10 m kw. i poniżej (niespełna 4%).  

Należy zauważyd, że forma użyczenia lub dzierżawy lokalu przeznaczonego pod działalnośd 

organizacji ze strony wskazanych przez badanych podmiotów jest istotnym aspektem współpracy 

międzysektorowej na terenie województwa dolnośląskiego. Najczęściej organizacje pozarządowe 

korzystają z pomieszczeo udostępnionych w różnych formach przez jednostki samorządu 

terytorialnego, co potwierdza jedną z hipotez mówiących o najbardziej rozwiniętej współpracy NGO 

właśnie z sektorem publicznym (w tym przypadku z administracją samorządową). Jak pokazują wyniki 

badao, w kontekście współpracy międzysektorowej, istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji 

pozarządowej ma nie tylko pomoc finansowa, ale także szeroko rozumiane wsparcie rzeczowe. 

2.2.4. Zasoby materialne organizacji pozarządowych 

Członkowie zarządów badanych organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska zostali zapytani 

o zasoby materialne, jakimi dysponują organizacje. Poproszono o wskazanie, jaką ilością sprzętu 

biurowego (komputerów i drukarek) oraz jaką liczbą samochodów może organizacja dysponowad. Są 

to bowiem zasoby niezbędne do sprawnego funkcjonowania niemal wszystkich instytucji, 

a w przypadku organizacji pozarządowych pozwalają w dużym stopniu na realizowanie celów 

statutowych. Uzyskane odpowiedzi prezentują dwa poniższe wykresy. 
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Wykres 10.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wykres 11. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Ponad 1/3 dolnośląskich organizacji pozarządowych nie dysponuje drukarką, nieco mniej (29,2%) nie 

dysponuje komputerem. Najwięcej organizacji ma w posiadaniu niewielką ich ilośd – do pięciu 

drukarek i tyle samo komputerów (odpowiednio: 60,5% i 54,7%). Sprzęt biurowy w większych 

ilościach należy w organizacjach pozarządowych do rzadkości. W organizacjach, w których nie ma 

takiego sprzętu pracownicy, osoby współpracujące, a nawet wolontariusze najczęściej pracują na 

własnym (prywatnym) sprzęcie. 

Posiadanie samochodu przez organizacje pozarządowe należy do rzadkości – aż 96,2% ogółu 

badanych podmiotów nie dysponuje żadnym środkiem transportu (osobowym bądź dostawczym). 

Niemal 3% organizacji posiada 1 samochód, 2 samochody są własnością 1% organizacji. 

Niezwykle często w wywiadach z członkami zarządów organizacji działających na terenie 

województwa dolnośląskiego pojawiały się odpowiedzi wskazujące na posiadanie „innych zasobów” 

przez organizacje. Wśród nich dominowały zasoby będące sprzętem biurowym innymi aniżeli 

drukarki i komputery (najczęściej pojawiały się: urządzenia ksero, telefony, maszyny do pisania, 

niszczarki do dokumentów, rzutniki multimedialne i ekrany, aparaty fotograficzne i kamery, faks, 

a także telewizory). Spośród zasobów mogących należed do grupy „sprzętu rehabilitacyjnego” 

najczęściej wskazywano na posiadanie przez organizację: wózków inwalidzkich, wózków 

podnośnikowych, łóżek szpitalnych, a także na urządzenie do terapii EEG. Wśród pozostałych 

zasobów gdzie indziej niesklasyfikowanych należy wskazad, że często informowano, że organizacja 

pozarządowa wyposażona jest w meble (najczęściej biurowe) oraz maszyny rolnicze. 

Odnosząc się do posiadanych zasobów materialnych organizacji pozarządowych działających 

w obszarze integracji i pomocy społecznej na terenie Dolnego Śląska należy wskazad na znaczny 
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deficyt tego typu zasobów. Jest to w bezpośredni sposób związane z ograniczonymi środkami 

finansowymi, jakimi na ogół dysponują NGO. Zasoby te stanowią jednocześnie istotną barierę dla 

skutecznej realizacji działao statutowych oraz ograniczają możliwości dalszego rozwoju tychże 

organizacji.  

2.3. Struktura budżetów organizacji pozarządowych 

Wielkośd rocznego budżetu organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy 

społecznej ma doniosłe znaczenie dla funkcjonowania tych podmiotów. W zależności bowiem od 

wielkości budżetu możliwa jest realizacja zadao statutowych organizacji, im większy budżet, tym 

większa swoboda i stabilnośd podejmowanych działao. Istotne jest także to, czy wielkośd budżetu 

rośnie w perspektywie czasowej, czy wprost przeciwnie – maleje. Świadczy to bowiem o potencjale 

organizacji, o sprawności pracowników i członków zarządu w pozyskiwaniu środków finansowych 

z różnych źródeł. Na pytanie o wielkośd rocznego budżetu organizacji objętych badaniem, 

respondenci podawali kwoty, jakimi organizacja dysponowała w roku 2008 i 2009. Zasadniczo widad 

różnicę pomiędzy tymi latami, gdyż zasadniczo wielkośd budżetu w przypadku większości organizacji 

wzrosła. W 2009 roku 25% organizacji pozarządowych dysponowało środkami nie przekraczającymi 

5000 zł (w 2008 roku – budżet ¼ organizacji nie przekroczył 3000 zł). W 2009 roku połowa 

podmiotów objętym badaniem posiadała budżet nieco przekraczający 25000 zł (w 2008 roku – 20500 

zł), z kolei wielkośd budżetu 25% organizacji w 2009 roku wyniosła ponad 163500 zł, w 2008 roku – 

więcej niż 160000 zł .  

1,7% organizacji pozarządowych w 2008 roku nie dysponowało żadnymi środkami (na pytanie 

o wielkośd budżetu została udzielona odpowiedź „0”, przy czym mogło to byd spowodowane brakiem 

orientacji respondenta lub odmową udzielenia odpowiedzi).  

Najmniejszy wskazany kwotowo budżet opiewał na kwotę 200 zł (1 wskazanie), największy - 

1250000000 zł (1 wskazanie). W 2009 roku 1,2% organizacji nie posiadało środków w budżecie 

(kwota „0”), najmniejszy budżet wyniósł 90 zł (1 wskazanie), największy – 1360000000 zł12. 

W dalszej części wywiadu, respondenci zostali poproszeni o wskazanie źródeł finansowania 

organizacji. Poproszono przy tym o wskazanie przy poszczególnych źródłach, jaki stanowiły one 

procent wszystkich przychodów w roku 2008 i w 2009. Członkowie zarządu wskazywali następujące 

źródła finansowania: 

 Unia Europejska, 

 administracja centralna, 

 samorząd terytorialny, 

 odpłatna działalnośd organizacji pozarządowej, 

 działalnośd gospodarcza organizacji pozarządowej, 

 darowizny i zapisy, 

 kwesty, 

                                                             
12

 Z uwagi na sporą niechęd respondentów do podawania danych o przychodach posłużono się miarami 
nieparametrycznymi, co jest powszechnie stosowaną praktyką, stosowaną chociażby w przypadku zarzutów 
o niemiarodajnośd średniej płacy brutto podawanej przez GUS. Stąd eksperci opierają się niejednokrotnie na medianie 
zarobków. W prezentowanym przypadku mediana jest wartością środkową: połowa respondentów uzyskiwała wyniki 
mniejsze lub równe, połowa większe. Dodatkowo wartości percentyli 25 i 75% mówią o progach ¼, ½ (mediana), ¾. Co 
więcej jest to uporządkowany i standaryzowany sposób kategoryzacji, nie tworzy się sztucznych przedziałów na bazie 
średnich wyników. 
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 składki członkowskie na rzecz organizacji, 

 1% z podatku, 

Z uwagi na fakt, że podawane przez członków zarządów procenty, które określałyby wysokośd 

finansowania w strukturze przychodów organizacji znacznie się różniły, otrzymane dane dla roku 

2008 i 2009 przedstawiają dwie poniżej zamieszczone tabele, ujmujące całą badaną populację w trzy 

kategorie: pierwsza (oznaczona 25%) grupuje ¼ organizacji, które wskazały, że dane źródło 

finansowania stanowiły mniej niż podana liczba, druga (oznaczona 50%) dzieli badaną zbiorowośd na 

pół, gdzie jedna połowa wskazała, że dane źródło finansowania stanowi mniej lub równy odsetek 

podanej liczby, druga połowa – źródło finansowania stanowi większy % niż podana w tabeli liczba. 

Trzecia, ostatnia grupa (oznaczona 75%) gromadzi ¼ organizacji, które uznały, że dane źródło 

finansowania stanowi większy % aniżeli liczba wskazana w tabeli. 

Tabela 5.  

Struktura przychodów dolnośląskich organizacji pozarządowych w roku 2008 *w %+ 
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25% 14 3,5 10 10 30 14 3 5 5 

50% 20 15 50 25 75 20 20 27,5 19 
75% 70 30 81 37 95 60 25 80 48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 
Tabela 6.  

Struktura przychodów dolnośląskich organizacji pozarządowych w roku 2009 *w %+ 
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25% 
14 4 15 10 10 15 6 10 18 

50% 
20 15 50 23 23 25 20 25 30 

75% 
77 39 85 32 75 74 48 90 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Połowa organizacji pozarządowych objętych badaniem w 2009 roku otrzymywała ze środków Unii 

Europejskiej kwoty nie przekraczające 20% całego rocznego budżetu organizacji, z kolei ze środków 

administracji centralnej (środki krajowe) – kwoty nie przekraczające 15%, z samorządu terytorialnego 

– 50%. Z kolei z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację 

połowa podmiotów biorących udział w badaniu czerpała środki w wysokości stanowiącej po 23% 

wszystkich przychodów w 2009 roku. 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
31 

Z przeprowadzonych badao wynika, że głównym źródłem finansowania dolnośląskich organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej są budżety jednostek 

samorządu terytorialnego oraz składki członkowskie. Struktura źródeł pozyskiwania pieniędzy na 

działalnośd organizacji w porównaniu lat 2008 i 2009 zasadniczo nie uległa zmianie. 

2.3.1. Struktura wydatków organizacji 

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy 

i integracji społecznej zostali poproszeni o podanie struktury wydatków budżetowych organizacji. 

Wydatki zostały skategoryzowane według pięciu głównych celów, na które organizacje przeznaczają 

środki pieniężne. Z uwagi fakt, że respondenci biorący udział w badaniu często spontanicznie 

odpowiadali „nie wiem dokładnie”, „trudno powiedzied” albo „około” lub też w ogóle nie potrafili 

udzielid odpowiedzi na to pytanie, przedstawione wartości  należy traktowad jako szacunkowe, 

dlatego też podane zostały przybliżone rozkłady procentowe. 

Analizując poszczególne kategorie wydatkowania, w pierwszej kolejności zostaną omówione wydatki 

osobowe, a więc te związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem osób pracujących w organizacjach 

bądź z nimi współpracujących. W kategorii tej mieszczą się także wszelkie wydatki administracyjne 

związane z obsługą kadrową organizacji. 

Z badao wynika, że wśród dolnośląskich NGO wydatki osobowe stanowią w 35% przypadków jedynie 

do 10% wszystkich wydatków. W sumie około 65% przebadanych organizacji nie przeznacza więcej na 

wydatki kadrowe niż połowę swojego budżetu. Mniej więcej 1/3 poddanych badaniu organizacji 

wydaje na te cele więcej niż połowę swojego budżetu, chod warto tu zwrócid uwagę na to, że 

zdecydowana większośd z nich (25% ogółu) wydaje na cele osobowe nie więcej niż 75% budżetów. 

Jednoznacznie trzeba stwierdzid, że wydatki osobowe są dośd ważną pozycją w planowaniu budżetu 

każdej organizacji pozarządowej pod warunkiem, że zatrudnia ona pracowników.  

Wykres 12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Kolejną z kategorii wydatkowych jest częśd budżetu wydawana na środki materialne. W kategorii tej 

mieszczą się wszelkie wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeo, sprzętem do codziennej pracy, 

zakupem, wynajmem bądź remontem pojazdów. Z wyników badao wynika, że dla niemal połowy 

(45,9%) organizacji ta pozycja w budżecie oznacza wydatek nie większy niż dziesiąta częśd wszystkich 

ponoszonych wydatków. W sumie około 85% wszystkich respondentów zadeklarowało, że ich 

organizacje nie wydają więcej niż połowę środków na wydatki rzeczowe. Zaledwie dla około 15% 

badanych organizacji wydatki na ten cel stanowią więcej niż połowę wszystkich wydatkowanych 

środków. 
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Struktura wydatków w %. Wydatki osobowe, N=136 
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Wykres 13.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Kategorią kolejną są wydatki lokalowe. Tu obraz jest jeszcze bardziej jednoznaczny. Dla 

zdecydowanej większości respondentów udzielających odpowiedzi na to pytanie wydatki na 

użytkowanie/remonty lokali, w których ich organizacje prowadzą działalnośd nie są znaczącą pozycją 

w ogóle budżetu. W sumie dla ponad 90% organizacji, które odpowiedziały no to pytanie koszty te 

nie przekraczają połowy, a dla przeważającej części (60,3%) wydatki te nie przekraczają 1/10 budżetu.  

Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia fakt użyczania czy dzierżawy lokali na rzecz 

prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Podmiotami użyczającymi (dzierżawiącymi) 

są najczęściej instytucje samorządu terytorialnego, które w miarę posiadanych środków finansowych 

dokonują także większości ewentualnych napraw czy remontów.  

Wykres 14.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Następną kategorię wydatków tworzą wszelkie wydatki środków pieniężnych na cele i zadania 

zapisane w statucie danych organizacji pozarządowych. Warto zwrócid uwagę nie tylko na bardzo 

eksponowane miejsce, jakie zajmuje ta kategoria wydatków w budżetach większości organizacji, ale 

i na fakt znacząco większej liczby odpowiedzi udzielonych właśnie w tej kategorii. A zatem 

respondenci biorący udział w badaniu dużo chętniej mówili w trakcie wywiadów o wydatkach na 

działalnośd zapisaną w statucie niż na temat innych, dotyczących samej działalności: organizacyjnych 

lub kadrowych, co może wynikad z obawy przed posądzeniem o nieproporcjonalnośd tych wydatków 

lub zbyt wygórowane kwoty przeznaczane na przykład na cele administracyjne13. Dla niemal 1/3 

                                                             
13

 Z drugiej strony jest wskaźnik efektywności działao podejmowanych przez organizacje trzeciego sektora w porównaniu do 
np. administracji publicznej. 
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organizacji, których członkowie zarządów przedstawiali strukturę budżetu, wydatki na inne cele nie 

wymienione wcześniej, a będące celami statutowymi, stanowią od 91 do 100% budżetu. Łącznie 

ponad 60% organizacji wydaje na te cele więcej niż połowę wszystkich środków, którymi dysponują. 

Dla niemal 40% organizacji wydatki te nie przekraczają zaś 50% budżetu.  

Wykres 15.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Istnienie wydatków, które nie zostały skategoryzowane wyżej deklaruje zaledwie 41 z 350 organizacji 

objętych badaniem. Dla niemal połowy takich podmiotów nie są to jednak wydatki duże, gdyż nie 

przekraczają 10% budżetu.  

Wykres 16.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Zdecydowana większośd środków budżetowych wydatkowanych przez dolnośląskie organizacje 

działające w obszarze pomocy i integracji społecznej jest przeznaczana na działalnośd statutową. 

Stosunkowo niewielki odsetek środków finansowych jest związanych z obsługą administracyjną, co 

należy uznad za pozytywny aspekt funkcjonowania NGO. Fakt ten potwierdza także tezę o większej 

skuteczności i gospodarności trzeciego sektora w porównaniu np. do wydatków administracyjnych 

jednostek organizacyjnych opieki społecznej funkcjonujących w ramach administracji publicznej14. 

2.3.2. Beneficjenci, przedmiot i forma oraz zasięg terytorialny działalności NGO  

Dla diagnozy funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego 

niezwykle istotne jest zdobycie informacji dotyczących zakresu tematycznego i terytorialnego 

działalności tych organizacji, a także wskazanie profilu potencjalnych beneficjentów objętych 

wsparciem/działaniami organizacji. 

                                                             
14

 Na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) wydatki te sięgają w niektórych gminach nawet 40% budżetów 
przeznaczonych na pomoc społeczną i działania pokrewne (działy: 852, 853 i 854). 
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Organizacje sprofilowane na pomoc konkretnym kategoriom osób z natury rzeczy ograniczają 

potencjalną liczbę odbiorców swoich działao. Tak się dzieje głównie w przypadku organizacji 

nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym pewnymi schorzeniami, 

czy też osobom poszkodowanym w wypadkach. Ze specyfiki tych organizacji wynika też ograniczona 

liczba beneficjentów, których mogą objąd pomocą. Nie bez znaczenia jest też fakt ograniczonej ilości 

środków finansowych, przez co krąg osób, którzy mogliby zostad beneficjentami działao organizacji 

jest istotnie zawężany oraz zasoby kadrowe i materialne, które ograniczają zasięg działania do gminy 

lub powiatu. 

Wśród badanych organizacji pozarządowych większośd deklaruje, że w latach 2008 i 2009 krąg 

odbiorców ich działao to więcej niż 100 osób – 60,4% w 2008 roku oraz 64,2% w roku następnym. 

Nieco mniej niż 1/3 organizacji zadeklarowała, że ich działania objęły grupę ponad 500 osób. Z drugiej 

strony jedynie około 1/4 organizacji objęła swym działaniem grupy do 50 osób. Najmniejszą częśd, 

w obydwu analizowanych latach, stanowią organizacje, których liczba beneficjentów nie przekroczyła 

10 osób.  

Wykres 17.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Na podstawie danych przedstawionych na powyższym wykresie można także stwierdzid, że liczba 

odbiorców działao organizacji pozarządowych z obszaru województwa dolnośląskiego jest 

stosunkowo stabilna. 

Wśród beneficjentów organizacji najczęściej wskazywano dzieci i młodzież (niemal 60%), w dalszej 

kolejności – osoby niepełnosprawne i osoby starsze oraz dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych 

(1/3 organizacji objętych badaniem). Pytanie o głównych beneficjentów działao prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe było pytaniem wielokrotnego wyboru – respondenci mogli zatem wybrad 

więcej aniżeli jedną odpowiedź. 

Tabela 7.  

Główni beneficjenci działao prowadzonych przez organizacje pozarządowe N % 

dzieci i młodzież w ogóle 198 58,9% 

osoby starsze 109 32,4% 

osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo 105 31,3% 

dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych 102 30,4% 

2,8 

20,8 
15,9 

19,8 

12,7 

27,9 

2,6 

18,2 
15,0 

23,8 

11,7 

28,7 

0 - 10 11 - 50 51- 100 101 - 250 251 - 500 powyżej 500 

Liczba beneficjentów objętych działaniem NGO's w 2008 i 2009 

2008, N = 283 2009, N = 307 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
35 

osoby biedne 99 29,5% 

rodziny z osobą niepełnosprawną 95 28,3% 

mieszkaocy wsi 70 20,8% 

osoby długotrwale bezrobotne 67 19,9% 

osoby pracujące o niskich dochodach 67 19,9% 

osoby o niskich kwalifikacjach 66 19,6% 

rodziny wielodzietne 65 19,3% 

osoby mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych 57 17,0% 

osoby długotrwale (co najmniej 2 lata) korzystające z pomocy społecznej 49 14,6% 

osoby chore psychicznie 49 14,6% 

osoby samotnie wychowujące dzieci 48 14,3% 

inne 45 13,4% 

osoby uzależnione 44 13,1% 

dzieci i młodzież wychowujące się poza rodzina 43 12,8% 

osoby bezdomne 41 12,2% 

mieszkaocy byłych PGR-ów 40 11,9% 

osoby należące do romskiej lub inne mniejszości etnicznej 33 9,8% 

ofiary przemocy 29 8,6% 

osoby opuszczające zakłady karne lub ich rodziny 23 6,8% 

imigranci 13 3,9% 

uchodźcy 8 2,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Fakt kierowania wsparcia w zdecydowanej większości do dzieci i młodzieży wynika 

najprawdopodobniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest relatywnie duża grupa potencjalnych 

odbiorców w porównaniu do np. osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, czy imigrantów. 

Z drugiej strony świadczy to też o ogromnych potrzebach wsparcia dla tej kategorii społecznej 

i szerokich możliwościach wykorzystania różnorodnych form wsparcia – od doraźnej pomocy 

związanej z trudną sytuacją rodzinną czy materialną, poprzez stałe wsparcie w tym zakresie na 

organizacji czasu wolnego (np. w postaci półkolonii, obozów, itp.) koocząc. Stosunkowo dużą grupę 

beneficjentów dolnośląskich organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

stanowią także osoby starsze. Z uwagi na obecne w polskim społeczeostwie tendencje demograficzne 

(tzw. starzenie się społeczeostwa, a więc stały przyrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym 

w całej populacji), które również charakteryzują województwo dolnośląskie należy mied na uwadze 

coraz większą liczbę działao kierowanych w najbliższych latach przez NGO właśnie do tej grupy 

społecznej.   

W dalszej części badania respondenci poproszeni zostali o wskazanie zakresu tematycznego 

prowadzonych działao przez organizacje pozarządowe. 
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Tabela 8.  

Zakres tematyczny działao prowadzonych przez organizacje pozarządowe N % 

na rzecz osób niepełnosprawnych 160 46,5% 

pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównanie szans 

159 46,2% 

ochrona i promocja zdrowia 155 45,1% 

na rzecz integracji społecznej i integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

155 45,1% 

działalnośd charytatywna 136 39,5% 

na rzecz osób w wieku emerytalnym 118 34,3% 

promocja wolontariatu 113 32,8% 

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 111 32,3% 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 106 30,8% 

wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego 77 22,4% 

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych 
zwolnieniem 

69 20,1% 

na rzecz rodziny, macierzyostwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka 67 19,5% 

na rzecz równouprawnienia 58 16,9% 

pomoc ofiarom katastrof, klęsk, wojen; w kraju i zagranicą 50 14,5% 

inne 40 11,6% 

działalnośd na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 35 10,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Pomoc społeczna w odniesieniu do osób mających trudną sytuację życiową, czyli bodaj najbardziej 

ogólna kategoria świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym lub podejmowanie działao na ich 

rzecz, zyskały największą liczbę wskazao (niemal połowa badanych uznała, że to obszary tematyczne, 

wokół których organizacja pozarządowa, której są przedstawicielami, prowadzi działalnośd). 

W dalszej kolejności pojawiły się organizacje, które zadeklarowały realizowanie zadao na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze integracji oraz ochronę i promocję zdrowia 

(45,1%).  

Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie formy działania organizacji, którą reprezentowali. 

Dla diagnozy funkcjonowania organizacji pozarządowych niezwykle istotne jest, by zbadad rodzaje 

działalności, a więc główną aktywnośd, za pomocą której organizacje wspomagają swoich 

beneficjentów. Pytanie o formę działania organizacji również było pytaniem wielokrotnego wyboru. 
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Tabela 9.  

Forma działania organizacji pozarządowych N % 

organizacja czasu wolnego 192 58,7% 

rehabilitacja, zabiegi medyczne 111 33,9% 

kwesta/zbiórka środków finansowych dla beneficjentów 67 20,5% 

zbiórka odzieży 56 17,1% 

zbiórka żywności 48 14,7% 

integracja społeczna 44 13,7% 

Szkolenia, warsztaty 
39 12,1% 

doradztwo 28 8,7% 

pomoc psychologiczna, wsparcie, działania terapeutyczne 20 6,2% 

działania promocyjne na rzecz rozwoju lokalnego 18 5,6% 

koła zainteresowao, kluby seniora 6 1,9% 

inne 7 2,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wśród dolnośląskich organizacji dominują te, które przede wszystkim zajmują się organizacją czasu 

wolnego swoich beneficjentów (zdecydowanie najczęściej jako beneficjentów wskazywano dzieci 

i młodzież, a więc to im organizacje pozarządowe starają się organizowad czas wolny). Nieco ponad 

1/3 badanych członków zarządów poinformowała, że ich organizacje oferują rehabilitację oraz zabiegi 

medyczne dla swoich beneficjentów. Najmniej wskazao otrzymały: kwesty/zbiórki środków 

finansowych (20,5%), zbiórka odzieży (17,1%) i zbiórka żywności (14,7%). Jako pozostałe wybory 

wskazywano działania doradcze, warsztaty i szkolenia, pomoc psychologiczną, jak również działania 

promocyjne na rzecz rozwoju lokalnego, czy organizacja klubów i kół zainteresowao oraz inne. 

Należy wskazad, że zarówno zakres działania organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej, jak i formy tych działao są bardzo szerokie. Zdecydowana większośd 

organizacji realizuje co najmniej kilka zadao jednocześnie, wykorzystując do tego różnorodne formy 

działao15.  

Zasięg terytorialny działao prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe świadczy o ich 

możliwościach finansowych, zapotrzebowaniu na danym obszarze na te działania, a także 

o potencjale danej organizacji. Zdecydowanie najwięcej dolnośląskich organizacji pozarządowych 

swoim działaniem obejmuje obszar zaledwie jednej gminy (niemal 1/3 wszystkich podmiotów 

objętych badaniem). Stosunkowo dużo organizacji swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju 

(16%), co oznacza, że w próbie znalazły się filie i oddziały terenowe organizacji ogólnopolskich, które 

swoje centralne najczęściej mają w Warszawie. Z kolei do najrzadszych należą te, które prowadzą 

działania na terenie kilku województw (2%) i na obszarze międzynarodowym (3%).  

                                                             
15 Potwierdzają ten fakt także inne badania organizacji pozarządowych, które w ostatnim czasie zostały przeprowadzone na 
terenie Dolnego Śląska, np. Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa 
dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
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Wykres 18.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

2.4. Działalnośd dolnośląskich organizacji pozarządowych 

W badaniu diagnozy funkcjonowania dolnośląskich organizacji pozarządowych działających 

w obszarze integracji i pomocy społecznej zapytano respondentów – członków zarządów organizacji – 

o to, czy organizacje, które reprezentują, posiadają status organizacji pożytku publicznego, czy 

przynależą one do organizacji parasolowej, prowadzą działalnośd gospodarczą lub działalnośd 

odpłatną, a także o inne kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Wszystkie 

z wymienionych wyżej kwestii mogą bowiem mied istotny wpływ na zakres, jak i skutecznośd oraz 

jakośd działao organizacji pozarządowych. 

2.4.1. Organizacje pożytku publicznego wśród dolnośląskich organizacji pozarządowych 

Na pytanie o to, czy organizacja pozarządowa posiada status organizacji pożytku publicznego, blisko 

połowa respondentów odpowiedziała, że nie (48%). Stan ten może świadczyd o tym, że częśd 

organizacji z przyczyn formalnych nie może uzyskad statusu organizacji pożytku publicznego, 

ponieważ wymaga to spełniania określonych warunków, bądź też decydują o tym bariery 

organizacyjne, które stanowią istotną przeszkodę dla rozwoju tychże organizacji16. 

Wykres 19.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

                                                             
16 Proporcje uzyskane w próbie badawczej są zbliżone do proporcji uzyskanych odpowiedzi na podobne pytanie w trakcie 
innych badao przeprowadzonych wśród dolnośląskich NGO w 2010 roku, Raport potrzeb i możliwości podmiotów 
integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   
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Respondentów, którzy wcześniej odpowiedzieli twierdząco na pytanie o to, czy organizacja 

pozarządowa, którą reprezentują jest organizacją pożytku publicznego zapytano o najistotniejsze ich 

zdaniem korzyści płynące z tego faktu. Badani mogli zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź. 

Zdecydowanie największa ich częśd wybierała odpowiedź mówiącą o możliwości pozyskania 

dodatkowych środków finansowych. Taką odpowiedź wybrało 83% zapytanych. Sporą liczbę (od 24,2 

do 27,9%) wskazao uzyskały wskazania mówiące o korzystnych względach prawnych i regulacjach 

podatkowych, jakie przysługują organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego.  

Tabela 10.  

Najistotniejsze korzyści wynikające z posiadania  
statusu organizacji pożytku publicznego 

N % 

jest to dodatkowa forma pozyskiwania środków finansowych 137 83,0% 

korzystna ze względów podatkowych 46 27,9% 

korzystna ze względów prawnych 40 24,2% 

korzystna forma współpracy z pracownikami 23 13,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników badao bez wątpienia można powiedzied, że głównym czynnikiem 

decydującym o tym, czy organizacja stara się o uzyskanie omawianego statusu, są względy finansowe, 

a więc przede wszystkim możliwośd pozyskiwania środków z tzw. 1% z podatku odprowadzanego 

przez podatników przy okazji rocznego rozliczenia z urzędami skarbowymi. 

Rozmówcy zostali zapytani także o to, jakie widzą największe problemy związane z posiadaniem przez 

ich organizacje statusu organizacji pożytku publicznego.  

Tabela 11.  

Najistotniejsze problemy wynikające z posiadania 
statusu organizacji pożytku publicznego 

N % 

problemy związane ze względami prawnymi 35 44,3% 

problemy związane z kwestiami podatkowo-rozliczeniowymi 28 35,4% 

trudności w pozyskiwaniu środków 21 26,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Najczęściej informowano o problemach prawnych (44,3%) oraz związanych z kwestiami 

rozliczeniowymi (księgowymi), w tym – z rozliczeniami podatkowymi (35,4%), co oznacza, że chod 

posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przynosi organizacjom wiele korzyści, to jednak 

jednocześnie wymaga większego zaangażowania organizacyjnego. Stąd też najprawdopodobniej nie 

wszystkie dolnośląskie organizacje są zainteresowane posiadaniem takiego statusu. Taka sytuacja 

może dotyczyd szczególnie tych podmiotów, które nie posiadają pracowników. Respondentów, którzy 

zadeklarowali, że ich organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, dopytano 

o powody takiego stanu rzeczy. Połowa badanych stwierdziła, że organizacja, którą zarządzają nie ma 

potrzeby posiadania takiego statusu. Ale prawie co trzeci z badanych stwierdził, że w przyszłości ich 

organizacja będzie starad się o status organizacji pożytku publicznego. 
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Warto zauważyd, że bardzo podobna liczba respondentów którzy wcześniej zadeklarowali, że ich 

organizacja ma status organizacji pożytku publicznego uzasadniała to poprzez korzystną sytuację pod 

względem prawnym i podatkowym, a jednocześnie podobna liczba respondentów, którzy wcześniej 

zadeklarowali, że organizacja, w imieniu której się wypowiadają nie posiada statusu organizacji 

pożytku publicznego motywuje to problematyczną sytuacją prawną i rozliczeniową. To, co dla 

jednych organizacji jest problemem znacznie utrudniającym funkcjonowanie, dla innych nie stanowi 

bariery, a korzyści płynące z posiadania takiego statusu znacznie przewyższają związane z nim 

problemy. Pogłębiona analiza statystyczna wykazała także, że organizacje, będące organizacjami 

pożytku publicznego częściej prowadzą działalnośd odpłatną. Ponadto organizacje posiadające status 

OPP zdecydowanie częściej wskazują, że aktualny sposób pozyskiwania środków pozwala na 

swobodną realizację celów statutowych17. 

Tabela 12.  

Powody, dla których organizacje nie posiadają statusu organizacji 
pożytku publicznego 

N % 

organizacja nie widzi takiej potrzeby 79 54,5% 

organizacja będzie się starad o status org. pożytku publicznego w 
przyszłości 

33 22,8% 

problemy związane ze względami prawnymi 30 20,7% 

problemy związane z kwestiami podatkowymi/rozliczeniowymi 28 19,3% 

organizacja nie może zostad organizacją pożytku publicznego 3 2,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

2.4.2. Przynależnośd do organizacji parasolowych18  

Przynależnośd do organizacji parasolowej potwierdziło zaledwie 14% organizacji objętych badaniem. 

Wykres 20.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

                                                             
17

 Zależności te zidentyfikowano z wykorzystaniem testu niezależności Chi
2
, w oparciu o macierze czteropolowe, na 

poziomie istotności p<0,005. 
18 Organizacja parasolowa to fundacja lub stowarzyszenie, które zrzesza organizacje pozarządowe promujące podobne idee, 
gospodaruje lub zarządza funduszami mniejszych fundacji indywidualnych i/ lub programami społecznymi firm, a także 
zapewnia wymianę doświadczeo, lepszy przepływ informacji, wypracowuje wspólne stanowisko, dzięki czemu wzrasta 
potencjał i możliwości skupionych w organizacji parasolowej stowarzyszeo i fundacji (na podstawie: 
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2005/parasolowe.pdf; http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/9/Polish/appendix1.pdf) 

14% 

86% 

Przynależnośd do organizacji parasolowej, N=328 

tak 

nie 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
41 

W oparciu o wyniki badao można stwierdzid, że organizacje pozarządowe współpracując 

z organizacjami parasolowymi szukają głównie wsparcia merytorycznego, opartego o wymianę 

doświadczeo. Respondenci zapytani o największe korzyści związane z przynależnością do organizacji 

parasolowej wskazują głównie na wymianę doświadczeo i wsparcie merytoryczne (41 wskazao). 

Około połowy mniej wskazao zgromadziły odpowiedzi mówiące o zwiększeniu szansy na 

pozyskiwanie środków finansowych oraz wsparciu finansowym i podatkowo-rozliczeniowym. 

Niemniej należy stwierdzid, na podstawie przeprowadzonych badao, że wsparcie merytoryczne 

udzielane przez organizacje parasolowe przekłada się w dużej mierze na aspekty finansowe 

organizacji, chodby poprzez pomoc w pisaniu wniosków o pozyskiwanie środków i dotacji 

zewnętrznych. 

Tabela 13.  

Najistotniejsze korzyści wynikające z przynależności do organizacji parasolowych N 

wymiana doświadczeo/wsparcie merytoryczne 41 

większe szanse na pozyskiwanie środków finansowych 19 

wsparcie finansowe/podatkowe/rozliczeniowe 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Zapytani o przyczyny tego, że organizacje, którymi zarządzają badani nie przynależą do organizacji 

parasolowej, respondenci w zdecydowanej większości twierdzili, że organizacja nie widzi potrzeby 

bądź korzyści z tytułu takiej przynależności. Pytanie o to, jaka częśd z 85,3% respondentów, którzy 

w ten sposób odpowiedzieli, faktycznie nie widzi takiej potrzeby, a jaka częśd po prostu nie wie, jakie 

korzyści z tego płyną pozostaje otwarte i wymaga pogłębienia w toku dalszych badao. Problem braku 

organizacji parasolowej w obszarze tematycznym, w którym działa NGO zauważa 11,6% 

respondentów, a więc wydaje się to problem raczej ograniczony w swych rozmiarach. Marginalna 

częśd respondentów reprezentujących NGO nie przynależących do żadnej organizacji parasolowej 

deklaruje starania o zmianę tej sytuacji. 

Tabela 14. 

Powody, dla których organizacje nie przynależą do organizacji parasolowych N % 

organizacja nie widzi takiej potrzeby 162 85,3% 

na obszarze w którym działa organizacja nie działa organizacja parasolowa 22 11,6% 

organizacja będzie się starad o nawiązanie współpracy z organizacją parasolową w 
przyszłości 

9 4,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Przynależnośd dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w  zakresie pomocy i integracji 

społecznej do organizacji parasolowych, jak też ich potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, a przede 

wszystkim świadomośd potencjalnych korzyści płynących z takiej przynależności wymagają 

pogłębienia w toku dalszych badao (z wykorzystaniem technik jakościowych). Główne wnioski 

płynące z wyników przedmiotowego badania wskazują natomiast na stosunkowo niewielką liczbę 

organizacji pozarządowych działających w  zakresie pomocy i integracji społecznej należących do 
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organizacji parasolowych, a pośrednio na niewielką skalę, w jakiej funkcjonują na terenie Dolnego 

Śląska tego typu organizacje.  

2.4.3. Prowadzenie działalności gospodarczej  

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe pozwala na dodatkowe 

pozyskiwanie środków finansowych na działalnośd statutową organizacji. Jednakże organizacje 

zamierzające prowadzid działalnośd gospodarczą muszą spełnid szereg warunków i dostosowad się do 

określonych zasad. Wśród nich można wskazad następujące wymagania: zyski, które wypracuje 

działalnośd gospodarcza mogą byd przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych 

organizacji bądź rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto podmioty posiadające 

status organizacji pożytku publicznego nie mogą prowadzid działalności gospodarczej w odniesieniu 

do tego samego przedmiotu aktywności. Organizacje nie mogą korzystad z pracy wolontariuszy przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej, a także są zobowiązane do wykonywania bardziej 

szczegółowego sprawozdania finansowego. Poza wymienionymi wymaganiami, organizacje 

prowadzące działalnośd gospodarczą są traktowane (w odniesieniu do tej działalności) jak pozostali 

przedsiębiorcy – a więc ciąży na nich wymóg odprowadzania podatku dochodowego, wykonywania 

sprawozdania rocznego do KRS, itd.19 

 Na pytanie o to, czy organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą, zaledwie 12% respondentów 

odpowiedziało twierdząco. 

Wykres 21.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wśród respondentów, którzy zadeklarowali, że ich organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą, 

zdecydowana większośd wskazuje wśród korzyści możliwośd pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych (79,5%). Mniejsza częśd ankietowanych stwierdziła natomiast, że jest to także korzystna 

forma współpracy z pracownikami (15,4%). Pojedynczy rozmówcy widzą w prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez własną organizację także możliwośd uzyskania środków na finansowanie szkoleo, 

czy ogólnie wsparcie działao statutowych. 

  

                                                             
19 Na podstawie: http://poradnik.ngo.pl/x/470235 
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Tabela 15.  
Najistotniejsze korzyści wynikające z prowadzenia 

działalności gospodarczej przez organizacje 
N % 

jest to dodatkowe źródło środków finansowych 35 79,5% 

korzystna forma współpracy z pracownikami 8 15,4% 

dzięki temu istnieje możliwośd finansowania szkoleo i 
poradnictwa 

3 5,7% 

dzięki temu wspierane są cele statutowe 3 5,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wśród barier związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej najczęściej respondenci 

wskazywali na pojawianie się problemów związanych z rozliczeniem, kwestiami księgowymi 

i podatkowymi, bądź bardziej ogólnie – kwestiami prawnymi.  

Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej, najczęściej wskazują na to, że nie widzą potrzeby założenia takiej 

działalności (71,8%). Innym powodem, ale zdecydowanie rzadziej wskazywanym są nadmierne, 

zdaniem respondentów, obciążenia podatkowo - rozliczeniowe (30,2%). 

Tabela 16.  

Powody, dla których organizacje nie prowadzą działalności gospodarczej N % 

organizacja nie widzi takiej potrzeby 186 71,8% 

nadmierne obciążenia podatkowe/rozliczeniowe 87 30,2% 

inne 15 5,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

W zdecydowanej większości badane organizacje koncentrują się zatem na celach statutowych, a więc 

w przeważającej części pomocy i integracji społecznej, nie widząc jednocześnie na tym polu 

możliwości czy też sensu zakładania działalności gospodarczej. Może to także świadczyd z jednej 

strony o ograniczeniach organizacyjnych NGO, o których mowa szerzej w kolejnych podrozdziałach 

raportu, a z drugiej o braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pomocy 

i integracji społecznej, która może wynikad ze specyfiki większości beneficjentów takich działao 

(a więc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które cechuje najczęściej niski status 

ekonomiczny). 

2.4.4. Prowadzenie działalności odpłatnej  

Warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej przez organizacje pozarządowe jest prowadzenie jej, 

jako działalności statutowej w sferze pożytku publicznego (a wiec musi to byd działalnośd wynikająca 

z celów zapisanych w statucie i mieścid się w zadaniach publicznych pożytku publicznego). 

Dodatkowym wymogiem jest, aby przychód z tej działalności był przeznaczony wyłącznie na 

działalnośd pożytku publicznego, a pobierane od beneficjentów opłaty  nie mogło byd wyższe od 

tego, jakie wynika z kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności, a więc organizacje nie 
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mogą pobierad marży. Ponadto informacja o tym, że jest prowadzona działalnośd odpłatna i rodzaje 

tej działalności muszą byd określone w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale 

zarządu)20 .  

23% członków zarządów na pytanie czy ich organizacja prowadzi działalności odpłatną udzieliło 

twierdzącej odpowiedzi. 

Wykres 22.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Respondenci deklarujący, że organizacja prowadzi działalnośd odpłatną, zostali zapytani o to, co 

należy do największych korzyści z tego tytułu. Najczęściej wskazywano po prostu na możliwośd 

dodatkowego pozyskiwania środków finansowych na potrzeby prowadzenia działalności organizacji 

pozarządowej (80,2%). Dośd często wskazywane były także: możliwośd poszerzenia zakresu 

oferowanych usług (48,1%) oraz  możliwośd trafienia do większej liczby beneficjentów (25,9%). 

Tabela 17.  

Największe korzyści wynikające z prowadzenia działalności 
odpłatnej przez organizacje 

N % 

jest to dodatkowe źródło środków finansowych 65 80,2% 

dzięki temu poszerza się zakres oferowanych usług 39 48,1% 

możliwośd trafienia do większej liczby beneficjentów 21 25,9% 

możliwośd pozyskania lepiej wykwalifikowanych 
beneficjentów 

12 14,8% 

inne 3 3,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wśród największych problemów, jakie wskazali członkowie zarządów organizacji pozarządowych 

z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane ze 

względami prawnymi (38,9%) oraz zmniejszenie liczby beneficjentów, którzy są objęci działaniami 

organizacji (34,2% wskazao). Dośd często respondenci zauważają także problemy związane 

z kwestiami podatkowo – rozliczeniowymi (27,8%). 

  

                                                             
20 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych  [tekst ujedn. na 26.01.2011] 
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Tabela 18.  

Największe problemy związane z prowadzeniem działalności 
odpłatnej przez organizacje 

N % 

problemy związane ze względami prawnymi 14 38,9% 

Liczba beneficjentów działao organizacji jest mniejsza 13 34,2% 

problemy związane z kwestiami podatkowo/rozliczeniowymi 10 27,8% 

Inne problemy 1 2,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności odpłatnej na rzecz beneficjentów. W sumie 

84% badanych zadeklarowało, że bądź nie pobierają opłat, bądź udział działao bezpłatnych jest 

większy niż 75%. Około 7% zarządzających organizacjami pozarządowymi objętymi badaniem 

deklaruje udział działao płatnych na rzecz beneficjentów jako większy niż połowa. 

Wykres 23.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Zdecydowana większośd (prawie 80%) respondentów, którzy reprezentują organizacje nie 

prowadzące działalności odpłatnej nie zauważa potrzeby prowadzenia takowej w ramach organizacji, 

gdyż beneficjentami są najczęściej osoby, które nie byłyby w stanie skorzystad z pomocy organizacji, 

gdyby ta nawet w pewnej części miała charakter odpłatny. Nawet bowiem niewielka opłata 

blokowałaby potencjalnym beneficjentom dostęp do oferowanych usług i świadczeo. Dotyczy to 

przede wszystkim organizacji, które ogniskują swe działania w zakresie pomocy i integracji społecznej 

w specyficznych kategoriach takich jak: osoby niepełnosprawne, dzieci czy osoby zagrożone 

marginalizacją społeczną. Co piąta organizacja wskazywała na nadmierne obciążenia podatkowe, 

bądź trudności związane z rozliczeniami. 
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Tabela 19.  

Dlaczego organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej? N % 

organizacja nie widzi takiej potrzeby 168 77,8% 

nadmierne obciążenia podatkowe/rozliczeniowe 42 19,4% 

inne 17 7,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badao zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji 

pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności 

odpłatnej na rzecz beneficjentów. Wśród najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy należy 

wymienid ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują beneficjenci tychże organizacji. W dalszej 

kolejności wymieniane są problemy natury prawno – księgowej, które należy jednak uznad za 

zdecydowanie mniejszą barierę. Dla wielu organizacji wprowadzenie odpłatności za świadczoną 

pomoc i działania spotkałoby się bowiem z ograniczeniem przekazywanego wsparcia i ograniczeniem 

działao statutowych.  

W trakcie pogłębionej analizy statystycznej stwierdzono także, że organizacje, które nie prowadzą 

działalności odpłatnej zdecydowanie częściej wskazują na problemy finansowe związane 

z działalnością statutową. Z kolei te organizacje, które prowadzą działalnośd odpłatną zdecydowanie 

rzadziej wskazują na problemy finansowe związane z działalnością statutową. Ponadto organizacje 

prowadzące działalnośd odpłatną częściej wskazują, że aktualny sposób pozyskiwania środków 

pozwala na swobodną realizację celów statutowych 21. 

2.4.5. Najważniejsze problemy związane z prowadzeniem działalności statutowej przez 

organizacje pozarządowe na terenie Dolnego Śląska 

W zgodnej opinii ponad połowy respondentów największymi problemami, z jakimi borykają się na co 

dzieo organizacje pozarządowe działające na terenie Dolnego Śląska są kłopoty natury finansowej. 

Z tezą tą zgadza się w sumie 80,7% badanych. Drugim rodzajem trudności, które wyłaniają się 

w świetle badao, są te związane z niewystarczającymi zasobami materialnymi organizacji, a więc 

wszelkiego rodzaju sprzętem od samochodów począwszy, na sprzęcie rehabilitacyjnym koocząc. 

Z problemami takimi boryka się ponad 52% badanych organizacji. 43% organizacji ma trudności 

lokalowe, a podobny odsetek odczuwa brak odpowiedniej kadry działającej na rzecz organizacji i jej 

beneficjentów. Z analizy zebranych opinii wynika, że najmniej kłopotliwą kwestią są względy 

organizacyjne. Odpowiednia organizacja stanowi przeszkodę dla mniej niż 1/3 organizacji. 

Jednoznacznie widad, że największą bolączką instytucji trzeciego sektora są problemy finansowe. Fakt 

ten znajduje odbicie w problemach natury materialnej, lokalowej, a także kadrowej. Wskazane 

bariery mogą wpływad na ograniczenia rozwojowe tychże organizacji, a w bezpośredni sposób 

wpływają na brak możliwości poszerzania dotychczasowej działalności i mniejszą atrakcyjnośd 

w pozyskiwaniu pracowników i wolontariuszy22. 

                                                             
21 Zależności te zidentyfikowano z wykorzystaniem testu niezależności Chi2, w oparciu o macierze czteropolowe, na 
poziomie istotności p<0,005. 
22

 Jak wykazano w części raportu poświęconej problemom kadrowym organizacji działających w zakresie pomocy i integracji 
społecznej na terenie Dolnego Śląska jedną z największych barier w zakresie pozyskiwania pracowników są ograniczone 
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Wykres 24.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

2.4.6. Pozyskiwanie środków finansowych  

Z danych pozyskanych przy okazji badania tego, czy aktualny sposób pozyskiwania środków 

finansowych pozwala na swobodną realizację celów statutowych przez organizacje pozarządowe, 

wyłania się obraz nieco negatywny. Ponad połowa (52,2%) respondentów twierdzi, że obecna 

sytuacja nie pozwala w pełni realizowad założonych statutem działao. 

Niemniej, gdyby zestawid wypowiedzi respondentów dotyczące pytania o największe problemy 

związane z działaniem organizacji wraz z pytaniem o możliwośd realizacji celów statutowych, to 

zauważymy, że chod dla około 80% badanych organizacji kwestie pieniężne stanowią problem to 

tylko części z nich problemy te uniemożliwiają w pełni realizacji założonych działao. Mówiąc krótko, 

chod brak środków jest ograniczeniem dla wielu organizacji, to jest także znacząca ich częśd, która 

mimo tego realizuje założone cele statutowe. 

Aby uzyskad pełen obraz sytuacji, należy wspomnied również o organizacjach, którym obecna 

sytuacja pozwala w pełni realizowad założone działania (ponad 30%). 

  

                                                                                                                                                                                              
możliwości finansowe organizacji, które często nie są w stanie sprostad oczekiwaniom finansowym potencjalnych 
pracowników. 
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Wykres 25.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Bez wątpienia kwestia pozyskiwania środków finansowych na działalnośd organizacji pozarządowych 

stanowi kluczową barierę rozwoju trzeciego sektora. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy 

respondenci widzą z jednej strony zawiłe procedury prawne i biurokratyczne (58,8%) i brak środków 

finansowych w budżetach samorządowych, które miałyby byd przeznaczone na działalnośd organizacji 

pozarządowych (51% wskazao), a z drugiej strony brak zainteresowania ze strony sektora prywatnych 

przedsiębiorstw (47,5%). Wysoko w tym rankingu znajduje się też pozycja mówiąca o nieprzychylnym 

nastawieniu instytucji publicznych (43,1%). Dla 1/3 organizacji problemem jest brak informacji 

o możliwościach pozyskiwania środków na działalnośd statutową. 

Tabela 20.  

Główne problemy związane z pozyskiwaniem środków finansowych 
przez organizacje pozarządowe 

N % 

zawiłe procedury prawne/biurokratyczne 120 58,8% 

brak środków finansowych w budżetach lokalnych na współpracę z 
org. pozarządowymi 

104 51,0% 

brak zainteresowania ze strony sektora prywatnego 97 47,5% 

brak przychylności instytucji publicznych 88 43,1% 

brak informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania działao 6 32,8% 

organizacja nie spełnia kryteriów formalnoprawnych (np. brak 
statusu organizacji pożytku publicznego) 

37 18,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Podsumowując wątek dotyczący ograniczeo w pozyskiwaniu środków finansowych należy zwrócid 

uwagę na to, że przedstawiciele badanych organizacji wymieniając bariery w tym zakresie wskazywali 

praktycznie rzecz biorąc tylko na czynniki zewnętrzne, które na ogół leżą poza możliwościami 

organizacji. Z jednej strony świadczy to o ograniczonych środkach finansowych i wsparciu zarówno ze 

strony sektora publicznego, jak i prywatnego, które nie pokrywają się z oczekiwaniami i potrzebami 

organizacji pozarządowych, a z drugiej strony z dosyd wysokiego poziomu pewnego rodzaju 

roszczeniowości i byd może nawet bierności ze strony NGO, gdyby zestawid te wyniki 

z odpowiedziami dotyczącymi takich kwestii, jak prowadzenie działalności gospodarczej, czy 

ograniczonego pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, które świadczą o niewielkiej 

aktywności NGO w tym zakresie. Często wskazywana, jako przyczyna ograniczeo w pozyskiwaniu 

środków finansowych kwestia zawiłości procedur prawnych i biurokratycznych jest w tym kontekście 

bardziej zobiektywizowaną barierą (podobnie jak  brak informacji o możliwościach uzyskania 

dofinansowania działao), natomiast stosunkowo niewielki odsetek badanych wskazujący na czynniki 

wewnętrzne w postaci braku spełnienia kryteriów formalnoprawnych przez organizację może 

19,2 33,0 14,7 25,1 8,0 

Czy aktualny sposób pozyskiwania środków finansowych pozwala na 
swobodną realizację celów statutowych, N=339 

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzied raczej tak zdecydowanie tak 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
49 

świadczyd o znacznym przerzucaniu odpowiedzialności za kondycję trzeciego sektora na działania 

administracji publicznej.   

Zaledwie 17% badanych organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich trzech lat zmieniło sposób 

pozyskiwania środków finansowych. W kontekście przytoczonych wyników badao, z których wynika, 

że organizacje borykają się z problemem braku wystarczającego finansowania instytucji trzeciego 

sektora, zastanawia brak zmian w tym zakresie - na ile kwestia ta leży po stronie samych 

zainteresowanych i ich małej dynamiki, a na ile na wciąż tkwi w niedoskonałym systemie, w którym 

funkcjonują. 

Wykres 26.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Obraz, jaki wyłania się z odpowiedzi udzielonych na pytanie „na czym polegała zmiana sposobu 

finansowania organizacji w ciągu ostatnich trzech lat?”, nie jest jednoznaczny. Z jednej strony 

respondenci informowali, że nastąpiła poprawa sytuacji finansowej ich organizacji (dzięki 

sprawniejszemu pozyskiwaniu środków, zwiększeniu  dotacji, realizacji projektów, oszczędnościom 

etc.), a z drugiej strony niektóre spośród dolnośląskich organizacji borykają się z problemem braku 

bądź znacznego zmniejszania kwoty uzyskiwanych dotacji.  

2.5. Potencjał rozwojowy organizacji 

2.5.1. Plany dotyczące poszerzenia terytorialnego zakresu działalności  

Na zakres terytorialny działao organizacji pozarządowych wpływ ma ich wielkośd, charakter 

działalności statutowej, możliwości finansowe i kadrowe oraz wiele innych czynników. Wielkośd 

obszaru, na którym działa dany podmiot, a także zamiar jego powiększenia lub zmniejszenia 

niewątpliwie świadczy o kondycji i potencjale organizacji. Wśród badanych organizacji 

pozarządowych 29% deklaruje podjęcie działao w celu poszerzenia zasięgu terytorialnego, w jakim 

działa ich organizacja. Większa częśd natomiast planów takich nie ma (62%).  
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Wykres 27.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Głównymi barierami w zakresie poszerzenia zakresu terytorialnego, o jakich informują respondenci 

reprezentujący organizacje pozarządowe są te natury organizacyjnej (28%). Drugą w kolejności 

wymienianą barierą były kwestie finansowe (27%). Warte wyróżnienia są organizacje (14%), które nie 

mogą rozszerzyd działalności ze względu na swój statut. 

Wykres 28.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wśród organizacji, które planują poszerzenie zasięgu terytorialnego działalności dominuje motywacja 

do pozyskiwania środków finansowych z nowych źródeł (79,5% wskazao). Motywacja finansowa nie 

jest jednak, jak wynika z kolejnych danych, jedyną, która przyświeca NGO przy rozszerzeniu 

działalności. Innymi wskazywanymi powodami są: nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 

(65,2% wskazao), zamiar dotarcia do nowych kręgów potencjalnych beneficjentów, odbiorców 

działao organizacji (56,3%). Warto zwrócid uwagę na to, że ponad połowa respondentów wskazała na 

potrzeby deklarowane przez samych beneficjentów (51,8%). 
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Wykres 29.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

2.5.2. Plany dotyczące poszerzenia zadaniowego zakresu działalności dolnośląskich 

organizacji pozarządowych 

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych zostali zapytani o plany związane 

z poszerzeniem zadaniowego zakresu działalności organizacji. 40,4% poinformowało, że takie plany 

istnieją, 39,5%, że w organizacji nie są planowane żadne zmiany, a 20,2% nie potrafiło powiedzied czy 

plany istnieją, czy też nie. 

Wykres 30.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Respondenci za główne przyczyny braku planów w zakresie zadaniowego poszerzenia działalności 

organizacji uznali problemy organizacyjne i finansowe (ponad 40% wskazao). Ograniczenia statutowe 

jako przyczyna braku takich planów otrzymały 16,8% wskazao. W 13,6% przypadków badani 

stwierdzili, że nie ma potrzeby zadaniowego poszerzania działalności organizacji. 8,9% wskazao 

odnotowano dla problemów kadrowych jako przyczyny braku planów. 
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Wykres 31.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

W zdecydowanej większości przypadków respondenci poproszeni o podanie głównych przyczyn 

zadaniowego poszerzenia działalności organizacji wskazywali: nawiązanie współpracy z nowymi 

partnerami (69,7%), pojawianie się potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów (60,5)%, możliwośd 

pozyskania środków finansowych z nowych źródeł (60,5%), zamiar dotarcia do nowych kategorii 

beneficjentów (55,3%). W 1/4 przypadków wskazano na chęd pozyskania większych środków 

finansowych ze źródeł dotychczasowych.  

Wykres 32.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

2.5.3. Plany dotyczące poszerzenia liczby beneficjentów objętych działaniem dolnośląskich 

organizacji pozarządowych 

Niemal 2/3 uczestniczących w badaniu przedstawicieli zarządów NGO zadeklarowało, że w ich 

organizacji istnieją plany związane z objęciem działaniami większej liczby beneficjentów. Natomiast 

niecała 1/4 badanych stwierdziła, że takich planów nie ma. 13% respondentów nie potrafiło 

jednoznacznie odpowiedzied na to pytanie. 
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Wykres 33.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Badani, którzy zadeklarowali brak planów poszerzenia zakresu działania organizacji pod względem 

liczby beneficjentów, poproszeni o uzasadnienie takiego stanu rzeczy w ponad połowie przypadków 

wskazali na problemy organizacyjne (56%). Problemy finansowe wskazano w 1/3 przypadków. 

W kategorii inne, którą wskazało 15% respondentów, znalazły się takie kwestie, jak specyfika grupy 

docelowej (np. więźniowie – dynamika liczebności tej grupy jest niezależna od NGO), ale także brak 

możliwości zwiększenia liczby beneficjentów, gdyż obszar działania obejmuje cały kraj.  

Kwestie takie jak ograniczenia statutowe, problemy kadrowe, problemy lokalowe wskazywało mniej 

niż 1/10 badanych. Zaledwie 2% wskazao odnotowano dla odpowiedzi – nie ma takiej potrzeby. 

Wykres 34.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Brak planów rozwoju w zakresie działalności organizacji pod względem liczby beneficjentów jest 

mocno związany z brakiem planów w zakresie poszerzania zakresu zadaniowego działania organizacji. 

W obu przypadkach badania wskazywali zasadniczo na podobny wpływ i rangę tych samych 

czynników, tj. problemy organizacyjne i finansowe. W jednym, jak i drugim przypadku do 

marginalnych należą natomiast kwestie związane z problemami kadrowymi i lokalowymi.   

Uzasadniając przyczyny deklarowanej chęci poszerzenia działalności NGO pod względem liczby 

beneficjentów respondenci w niemal 2/3 przypadków wskazywali na fakt nawiązania współpracy 

z nowymi partnerami. 60% wskazao odnotowano dla uzasadnienia mówiącego o potrzebach 
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zgłaszanych przez beneficjentów. Jako uzasadnienie 57% wskazao uzyskano odpowiedź: zamiar 

dotarcia do nowych kategorii beneficjentów. Możliwośd pozyskania środków finansowych z nowych 

źródeł uzyskało 48% wskazao. Nieco ponad 1/3 badanych jako uzasadnienie zwiększenia liczby 

beneficjentów wskazała możliwośd pozyskania większych środków finansowych z dotychczasowych 

źródeł (37%). 

Wykres 35.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Warto wskazad, że wśród głównych przyczyn terytorialnego poszerzania działalności przedstawiciele 

badanych organizacji wskazywali najczęściej na możliwośd pozyskania nowych źródeł finansowania 

działalności (potrzeby beneficjentów, jak też zamiar dotarcia do nowych odbiorców znalazły się na 

3. i 4. pozycji). Z kolei wśród najważniejszych czynników wpływających na zadaniowe poszerzanie 

działalności badani znacznie częściej wskazywali na potrzeby beneficjentów. Świadczy to 

niewątpliwie o ogromnych potrzebach dotychczasowych beneficjentów organizacji pozarządowych, 

którzy oczekują większego wsparcia niż aktualnie otrzymywane. Podkreśla to zarazem rolę 

i znaczenie organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na 

terenie Dolnego Śląska w zakresie realizacji zadao skierowanych do osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i niedostatecznie wykorzystywanym potencjale tychże organizacji w chwili 

obecnej.  

2.6. Pracownicy w dolnośląskich organizacjach pozarządowych 

2.6.1. Struktura kadrowa organizacji ze względu na formę zatrudnienia lub współpracy 

Członkowie zarządów badanych organizacji zostali zapytani o strukturę kadrową organizacji – a więc 

o to, ile osób jest zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych), ile osób 

współpracuje z organizacją w ramach wolontariatu lub na podstawie innych umów. Odpowiedź na 

takie pytanie także świadczyd może o potencjale danej organizacji, o podejmowanych działaniach – 

ich charakterze i ilości, a także o zaangażowaniu samych pracowników organizacji. Respondenci 

zostali poproszeni o wskazanie liczby pracowników lub współpracowników w dwóch okresach – 

ogółem w roku 2008 i 2009.  

Znamienne, że w obu analizowanych okresach i w przypadku wszystkich form zatrudnienia 

i współpracy znaczną większośd stanowiły wskazania mówiące o tym, że w organizacji nie ma 

pracowników bądź osób współpracujących. W 2009 roku struktura zatrudnienia w dolnośląskich 

organizacjach wyglądała następująco: mniej niż 1/3 wszystkich organizacji objętych badaniem (29%) 

64% 

60% 

57% 

48% 

37% 

6% 

Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 

Potrzeby zgłaszane przez beneficjentów 

Zamiar dotarcia do nowych kategorii beneficjentów 

Możliwośd pozyskania środków finansowych z nowych źródeł 

Pozyskanie większych środków finansowych z … 

Inne przyczyny  

Główne przyczyny poszerzenia działalności organizacji pod względem liczby 
beneficjentów 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, wartości nie sumują się do 100%+ 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
55 

zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ¼ organizacji zatrudniała na podstawie umowy zlecenia, 

mniej niż 1/10 – na podstawie umowy o dzieło. W przypadku współpracy na podstawie innych umów 

(jednocześnie przy tym osoba współpracująca z organizacją nie posiadała statusu wolontariusza) 

współpracowało nieco ponad 10% organizacji pozarządowych. Z kolei jeśli chodzi o wolontariuszy – 

11% organizacji pozarządowych podpisywało w 2009 roku umowy z wolontariuszami, a aż 74% 

organizacji współpracowało z wolontariuszami, ale nie decydowało się na podpisanie umów 

wolontariackich. Warto zaznaczyd, że w przypadku każdej z omawianych kategorii pracowników 

i osób współpracujących, w 2008 roku odsetek organizacji podejmujących współpracę lub 

zatrudniających – bez względu na formę – był nieco niższy (zazwyczaj o kilka punktów 

procentowych).  

Wykres 36.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Pracownicy w organizacjach 

Najczęściej wskazywano, że w organizacji na podstawie umowy o pracę nie są zatrudnione żadne 

osoby. Spośród członków zarządów organizacji, którzy potwierdzili zatrudnienie pracowników 

(25,8%), najczęściej informowano, że zatrudnionych jest nie więcej niż 5 osób, w dalszej kolejności – 

kilkanaście osób. Najwięcej – aż 400 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazały dwie 

organizacje pozarządowe w 2008 roku.  

Wykres 37.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Około 3/4 dolnośląskich organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej nie 

zatrudniało w 2008 ani w 2009 roku pracowników na umowę zlecenia. Spośród organizacji, których 

członkowie zarządu poinformowali, że takie osoby współpracują na podstawie umowy zlecenia 
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(ok. 25%), najczęściej zatrudnionych było do pięciu osób (ok. 13% w dwóch analizowanych okresach). 

Najwięcej osób – 105 pracujących na podstawie umowy zlecenia – zatrudniały w 2008 roku dwa 

podmioty. 

Wykres 38.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Na podstawie umowy o dzieło w organizacjach pozarządowych działających na terenie Dolnego 

Śląska pracę świadczy znacznie mniej osób, aniżeli na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. 

Zdecydowana większośd organizacji (prawie 90%) nie zawierała ani w 2008, ani w 2009 roku takich 

umów. Spośród organizacji, w których zawierane były umowy o dzieło w  2009 roku najczęściej 

podpisywane były one z nie więcej niż 5 osobami (4,6%) i 6-10 osobami (3,4%). W 2009 roku 

organizacje zatrudniały minimalnie więcej pracowników na podstawie umów o dzieło. 

Wykres 39.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Liczba osób, które współpracują z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa 

dolnośląskiego na podstawie innych umów cywilnoprawnych, aniżeli umowy zlecenia i o dzieło, 

a więc osoby nie będące zatrudnione w organizacji, a zarazem nie będące wolontariuszami tych 

podmiotów w latach 2008-2009 była stosunkowo niewielka, gdyż niemal 90% członków zarządów 

organizacji poinformowało, że nie podejmowało takiej współpracy. Należy wspomnied, że osoby te 

najczęściej odbywają praktyki studenckie bądź staże w organizacji. Najczęściej wskazywano, że ze 

stowarzyszeniem bądź fundacją współpracuje jedna taka osoba.  
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Wolontariusze w organizacjach 

Stosunkowo niewielu wolontariuszy świadczy swoją pracę i angażuje się w prace organizacji na 

podstawie umów wolontariackich. Nie znaczy to, że wolontariuszy w organizacjach pozarządowych 

nie ma, ale do rzadkości należy zawieranie z nimi umów. Zarówno w 2008 roku, jak w 2009 w niemal 

90% przypadków wskazywano, że w organizacji na podstawie takiej umowy wolontariusze nie 

pracują. Sytuacja poprawiła się w 2009 roku, bowiem wówczas podpisano umowy z większą liczbą 

wolontariuszy. Ogółem dla obszaru województwa dolnośląskiego liczba organizacji które podpisują 

umowy z wolontariuszami nie przekracza 40 (za r. 2009). Najczęściej w ramach umów 

wolontariackich współpracowano z jedną osobą. 

Zupełnie odmiennie sytuacja wygląda w przypadku wolontariuszy działających na rzecz organizacji 

bez umowy wolontariackiej. W 2008 roku prawie 2/3 organizacji objętych badaniem korzystały 

z pracy takich osób, rok później było ich już prawie 3/4. W 2009 roku ponad 1/5 organizacji 

współpracowała z przynajmniej jednym wolontariuszem. 

Wykres 40.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

W świetle badao nieprawdziwą okazała się hipoteza wskazująca na to, że przeważającą formą 

współpracy (bez stosunku pracy i innych umów cywilnoprawnych) są umowy wolontariackie 

z osobami świadczącymi dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz organizacji. Jak się okazuje, 

największa liczba osób współpracuje z organizacjami pozarządowymi bez jakichkolwiek umów. 

Rekomendowane jest zatem rozpowszechnienie wśród organizacji pozarządowych informacji 

dotyczących zawierania umów wolontariackich, dzięki którym możliwe będzie dokładne określenie 

zakresu zadao i obowiązków obu stron, ale przede wszystkim określenie odpowiedzialności za 

podejmowane w ramach współpracy działania.  

2.6.2. Struktura kadrowa organizacji ze względu na cechy społeczno-demograficzne 

Respondenci zostali zapytani o liczbę kobiet działających na rzecz stowarzyszenia lub fundacji, liczbę 

osób w określonych kategoriach wiekowych oraz wykształcenia, a także liczbę osób ze względu na 

czas związania z organizacją. Dzięki tym informacjom możliwa była diagnoza zasobów kadrowych 

dolnośląskich organizacji pozarządowych w oparciu o podstawowe cechy demograficzne. 

Płed pracowników i wolontariuszy 

Zdecydowana większośd dolnośląskich organizacji pozarządowych (niemal 2/3) nie zatrudnia kobiet 

na umowę o pracę. Taka sytuacja to pochodna tego, że podmioty trzeciego sektora zasadniczo nie 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
58 

zatrudniają w ogóle pracowników. Spośród tych organizacji, których członkowie zarządów 

poinformowali, że w stowarzyszeniach i fundacjach są zatrudnione kobiety, najczęściej wskazywano, 

że związanych umową o pracę jest do pięciu kobiet (13%), następnie, że liczba kobiet waha się 

między 6 a 10 (9%), zaledwie w nieco ponad 2% organizacji liczba pracujących kobiet przekracza 50. 

Wykres 41.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Członkowie zarządów organizacji objętych badaniem zostali zapytani także o liczbę kobiet 

pracujących dla organizacji w ramach wolontariatu – bez względu na fakt związania umową 

wolontariacką. Porównując liczbę kobiet pracujących dla organizacji na podstawie umowy o pracę 

z liczbą świadczących pracę nieodpłatnie, widad różnice. Zaledwie bowiem 27,2% organizacji nie 

korzysta z pracy wolontariuszek, a niemal 32,4% czerpie korzyści z zaangażowania przynajmniej 

jednej wolontariuszki. Różnice widad też przy zatrudnieniu i współpracy większej liczby kobiet 

(powyżej 50), w ramach wolontariatu pracuje bowiem więcej kobiet, niż jest zatrudnionych. 

Wykres 42.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Trzeci sektor jest w stanie zaoferowad pracę w elastycznych godzinach, co może byd doskonałym 

rozwiązaniem nie tylko dla młodych matek, ale także dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz 

absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Niezależnie od poziomu zatrudnienia kobiet 

w dolnośląskich organizacjach pozarządowych, o którym szerzej w dalszej części raportu, 
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rekomendowane jest prowadzenie działao promujących podejmowanie aktywności zawodowej 

w NGO przez kobiety na terenie województwa dolnośląskiego. W tego typu działaniach powinno 

przekazywad się informacje mówiące o większej elastyczności pracy w NGO, możliwości pogodzenia 

ról społecznych i zawodowych dzięki m.in. nienormowanemu czasowi pracy, możliwości rozwijania 

zainteresowao, itp. Szczególnie zainteresowane takimi działaniami powinny byd związki 

i stowarzyszenia organizacji pozarządowych, które z racji zakresu działania i większych niż pojedyncze 

organizacje środków finansowych mogłyby takie kampanie prowadzid wspólnie z np. publicznymi 

służbami zatrudnienia (Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy). 

Wiek pracowników i wolontariuszy 

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji działających w obszarze integracji i pomocy 

społecznej zostali poproszeni o wskazanie liczby osób zatrudnionych i pracujących w charakterze 

wolontariuszy w organizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

Organizacje, które zatrudniają pracowników bądź współpracują z wolontariuszami, którzy nie 

przekroczyli 25 roku życia, zasadniczo ograniczają się do podejmowania współpracy z nie więcej niż 

pięcioma osobami. Do rzadkości należy zatrudnienie bądź współpraca z większą ich liczbą. 

 Bardzo podobnie sytuacja wygląda w przypadku zatrudnienia w organizacjach pozarządowych osób 

w wieku 26-39 lat – około 70% organizacji nie zatrudnia takich osób. Inaczej wygląda natomiast 

korzystanie z wolontariuszy mieszczących się w tym przedziale wiekowym – zaledwie około połowa 

nie korzysta z zaangażowania takich wolontariuszy.  

W przypadku osób w wieku 40-64 lata sytuacja z zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych 

rozmieszczonych na obszarze Dolnego Śląska wygląda podobnie, jak w przypadku młodszych 

kategorii wiekowych. Stosunkowo niewiele organizacji zatrudnia bowiem takich pracowników. 

Jednocześnie około 40% członków zarządów dolnośląskich organizacji informuje o braku 

wolontariuszy w organizacji spełniających podane kryteria wiekowe. Oznacza to, że około 60% 

stowarzyszeo i fundacji korzysta z zaangażowania wolontariuszy w wieku między 40 a 64 rokiem 

życia, przy czym połowa z nich współpracuje z kilkoma wolontariuszami (nie więcej niż pięcioma). 

W przypadku ostatniej kategorii wiekowej (65 lat i więcej) liczba pracowników organizacji 

pozarządowych jest znikoma, bowiem zaledwie kilka procent członków zarządów organizacji objętych 

badaniem potwierdziło zatrudnienie takich osób. Liczba wolontariuszy także jest znacznie mniejsza, 

aniżeli w przypadku osób młodszych, ale wielkością odpowiada mniej więcej liczbie najmłodszych 

wolontariuszy – tych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Spośród organizacji, w których 

potwierdzono zatrudnienie pracowników, którzy przekroczyli 64 rok życia, zdecydowana większośd 

respondentów poinformowała, że ich liczba w organizacji nie przekracza 5, a najczęściej wynosi 

1 bądź 2. Żadna z dolnośląskich organizacji biorąca udział w badaniu nie zatrudnia więcej niż 10 osób 

w wieku emerytalnym.  

Jak pokazują wyniki badao, zdecydowana większośd organizacji nie zatrudnia i nie współpracuje 

z osobami w wieku poniżej 25 lat i mniej, chod powszechnie uważa się, że wolontariuszami zostają 

uczniowie i studenci, a więc osoby którzy z założenia dysponują największą ilością czasu wolnego, 

w przeciwieostwie do osób pracujących. Może to wynikad z niewielkiego zaangażowania w pracę 

społeczną ze strony młodego pokolenia mieszkaoców województwa dolnośląskiego, co jednocześnie 

może byd uznane za jeden ze wskaźników niskiego poziomu rozwoju społeczeostwa obywatelskiego 
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i aktywności społecznej na terenie województwa. Teza ta wymagałaby jednak weryfikacji w toku 

bardziej pogłębionych badao. 

Wykształcenie pracowników i wolontariuszy 

Poziom i rodzaj wykształcenia pracowników i wolontariuszy ma duże znaczenie dla funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. Może mied bowiem wpływ na potencjał działao organizacji, kierunek 

podejmowanych aktywności oraz ich częstotliwośd. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia widad 

wzrost odsetka organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników oraz współpracujących 

z wolontariuszami.  

W dolnośląskich organizacjach pozarządowych stosunkowo rzadko zatrudniane są osoby 

z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym (odsetek organizacji, w których są 

zatrudnione takie osoby nie przekracza 10%). W przypadku wykształcenia średniego (brano tutaj pod 

uwagę zarówno wykształcenie średnie ogólne, jak i techniczne oraz policealne) odsetek organizacji 

zatrudniających takich pracowników wyniósł ponad 1/3 wszystkich objętych badaniem. Około połowa 

organizacji zatrudnia pracowników posiadających wykształcenie wyższe. 

Wolontariuszy z  najniższym poziomem wykształcenia (podstawowym, gimnazjalnym lub niższym) 

jest więcej niż pracowników (11,7% w porównaniu do 8,8%). Ponad 40% wszystkich organizacji 

współpracuje z wolontariuszami, którzy posiadają wykształcenie średnie. Odsetek organizacji, które 

współpracują z wolontariuszami z wykształceniem wyższym jest nieco większy – wynosi 46%.  

Wykres 43.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Wyniki badao potwierdzają w pewnym stopniu, że poziom wykształcenia jest powiązany z takimi 

elementami, jak potencjał działao organizacji, kierunek podejmowanych aktywności i częstotliwośd 

działao. Świadczy o tym fakt, że wśród osób zatrudnionych na stałe zdecydowanie więcej 

pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym niż w przypadku wolontariuszy, co do których 

oczekiwania, jak i zakres przydzielonych zadao są najczęściej mniejsze niż w przypadku pracowników 

etatowych odpowiedzialnych za bieżącą i stałą pracę organizacji.   

Pracownicy i wolontariusze według czasu zatrudnienia lub współpracy 

Zdecydowana większośd organizacji pozarządowych nie zatrudnia pracowników – odsetek organizacji, 

które nie zatrudniają pracowników w ogóle wynosi ponad 80%.  



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
61 

Wykres 44.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 
Wykres 45.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 
Wykres 46.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Spośród organizacji, które zatrudniają pracowników krócej niż dwa lata zdecydowana większośd 

zatrudnia ich w liczbie nieprzekraczającej pięciu. Zaledwie 2% wszystkich organizacji objętych 

badaniem zatrudnia więcej aniżeli 10 pracowników przez czas krótszy niż dwa lata. Nieco odmiennie 

wygląda sytuacja wolontariuszy w organizacji. Prawie 9% podmiotów wskazało, że krócej niż dwa lata 

współpracuje z ponad 10 wolontariuszami. 
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Z kolei odsetek organizacji, które zatrudniają pracowników w przedziale czasowym od dwóch do 

pięciu lat jest nieco wyższy: do pięciu pracowników zatrudnia 15,8% wszystkich organizacji, powyżej 

10 - 3,2%. Niższe odsetki odnotowane zostały przy zatrudnianiu pracowników dłużej  niż 5 lat: do 

pięciu pracowników zatrudnia 5,2% organizacji, powyżej 10 – 5,6%. 

2.6.3. Wynagrodzenia brutto w organizacjach pozarządowych 

Respondenci – członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych zostali zapytani 

o wysokośd wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach działających w trzecim 

sektorze (NGO). Wysokośd wynagrodzenia ma bowiem pośredni wpływ na potencjał organizacji – 

wpływa bowiem na zaangażowanie pracowników, stabilnośd zatrudnienia i satysfakcję 

z podejmowanych działao.  

Wykres 47.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 
Wykres 48.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Wykres 49.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Widad wyraźnie, że zdecydowana większośd dolnośląskich organizacji działających w obszarze 

pomocy i integracji społecznej w ogóle nie zatrudnia pracowników (wskazanie odpowiedzi 

„0 pracowników” w odniesieniu do każdego typu umowy i w każdym przedziale kwotowym pojawiało 

się najczęściej – na poziomie niemal 80% organizacji objętych badaniem). 

Znamienne, że w przypadku umowy o pracę ponad 17% organizacji wskazało, że zatrudnia od 1 do 5 

pracowników, których wynagrodzenie nie przekracza kwoty 1500 zł brutto. Im wyższy przedział 

wynagrodzenia, tym mniejszy odsetek organizacji zatrudniających pracowników. Warto zauważyd, że 

w pozostałych przedziałach kwotowych (z wyjątkiem najwyższego), odsetek organizacji 

zatrudniających od 1 do 5 pracowników wynosił ok. 10%. Organizacje zatrudniające powyżej 

5 pracowników w każdym przedziale kwotowym stanowiły niewielki odsetek ogółu badanych 

podmiotów. 

W przypadku pytao o liczbę osób zatrudnionych w organizacjach na umowę zlecenie oraz umowę 

o dzieło, odsetek odpowiedzi „0 pracowników” był znacznie wyższy – w obu przypadkach znacznie 

przekraczał 80% ogółu udzielonych odpowiedzi. Jedynie przy pytaniu o liczbę pracowników 

zatrudnionych na umowę zlecenia, których wynagrodzenie nie przekracza 1500 zł brutto 8,6% 

badanych członków zarządów wskazało, że takich pracowników w organizacji jest nie więcej niż 

pięciu.  

2.7. Ocena zasobów kadrowych  

Respondenci – członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych działających 

w obszarze integracji i pomocy społecznej – zostali poproszeni o udzielenie informacji na temat 

pracowników organizacji, które reprezentują. Pytania w szczególności dotyczyły kwalifikacji 

pracowników, a także problemów związanych z pozyskiwaniem bądź utrzymywaniem stałych 

pracowników. 
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Zastanawiający w kontekście aktualnego i dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych jest 

fakt, iż niemal 1/3 uczestniczących w badaniu członków zarządu NGO wskazała na brak odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników  w ich organizacji (30%). Dwie trzecie respondentów stwierdziło 

natomiast, że w ich organizacji nie brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.  

Wykres 50.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Członkowie zarządów NGO, którzy stwierdzili, że odczuwają brak odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry, jako największą przeszkodę w ich pozyskaniu wskazali niemożnośd spełnienia oczekiwao 

finansowych potencjalnych, profesjonalnie przygotowanych do pracy w organizacji pozarządowej 

pracowników. Dla nieco ponad 1/3 badanych problemem jest w ogóle znalezienie takich osób na 

rynku pracy (36%). Niewiele ponad 1/4 respondentów wskazała również, że przeszkodą jest trudnośd 

ze znalezieniem osób do pracy, które miałyby doświadczenie w pracy w III sektorze (28%). 

Przedstawione powyżej wyniki korespondują z wynikami badao, które zostały przeprowadzone na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w roku 2010 wśród organizacji 

pozarządowych działających w różnych obszarach na terenie Dolnego Śląska23. Pomimo 

porównywalności wyników istotna różnica pomiędzy badaniami przeprowadzonymi przez Urząd 

Marszałkowski wśród różnego typu organizacji pozarządowych, a wynikami badao przeprowadzonych 

wśród organizacji działających w zakresie pomocy i integracji społecznej polega na randze problemu 

związanego z głównymi przeszkodami w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. W przypadku 

przedmiotowych badao głównym problemem są zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, 

a w przypadku ogółu organizacji pozarządowych na pierwsze miejsce wysuwa się problem braku 

chętnych do pracy w NGO24. 

  

                                                             
23 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
24 Tamże 
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Wykres 51.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Niewielka częśd ankietowanych uważa, że ich organizacja ma trudności z utrzymaniem stałych 

pracowników (13%), 83% respondentów nie widzi takich problemów. 4% nie potrafiło określid czy 

organizacja ma takie problemy, co oznacza, że fluktuacja kadry nie stanowi problemu dla 

dolnośląskich organizacji pozarządowych, które wzięły udział w  badaniu. 

Wykres 52.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród problemów z utrzymaniem stałych pracowników najczęściej wymieniano niesatysfakcjonujące 

warunki finansowe, brak stabilnego zatrudnienia czy niesatysfakcjonującą formę zatrudnienia. Żaden 

respondent nie wskazał, że bolączką jest zbyt duża konkurencja na rynku lokalnym. 
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Tabela 21.  

Jakie są Pana/i zdaniem główne powody problemów z utrzymaniem stałych pracowników? N 

Niesatysfakcjonujące warunki finansowe 45 

Brak gwarancji stabilnego zatrudnienia 41 

Niesatysfakcjonująca forma zatrudnienia 32 

Zbyt mała ilośd interesujących wyzwao zawodowych 17 

Praca wymagająca zbyt dużej dyspozycyjności 15 

Brak specjalistów na rynku lokalnym 10 

Inne 4 

Trudni odbiorcy powodują pracę w dużym napięciu/stresie 3 

Zbyt duża konkurencja na rynku lokalnym 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Członkowie zarządu dolnośląskich organizacji pozarządowych zostali poproszeni o wskazanie braków 

w umiejętnościach i kwalifikacjach, jakie dostrzegają wśród swoich pracowników i wolontariuszy. 

Diagnoza niewystarczającego przygotowania do pracy jest niezwykle istotna z punktu widzenia 

potencjału organizacji.  Najczęściej wskazywanym brakiem u pracowników i wolontariuszy było 

doświadczenie w koordynacji projektów, a w dalszej kolejności były to: brak doświadczenia w pracy 

na rzecz NGO i znajomośd obszaru polityki i integracji społecznej. Respondenci często wskazywali na 

brak gotowości do wyjazdów czy znajomości języka obcego.  
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Wykres 53.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Podsumowując, brak problemów związanych z utrzymaniem obecnego personelu wśród większości 

dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej jest 

zapewne związany z silnym poczuciem identyfikacji pracowników NGO z misją i zadaniami organizacji, 

w których pracują. W kontekście kluczowych problemów związanych z pozyskiwaniem nowych 

pracowników (zbyt wysokie oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów do pracy) 

internalizacja przekonao o tożsamości celów, jakie odpowiadają obecnym pracownikom i  działalności 

organizacji stanowią bowiem najważniejszy element decydujący o stabilnej sytuacji kadrowej 

w dolnośląskich NGO objętych badaniem. Warto też podkreślid, że badani pozytywnie oceniali 

kwalifikacje obecnych pracowników i wolontariuszy krytycznie odnosząc się w zasadzie tylko do 

kwestii dyspozycyjności i doświadczenia w zakresie działalności na rzecz trzeciego sektora. Pozostałe 

wskazani stanowiły od kilku do kilkunastu procent odpowiedzi. 

2.8. Wolontariusze w dolnośląskich organizacjach pozarządowych 

Przedstawiciele zarządów dolnośląskich organizacji zostali zapytani o obecnośd, zaangażowanie 

i pomoc wolontariuszy w organizacjach. Organizacje korzystające z pracy osób świadczących pracę na 

zasadach wolontariatu są postrzegane jako prężne, rozwijające się i nastawione na realizację celów 

statutowych. 79% respondentów zadeklarowało, że ich organizacja w 2009 roku korzystała z pomocy 

wolontariuszy, a 21% było odmiennego zdania. To dużo czy mało? Czy taki wynik oznacza, że 

wolontariat jest popularną formą prowadzenia działao przez organizacje pozarządowe? Na to pytanie 

należy odpowiedzied twierdząco. W szczególności, gdy porówna się uzyskane wśród organizacji 

działających w zakresie pomocy i integracji społecznej wyniki z wynikami wcześniej przytaczanych 
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badao przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska przez Urząd Marszałkowski25. Wg tych badao, 

odsetek organizacji pozarządowych ogółem (tj. działających nie tylko w zakresie pomocy i integracji 

społecznej), które współpracują z wolontariuszami wynosi 61%. Wynik ten świadczy o (podobnie jak 

wśród pracowników organizacji) silnym poczuciu identyfikacji wolontariuszy z misją i zadaniami 

organizacji, z którymi współpracują.  

Wykres 54.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Największy odsetek respondentów zapytanych o to, dlaczego nie korzystali z pracy wolontariuszy  

(67%) uznał, że nie ma potrzeby współpracy z  wolontariuszami, 19% badanych wskazało brak ludzi 

chętnych do podejmowania takiej współpracy. 14% respondentów wskazało inne powody, wśród 

których można wskazad plany związane z pozyskaniem wolontariuszy odłożone w czasie. Brak 

potrzeby współpracy z wolontariuszami w przypadku ok. 40 organizacji wynika zapewne ze specyfiki 

ich działalności, w której aktywnośd wolontariuszy nie jest niezbędna. 

Wykres 55.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Najwięcej (36,7%) organizacji wskazało, że korzystało z pracy do 9 wolontariuszy. Z pomocy większej 

ilości wolontariuszy (od 10 do 19) korzystało 25,2% badanych organizacji. O połowę mniej (12,2%) 

zatrudnia od 20 do 29 wolontariuszy. Najmniejszy odsetek stanowiący niecały 1% badanych stanowiły 

organizacje współpracujące z liczbą wolontariuszy mieszczącą się w granicach od 70 do 79 osób. 

Organizacji zatrudniających 100 i więcej osób w badaniu było 8,1%, wynik ten oznacza, że mniej 

                                                             
25

 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   

21% 

79% 

Korzystanie z pomocy wolontariuszy przez organizacje, N=343 

nie 

tak 
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więcej co 11 organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa dolnośląskiego 

współpracowała z ponad 100 osobami w ciągu roku. 

Tabela 22.  

Liczba wolontariuszy w organizacji, N=278 % 

do 9 36,7% 

od 10 do 19 25,2% 

od 20 do 29 12,2% 

od 30 do 39 8,9% 

od 40 do 49 3% 

od 50 do 69 2,6% 

Od 70 do 79 0,4 

od 80 do 99 3% 

100 i więcej 8,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

2/3 badanych, uznało liczbę zatrudnionych w 2009 roku wolontariuszy za adekwatną do celów 

i zadao realizowanych przez organizację, ponad 28% osób stwierdziło, że była ona nieadekwatna, 

a 7% nie potrafiło wyrazid precyzyjnej opinii/ zająd jednoznacznego stanowiska lub też dokonad oceny 

tej kwestii. 

Wykres 56.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

W odniesieniu do 2010 roku 17% badanych wskazało, że miało problem z pozyskaniem 

wolontariuszy, 73% respondentów twierdziło, że w organizacji nie wystąpiły problemy z pozyskaniem 

wolontariuszy. 

  

65% 

28% 

7% 

Adekwatnośd liczby wolontariuszy do celów i zadao organizacji, 
N=288 

tak 

nie 

trudno powiedzied 
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Wykres 57.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Najczęściej podawaną przeszkodą w poszukiwaniu nowych wolontariuszy jest brak czasu z ich strony 

na angażowanie się w działalnośd organizacji (55,9%), drugim najważniejszym czynnikiem jest brak 

odpowiednich środków umożliwiających przeprowadzenie adekwatnej kampanii rekrutacyjnej 

(37,6%). Inną często wskazywaną (30%) przeszkodą jest potrzeba wolontariuszy, aby zadbad 

w pierwszej kolejności o siebie i własną rodzinę. Najrzadziej respondenci wskazywali na zawiłe reguły 

prawne (8%), niezdolnośd fizyczną (4,7%) czy brak zaufania do tego typu organizacji (4,7%). 

W kategorii inne powody (8,2%) pojawiały się przyczyny mówiące na  przykład o niespełnianiu przez 

wolontariuszy wymagao. 

 

Tabela 23.  

Największe problemy z pozyskiwaniem nowych wolontariuszy N % 

Brak czasu ze strony potencjalnych wolontariuszy 95 55,9% 

Brak odpowiednich środków na pokrycie adekwatnej kampanii 
rekrutacyjnej 

64 37,6% 

Potrzeba zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę ze strony 
potencjalnych wolontariuszy 

51 30,0% 

Brak zainteresowania tematyką działalności organizacji ze strony 
potencjalnych wolontariuszy 

43 25,3% 

Brak promocji idei wolontariatu 42 24,7% 

Brak możliwości przeszkolenia lub wyposażenia odpowiedniej liczby 
wolontariuszy 

39 22,9% 

Brak dostatecznej ilości informacji na temat organizacji w mediach 25 14,7% 

Zawiłe reguły prawne 14 8,2% 

Inne 14 8,2% 

Brak zaufania do działao tego typu organizacji 8 4,7% 

Fizyczna niezdolnośd 8 4,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

17% 

73% 

10% 

Problemy z pozyskaniem wolontariuszy, N=291 

tak 

nie 

trudno powiedzied 
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Warto zwrócid uwagę na fakt, że pomimo bardzo wysokiego odsetka organizacji, które współpracują 

z wolontariuszami potrzeby większości NGO są zdecydowanie większe. W kontekście ograniczonych 

możliwości rozszerzania zakresu terytorialnego działalności i obejmowania wsparciem nowych grup 

beneficjentów czynnik ten również należy uznad za istotną barierę ograniczającą rozwój organizacji 

działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska. W kontekście 

ograniczeo finansowych i organizacyjnych, które wysuwają się na pierwszy plan problem ten nie jest 

jednak tak wyraźnie przywoływany przez badanych.    

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych zostali poproszeni o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie „Czy wśród wolontariuszy organizacji są uczniowie i/lub studenci?” Zarówno 

uczniowie, jak i studenci to osoby, które najczęściej kojarzone są z wykonywaniem pracy 

w charakterze wolontariusza, chod w rzeczywistości wolontariat otwarty jest na wszystkie kategorie 

wiekowe. Jednakże to właśnie ludzie młodzi dysponują znaczną nadwyżką czasu wolnego, mają 

ograniczone obowiązki, często też posiadają stosunkowo niewielkie zobowiązania (finansowe, 

rodzinne), stąd też są postrzegani przez organizacje pozarządowe jako atrakcyjni współpracownicy. 

Na pytanie o obecnośd uczniów i studentów wśród wolontariuszy, połowa (50,9%) badanych 

członków zarządów odpowiedziała, że tacy wolontariusze świadczą pracę w organizacji, a połowa 

(49,1%), że takich kategorii osób nie ma wśród wolontariuszy.  

Wykres 58.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

W przypadku wybrania odpowiedzi twierdzącej respondent został poproszony o wskazanie jednej 

z odpowiedzi, określających czy uczniowie (studenci) pracujący w organizacji, decydują się na dalszą 

współpracę z organizacją po ukooczeniu szkoły bądź studiów. Najczęściej padającą wskazywaną  

odpowiedzią była „taka sytuacja nigdy nie miała miejsca” (28%), następnie (24%) „raczej się takie 

sytuacje nie zdarzają”. Tyle samo ankietowanych podało, że jedynie pojedyncze jednostki kontynuują 

współpracę. Znacznie mniejszy odsetek (12%) przedstawicieli zarządów deklarował, że częśd uczniów 

i studentów decyduje się na dalszą współpracę lub „zdecydowana większośd wolontariuszy 

kontynuuje pracę”.  

  

50,9% 49,1% 

Obecnośd studentów i/ lub uczniów wśród wolontariuszy, N=283 

tak 

nie 
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Wykres 59.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Odpowiedzi badanych wskazują na to, że dla większości uczniów i studentów, którzy współpracują 

z organizacjami pozarządowymi praca świadczona na rzecz organizacji stanowi zapewne okazję do 

zdobycia pierwszych doświadczeo zawodowych lub też formę zagospodarowania wolnego czasu. Po 

ukooczeniu nauki zdecydowana większośd z nich poszukuje jednak zatrudnienia gdzie indziej, bądź 

też w większym stopniu koncentruje się na pracy zawodowej ograniczając swoją dotychczasową 

aktywnośd społeczną. Z punktu widzenia organizacji sytuacja ta wskazuje na koniecznośd 

poszukiwania wolontariuszy a zarazem potencjalnych pracowników nie tylko wśród uczniów 

i studentów, gdyż jak pokazują wyniki badao osoby te rzadko wiążą swoją przyszłośd zawodową 

z trzecim sektorem. Z drugiej strony może to świadczyd także o tym, że oferta NGO nie jest dla 

młodych osób poniżej 30 roku życia ofertą atrakcyjną, co potwierdzają także wyniki innych badao26. 

Przedstawiciele zarządów dolnośląskich organizacji zostali zapytani o korzystanie z pomocy rodziny 

(znajomych) swoich pracowników lub wolontariuszy przy realizacji celów statutowych. Odpowiedź na 

takie pytanie świadczy z jednej strony o możliwościach, z drugiej – o potencjale organizacji. Niemal 

połowa respondentów (49,2%) zadeklarowała, nie korzysta z takiej formy pomocy. Występowanie 

pojedynczych przypadków w działalności potwierdziło 19,5% badanych. Natomiast 15,8% określiło, że 

często korzysta z takiej formy pomocy. 15,4% przyznało się do korzystania z takiej metody przy każdej 

możliwej okazji.  

  

                                                             
26

 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
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Wykres 60.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Respondenci jako uzasadnienie korzystania z pomocy członków rodziny lub znajomych 

pracowników/wolontariuszy wskazywali najczęściej na pobudki altruistyczne tych osób (72,1%).  

Drugim najczęściej deklarowanym powodem, stanowiącym 36,4% wskazao był deficyt osób chętnych 

do pracy (brak „rąk do pracy”).  

Tabela 24.  

Powody, dla których organizacja korzysta z pomocy członków rodziny lub znajomych 
pracowników lub wolontariuszy 

N % 

Pobudki altruistyczne członków rodziny/wolontariuszy 101 72,1% 

Brak "rąk do pracy" 51 36,4% 

Brak sprzętu 47 33,6 

inne 7 5,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Warto zwrócid uwagę, że wśród powodów zaangażowania członków rodziny lub znajomych 

pracowników lub wolontariuszy w działalnośd organizacji na pierwszym planie znalazły się czynniki 

związane z wewnętrzną potrzebą niesienia wsparcia, a dopiero w drugiej kolejności wymieniono 

czynniki zewnętrzne związane z ograniczeniami potencjału samych organizacji. 

2.9. Szkolenia w dolnośląskich organizacjach pozarządowych 

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych zostali poproszeni o udzielenie 

odpowiedzi na kwestie związane ze szkoleniami, jakie odbywają się w jednostkach przez nich 

zarządzanych. Uczestniczenie w szkoleniach jest niezwykle istotne, przy czym dotyczy to zarówno 

podnoszenia kwalifikacji czysto zawodowych i związanych z umiejętnościami manualnymi, jak 

i umiejętności interpersonalnych. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych udział w szkoleniach 

pracowników świadczy o możliwościach czasowych, kadrowych i finansowych organizacji, z drugiej 

strony – o jej potencjale rozwojowym. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 

pytanie o korzystanie z usług szkoleniowych w 2009 roku. Pytania zadane członkom zarządów 

organizacji dotyczyły zarówno szkoleo zewnętrznych, prowadzonych przez podmioty funkcjonujące 

na rynku szkoleniowym, jak i szkoleo wewnętrznych, tzw. treningów. 

49,2% 

19,5% 

15,8% 

15,4% 

Korzystanie z pomocy rodzin/znajomych pracowników 
bądź wolontariuszy, N=266 

Nigdy 

W pojedynczych 
przypadkach 
Często 
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2.9.1. Szkolenia zewnętrzne  

W pierwszej kolejności zapytano respondentów o korzystanie ze szkoleo prowadzonych przez 

podmioty zewnętrzne, aby móc określid poziom zainteresowania usługami szkoleniowymi 

dostępnymi na rynku. Zaledwie 2/3 organizacji objętych badaniem korzystała w 2009 roku ze szkoleo 

zewnętrznych dla swych pracowników. Jest to relatywnie niewielki odsetek, jeśli weźmie się pod 

uwagę wcześniej przywołaną kwestię potencjału rozwojowego organizacji, który jest ściśle związany 

z umiejętnościami i kwalifikacjami personelu NGO oraz szeroką ofertą darmowych szkoleo, jakie są 

kierowane do trzeciego sektora. 

Wykres 61.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Z odpowiedzi respondentów, którzy twierdząco odpowiedzieli na wcześniejsze pytanie, wynika, że 

szkolenia zewnętrzne, z których korzystają najczęściej, dotyczą pozyskiwania lub rozliczania środków 

unijnych. Drugą pod względem liczby podawanych odpowiedzi były tak zwane szkolenia miękkie 

(psychospołeczne; np. związane z komunikacją interpersonalną, funkcjonowaniem w zespole, bądź 

w sytuacjach stresowych, organizacją pracy, negocjacjami, obsługą klienta). W 83 przypadkach 

(tj. 38,2%) wskazano szkolenia z zakresu księgowości lub rachunkowości. Szkolenia twarde, takie jak 

nauka obsługi programów komputerowych wystąpiły w ponad 1/5 przypadków (22,6%).  

Respondenci mogli również podad inny zakres szkoleo, jakie odbyły się w ich organizacji (odpowiedź: 

inne). Do najczęściej wskazywanych należały: profilaktyka zdrowia, wykłady dietetyków, szkolenia 

BHP oraz szkolenia specjalistyczne.  

 

Tabela 25.  

Rodzaje szkoleo, z których korzystają organizacje N % 

Szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania środków unijnych 134 61,8% 

Szkolenia miękkie/psychospołeczne 118 54,4% 

Szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości 83 38,2% 

Inne szkolenia twarde (np. nauka obsługi programów komputerowych) 49 22,6% 

Inne 32 14,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Najczęściej wskazywany przez badanych rodzaj szkoleo (a więc pozyskiwanie lub rozliczanie środków 

unijnych) świadczy o pozytywnym trendzie związanym z koncentracją trzeciego sektora na wzroście 

kompetencji związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na działalnośd organizacji. Kwestia ta 

bowiem, jak wykazano w niniejszym raporcie, stanowi jedną z najważniejszych barier rozwoju 

organizacji pozarządowych. 

W przypadku wyboru odpowiedzi przeczącej, badani zostali poproszeni o wskazanie przyczyn 

niekorzystania ze szkoleo zewnętrznych. 71,5% respondentów stwierdziło, że organizacja nie korzysta 

ze szkoleo zewnętrznych w swojej organizacji ze względu na zbyt wysokie koszty. 47,3% badanych 

zgadzało się z twierdzeniem, że pracownicy nie uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych ponieważ są 

w stanie samodzielnie podnosid kwalifikacje. Prawie  połowa (42,9%) respondentów stwierdziła 

także, że nie organizuje kursów i szkoleo, ponieważ nie odpowiadają one specyfice działalności 

organizacji.  

Starając się określid czy poziom merytoryczny szkoleo jest czynnikiem wpływającym na niechęd do 

korzystania z dostępnych kursów i szkoleo należy wspomnied, że w tym przypadku pojawiła się 

największa ilośd odpowiedzi nieokreślonych (48,1%). Łącznie niemal 35,4% badanych zgadzało się 

z twierdzeniem, że poziom merytoryczny darmowych/ dofinansowywanych szkoleo zewnętrznych nie 

jest zadowalający. Ponad ¼ (30%) respondentów zgodziła się z twierdzeniem, że wystarczająca jest 

wymiana doświadczeo z innymi NGO, aby podnosid kompetencje pracowników. 21,4% respondentów 

zgadzało się z twierdzeniem, że zbyt duża odległośd od ośrodków szkoleniowych to także jeden 

z powodów, dla których nie korzysta się ze szkoleo. Wyjątkowo rzadko pojawiającym się powodem 

niekorzystania z zewnętrznych usług szkoleniowych był fakt, że pracownicy korzystają ze szkoleo 

zewnętrznych lub studiów podyplomowych na własną rękę. 38,4% odpowiadających zaprzeczyła 

temu stwierdzeniu. Niewiele ponad ¼ (26,8%) odpowiedzi w tym wypadku była twierdząca.  

Za twierdzeniem : „Nie ma takiej potrzeby/ pracownicy nie potrzebują dodatkowych szkoleo” 

opowiedziało się jedynie 20,5%. Najrzadziej respondenci zgadzali się, że głównym powodem nie 

korzystania z usług szkoleniowych była ograniczona wiedza na temat sposobów poszukiwania 

informacji o szkoleniach. 46,7% badanych nie zgadzało się z postawioną tezą, jedynie 13,3% 

odpowiedzi było twierdzących.    
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Wykres 62.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Aby najlepiej określid preferencje i zainteresowanie badanych szkoleniami, a także aby firmy 

szkoleniowe działające na obszarze województwa dolnośląskiego mogły lepiej dostosowad swoją 

ofertę do potrzeb organizacji, poproszono respondentów o wskazanie, jakim rodzajem szkoleo 

zewnętrznych dla pracowników organizacji byliby oni najbardziej zainteresowani. Spośród kilku 

zaproponowanych możliwości mogli wybrad więcej niż jedną odpowiedź. 

Największym (73,4%) zainteresowaniem cieszyłyby się szkolenia z zakresu pozyskiwania lub 

rozliczania projektów różnego rodzaju. Drugą pod względem częstotliwości wskazao tematyką 

szkoleo byłyby zajęcia przygotowujące do prowadzenia działalności pozarządowej (53,4%).  W 50,8% 

przypadków skorzystano by ze szkoleo związanych z prowadzeniem księgowości czy rachunkowości. 

12,1% badanych wybrałoby inne formy szkoleo zewnętrznych, podając takie propozycje jak: szkolenia 

specjalistyczne, szkolenia poprawiające umiejętności pracownika, szkolenia wolontariuszy, szkolenia 

z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego itp.  

Tabela 26.  

Szkolenia zewnętrzne, którymi organizacje są najbardziej 
zainteresowane 

N % 

Pozyskiwania/rozliczania projektów(np. europejskich) 224 73,4% 

Prowadzenia działalności NGO 163 53,4% 

Księgowości/rachunkowości 155 50,8% 

Inne 37 12,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Najczęściej wskazywane przez badanych odpowiedzi świadczą o deficycie wiedzy pracowników NGO 

w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz ich rozliczania. Koresponduje to ze 

wskazaniami badanych, które dotyczyły największych barier w rozwoju trzeciego sektora i były 

związane m.in. z problemami finansowymi. W trakcie pogłębionej analizy statystycznej wykazano, że 

organizacje prowadzące działalnośd gospodarczą oraz organizacje nieodczuwające braku 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników częściej przeprowadzają treningi zewnętrzne 27.  

  

2.9.2. Szkolenia wewnętrzne  

W dalszej części badania zapytano respondentów o organizację szkoleo wewnętrznych (tzw. 

treningów) skierowanych do pracowników, osób współpracujących bądź też wolontariuszy. Pomiar 

ten wykazał, że jedynie 41,6% organizacji prowadzi wewnętrzne kursy kształcące pracowników lub 

wolontariuszy. Ponad połowa (58,4%) zaprzeczyła prowadzeniu takich działao. Wynik ten świadczy 

o stosunkowo niewielkim potencjale szkoleniowym organizacji trzeciego sektora oraz niewielkiej 

wadze, jaką NGO działające w zakresie pomocy i integracji społecznej przywiązują do przekazywania 

wiedzy wewnątrz własnych organizacji.     

Wykres 63.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

2.9.3. Poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowych  

Członkowie zarządów dolnośląskich organizacji zostali poproszeni o określenie poziomu zaspokojenia 

potrzeb organizacji w odniesieniu do szkoleo, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Mieli oni 

określid liczbę pracowników w organizacji, jaka została przeszkolona w ubiegłym roku. 40,2% 

respondentów zdeklarowało, że w ubiegłym roku przeszkoliło liczbę pracowników adekwatną 

względem potrzeb i postawionych zadao przed organizacją. 

Niemal ¼ respondentów (21,9%) przyznała, że przeszkolona liczba pracowników nie jest adekwatna 

do potrzeb i zadao, jakie leżą przed organizacją. 37,9% nie było w stanie określid czy liczba ich 

pracowników była wystarczająca ze względu na potrzeby i zadania organizacji. Rozbieżności między 

liczbą wskazao dotyczących faktu prowadzenia szkoleo wewnętrznych oraz uczestnictwa 

w szkoleniach zewnętrznych, a oceną poziomu zaspokojenia potrzeb szkoleniowych wynika 

z perspektywy, jaką przyjmowali badani. W swoich ocenach dotyczących zaspokojenia potrzeb 
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 Zależności te zidentyfikowano z wykorzystaniem testu niezależności Chi
2
, w oparciu o macierze czteropolowe, na 

poziomie istotności p<0,005. 
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szkoleniowych odnosili się oni bowiem do roku 2009, natomiast odpowiadając na pytanie 

o uczestnictwo w szkoleniach lub ich organizację wewnętrzną brali pod uwagę rok 2010.  

Wykres 64.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Pozyskano również odpowiedzi dotyczące oceny liczby przeszkolonych pracowników w ramach 

szkoleo wewnętrznych. Wynika z nich, że liczba przeszkolonych pracowników była adekwatna do 

potrzeb i zadao organizacji zdaniem 29,8% badanych. 34,1% badanych przyznało, że liczba 

pracowników, którzy wzięli udział w treningu wewnętrznym w 2009 roku była nieadekwatna do 

potrzeb i zadao organizacji. Najwięcej (36,1%) respondentów nie było w stanie udzielid jednoznacznej 

odpowiedzi na to pytanie.   

Wykres 65.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Tak wysoki odsetek ambiwalentnych opinii wynikad może z jednej strony z braku rozeznania potrzeb 

szkoleniowych pracowników organizacji, jak też z nieprzekładalności wiedzy uzyskanej w trakcie 

szkoleo na pracę w NGO. Kwestia diagnozy potrzeb szkoleniowych i efektywności szkoleo 

kierowanych do pracowników NGO wymaga z pewnością osobnego potraktowania i pogłębienia 

w ramach kolejnych badao trzeciego sektora. 
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2.10. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną 

Jak wynika z badao prowadzonych wśród dolnośląskich organizacji pozarządowych28 administracja 

publiczna, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego to najczęściej wskazywani partnerzy 

dla NGO. Potwierdzają to wyniki przedmiotowych badao, z których wynika, że zdecydowana 

większośd poddanych badaniu organizacji współpracuje z organami administracji publicznej (88%).  

Wykres 66.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Częstą i stałą współpracę badane NGO (w 46% przypadków) prowadzą z samorządem gminy i jego 

jednostkami organizacyjnymi. Niecała 1/4 badanych (24%) stwierdziła, że z tymi jednostkami 

współpraca jest rzadka, ale systematyczna. Taki sam odsetek odnotowano dla współpracy 

z samorządem gminnym, którą określono jako doraźną/okazjonalną. 

Jedna piąta badanych zadeklarowała, że ich organizacje często i ciągle współpracują z organami 

administracji publicznej na szczeblu powiatowym i jego jednostkami organizacyjnymi.  Dla ponad 

1/4 badanych współpraca na tym szczeblu jest rzadka, ale systematyczna. Nieco ponad 1/4 natomiast 

(25,6%) twierdzi, że nie współpracuje z organami administracji publicznej na tym szczeblu. 

W stosunku do tego poziomu administracji publicznej 26% badanych odpowiedziało, że współpraca 

jest doraźna/okazjonalna. 

Niemal 1/4 badanych organizacji współpracuje doraźnie/okazjonalnie z samorządem wojewódzkim 

i jego jednostkami organizacyjnymi. Dla 9,5% badanych współpraca ta jest rzadka, ale systematyczna. 

Natomiast 9,8% stwierdziło, że współpraca ta jest częsta i ciągła. 

14,1% uczestniczących w badaniu osób zarządzających NGO zadeklarowało, że z ministerstwami 

i agencjami rządowymi współpracuje tylko doraźnie/okazjonalnie. Nieco ponad 1/10 twierdziła, że na 

tym szczeblu współpraca jest rzadka, ale systematyczna. 6,5% badanych stwierdziło, że współpraca 

jest częsta i ciągła. 

Niemal 1/5 badanych określała współpracę z urzędem wojewódzkim i podległymi mu jednostkami 

jako doraźną/okazjonalną. Dla 8,9% jest ona rzadka, ale systematyczna. Natomiast często i stale 

współpracuje z urzędem wojewódzkim 8,1% badanych NGO. 
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 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
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Wykres 67. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Respondenci, którzy zadeklarowali, że ich organizacja współpracuje z organami administracji 

publicznej zapytani o formę tej współpracy w niemal 2/3 przypadków wskazywali, że są to spotkania 

i narady robocze. W 59% analizowanych przypadków respondenci odpowiadali, że współpraca polega 

na realizacji zleconych przez organy administracji publicznej zadao (korzystanie z dotacji na działanie 

zlecone). Pozostałe odpowiedzi pojawiały się w mniej niż połowie przypadków. Warto jednak 

wskazad, że ponad 45% badanych odpowiedziało, że współpraca ta polega na umieszczaniu na 

stronach internetowych informacji o działaniach oraz na doradztwie i wsparciu merytorycznym. 

Prawie 1/3 (32%) przedstawicieli organizacji pozarządowych stwierdziła, że ich współpraca 

z organami administracji publicznej polega również na konsultowaniu programów współpracy. W 1/4 

badanych przypadków (25%) respondenci wskazywali, że współpraca polega na realizacji projektów 

unijnych. Prawie taki sam odsetek odpowiedział również, że kooperacja dotyczy patronatu nad 

przedsięwzięciami (uzyskiwanie od podmiotów publicznych patronatu nad nimi). Jedna piąta 

badanych wskazała na odpowiedzi: pomoc organizacyjna, promocja działalności III sektora oraz 

konsultacje kierunków/programów rozwoju (19%).  

Najrzadziej wskazywanym obszarem współpracy NGO z organami administracji publicznej było 

uzyskiwanie pożyczek, gwarancji, poręczeo finansowych (3% wskazao). 

Różnorodnośd form współpracy NGO z organami administracji publicznej jest dosyd duża. Także 

zakres tej współpracy jest dosyd szeroki, chod na pierwszy plan wybijają się przede wszystkim dwie 

kwestie: działania komunikacyjne (w tym konsultacje) i szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne 

organizacji pozarządowych oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji. 
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Wykres 68. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Uczestniczący w badaniu członkowie zarządów organizacji pozarządowych zapytani zostali również 

o ogólną ocenę  współpracy z sektorem publicznym. Warto przede wszystkim zaznaczyd, że 

niezależnie od szczebla, każdy z wyróżnionych organów administracji publicznej uzyskał ponad 50% 

pozytywnych wskazao. Najwięcej (69,8%) odnotowano dla samorządu szczebla gminnego i jego 

jednostek organizacyjnych. Jest to jednocześnie jedyny szczebel władzy publicznej i samorządowej, 

dla którego odnotowano mniej niż 1/5 wskazao dla odpowiedzi trudno powiedzied (17,2%). 

W pozostałych przypadkach odsetek niezdecydowanych wahał się od 1/4 do 1/3.  

Jako pozytywną w niemal 2/3 badanych przypadków respondenci oceniali współpracę 

z ministerstwami i agencjami rządowymi (63,6%). Należy podkreślid, że dla tego szczebla administracji 

publicznej odnotowano również najmniej wskazao negatywnych (10,5%). Respondenci deklarowali 

stosunkowo rzadki kontakt z administracją szczebla krajowego. Prawie 3/5 badanych pozytywnie 

(59%) oceniało współpracę z samorządem szczebla powiatowego i jego jednostkami organizacyjnymi. 
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Dla tego szczebla odnotowano jednak jeden z najwyższych odsetków negatywnych wskazao (16,6%). 

Dużo negatywnych ocen zyskał także samorząd szczebla wojewódzkiego (15,9%). 

Jak wynika z przeprowadzonych badao istnieje pewna zależnośd między szczeblem samorządu, 

a pozytywną oceną współpracy, którą można sprowadzid do stwierdzenia, że im niższy szczebel 

samorządu (w sensie usytuowania organu bliżej obywatela), tym lepsza ocena współpracy. Stąd też 

przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na 

terenie Dolnego Śląska najlepiej oceniają współpracę z samorządem gminnym/miejskim, a najsłabiej 

(ale także pozytywnie) z samorządem województwa. Z kolei oceny ambiwalentne wynikają zapewne 

ze stosunkowo rzadkich kontaktów i sporadycznej współpracy NGO z organami danego szczebla 

administracji. 

Wykres 69. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Uczestniczący w badaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali również poproszeni 

o ocenę współpracy z sektorem publicznym w odniesieniu do różnych obszarów współpracy. 

W 64,2% przypadków pozytywnie oceniono współpracę NGO z sektorem publicznym w zakresie  

korzystania z dotacji na działania zlecone. Bardzo dużo pozytywnych ocen odnotowano w odniesieniu 

do rekrutacji wolontariuszy (57,8%). W tym obszarze odnotowano również relatywnie niewiele ocen 

negatywnych (18,9%). W co najmniej połowie badanych przypadków respondenci pozytywnie ocenili 

również wsparcie merytoryczne / techniczne / organizacyjne ze strony sektora publicznego, a także 

współpracę w zakresie pozyskiwania stażystów poprzez PUP.  

Najgorzej oceniony został obszar dotyczący współpracy w zakresie wsparcia instytucji publicznych 

(27,6%). Współpraca ta otrzymała również najmniej pozytywnych ocen (33,6%). Realizacja projektów 

unijnych, w których organy administracji publicznej były instytucjami wdrażającymi, jako obszar 

współpracy został oceniony negatywnie w 28% przypadków. Najmniej ocen negatywnych 

odnotowano dla obszaru: Wsparcie merytoryczne/techniczne/organizacyjne (15%). 

Należy także podkreślid, że w żadnym z obszarów współpracy oceny negatywne nie przeważyły 

pozytywnych. Warto wskazad również, że ponad 1/3 respondentów nie potrafiła jednoznacznie 

(odpowiedź: trudno powiedzied) ocenid współpracy z sektorem publicznym w obszarach:  

 Przekazywanie 1% podatku przez urzędy skarbowe – 36,7%; 

 Współpraca w zakresie wsparcia instytucji publicznych – 38,8%. 
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Oceny ambiwalentne w tym zakresie wynikają zapewne z braku możliwości odniesienia się przez 

znaczną częśd badanych do tych kwestii (np. jak wynika z przeprowadzonych badao, ok. połowa 

organizacji, które znalazły się w próbie badawczej nie posiada statusu organizacji pożytku 

publicznego).    

 

Wykres 70. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Podsumowując kwestię oceny współpracy dolnośląskich organizacji pozarządowych działających 

w zakresie pomocy i integracji społecznej z organami administracji publicznej należy zwrócid uwagę 

przede wszystkim na generalnie pozytywne oceny kooperacji z organami wszystkich szczebli – 

dotyczy to zarówno organów samorządowych, jak i paostwowych. Warto jednak zwrócid uwagę na 

to, że najlepiej oceniana jest współpraca z samorządem gminnym, a więc tym poziomem 

administracji, który jest usytuowany najbliżej obywatela. Pozytywna ocena współpracy, jaką 

w zdecydowanej większości wystawiają badani sektorowi publicznemu skłania ku optymistycznej 

refleksji i pozwala myśled o dalszym rozwoju trzeciego sektora. Szczególnie, gdy weźmie się pod 

uwagę fakt, że organizacje pozarządowe z roku na rok realizują w formie zadao zleconych coraz 

większą liczbę działao przypisanych sektorowi publicznemu, a z drugiej strony jednostki samorządu 

terytorialnego są najczęściej wskazywane przez NGO, jako główny podmiot wspierający ich działania 

statutowe i organizacyjne.  

2.11. Współpraca organizacji pozarządowych z sektorem prywatnym 

Współpraca podmiotów III sektora z sektorem prywatnym, a więc przede wszystkim przedsiębiorcami 

funkcjonującymi na obszarze województwa dolnośląskiego ma duże znaczenie dla potencjału 

organizacji pozarządowych. Dzięki bowiem kontaktom z lokalnym biznesem wiele organizacji 
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finansuje realizację zadao statutowych (przedsiębiorcy często są sponsorami), korzysta z lokali 

prywatnych, itd. Przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych uczestniczący w badaniu 

w nieznacznej większości przypadków deklarowali, że ich organizacja współpracuje z sektorem 

prywatnym.  

Wykres 71. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Respondenci współpracujący z sektorem prywatnym poproszeni o ocenę jej częstotliwości najczęściej 

wskazywali na jej doraźny/okazjonalny charakter (46% wskazao). Według niemal ¼ badanych, którzy 

zadeklarowali, że współpracują z sektorem prywatnym, współpraca ta ma charakter częsty i ciągły 

(26%). Natomiast 28% uznało, że współpracuje z sektorem prywatnym rzadko, ale systematycznie. 

Zapytani o przyczynę braku współpracy z sektorem prywatnym badani wskazywali najczęściej, że jest 

to wynikiem braku zainteresowania sektora prywatnego w zakresie pomocy organizacjom sektora 

pozarządowego. Około 40% badanych, których organizacje nie współpracują z sektorem prywatnym 

stwierdziło, że nie widzi potrzeby jej nawiązywania. Zdaniem około 40% ich organizacje nie 

współpracują z sektorem prywatnym mimo, że podejmowano próby współpracy, ale nie było 

zainteresowania ze strony sektora prywatnego. 

Wykres 72.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród form współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami sektora prywatnego niemal 50% 

wskazao dotyczyło korzystania ze sponsoringu i otrzymywania darowizn rzeczowych oraz 

finansowych. Ponad 2/5 wskazao odnotowano dla odpowiedzi: wsparcie 

organizacyjne/techniczne/lokalowe. 

Najrzadziej wskazywanym obszarem wsparcia był wolontariat pracowniczy (7,8%). Stosunkowo 

rzadko wskazywano również na pomoc w formie przekazania 1% podatku ze strony firm (osób 

prowadzących działalnośd gospodarczą). Wydaje się to byd bowiem najmniej angażującą zasoby 
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formą pomocy dla NGO. Mogło to jednak również wynikad z profilu działalności badanych organizacji 

i braku statusu OPP około połowy z nich. 

 

Wykres 73. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Uczestniczący w badaniu członkowie zarządów NGO zostali również zapytani o ogólną ocenę 

współpracy z podmiotami sektora prywatnego. W niemal 3/4 przypadków (74%) respondenci 

pozytywnie ocenili współpracę z podmiotami sektora prywatnego. Należy jednak zaznaczyd, że 1/5 

badanych nie potrafiła udzielid jednoznacznej odpowiedzi (trudno powiedzied). Jedynie 6% badanych 

wyraziło pejoratywną opinię o współpracy ze sferą biznesu. Fakt ten świadczyd może o dużym, ale 

wciąż niewykorzystanym potencjale współpracy międzysektorowej. Byd może wpływ na taką sytuację 

ma obecny ogólnoświatowy kryzysy gospodarczy, który skłania większośd przedsiębiorstw do 

oszczędzania (a jak wykazano, jedną z głównych form współpracy na linii sektor prywatny – sektor 

pozarządowy jest właśnie sponsoring), jednak należy podkreślid, że świadomośd przedsiębiorców 

w zakresie idei społecznej odpowiedzialności biznesu jest też z roku na rok coraz większa, co 

w połączeniu z optymistycznymi prognozami dotyczącymi rozwoju gospodarczego w najbliższych 

latach stanowi pozytywną przesłankę dla poszerzania i pogłębiania współpracy międzysektorowej29.  

  

                                                             
29 www.pisop.org  
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Wykres 74. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Należy podkreślid, że respondenci, którzy negatywnie oceniali współpracę z podmiotami sektora 

prywatnego, w uzasadnieniu swojej oceny wskazywali przeważnie na problemy administracyjno- 

-formalno-prawne. Najwięcej wskazao odnotowano bowiem dla odpowiedzi: 

 Ze względu na zbyt wiele procedur dotyczących współpracy między sektorami – około 80%; 

 Ze względu na często niejasne przepisy prawne dotyczące współpracy między sektorami – 

około 60%. 

W około 20% przypadków badani wskazywali, że negatywna ocena współpracy z podmiotami sektora 

prywatnego wynika ze złych doświadczeo dotyczących takiej współpracy. 

Warto zwrócid uwagę na dośd wyraźny, chod nieformalny podział zadao w zakresie wspierania NGO 

przez podmioty sektora prywatnego, a także organy administracji publicznej. Okazuje się bowiem, że 

podmioty sektora prywatnego najczęściej udzielają finansowego i materialnego wsparcia badanym 

organizacjom. Natomiast pomoc ze strony organów sektora publicznego dotyczy także pomocy 

merytorycznej, wsparcia organizacyjnego, promocyjnego lub polega na zlecaniu zadao lub ich 

konsultowaniu.  

2.12. Współpraca organizacji pozarządowych  z innymi  organizacjami 
pozarządowymi 

Współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami działającymi w tym sektorze ma 

znaczenie dla potencjału organizacji, głównie dzięki wzajemnej wymianie doświadczeo i wiedzy, 

a także możliwości wspólnego realizowania zadao statutowych. Ponad 3/4 badanych zadeklarowało 

(77%), że ich organizacje pozarządowe współpracują z innymi organizacjami NGO. Niemal 

¼ stwierdziła, że nie nawiązuje takiej współpracy. Jak wynika z przeprowadzonych badao zakres 

współpracy wewnątrzsektorowej nie jest dla badanych organizacji tak szeroki i częsty, jak kooperacja 

z administracją publiczną, natomiast występuje częściej niż w współpraca z sektorem prywatnym. 

Wyniki te wskazują zatem niewykorzystywany potencjał trzeciego sektora w zakresie współpracy 

między NGO. 
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Wykres 75. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych, którzy zadeklarowali, że ich organizacja 

współpracuje z innymi NGO, poproszeni zostali o wskazanie form tej kooperacji. Badani 

zdecydowanie najczęściej wskazywali na wymianę doświadczeo (89%). Stosunkowo dużo wskazao 

odnotowano także dla formy współpracy polegającej na wspólnej realizacji projektów (54%). 

Najrzadziej (25% wskazao) NGO współpracują w zakresie wspólnego pozyskiwania środków 

finansowych. Może to wynikad z jednej strony z szerokiego wachlarza obszarów działania organizacji 

pozarządowych, ale także np. obwarowao związanych z realizacją projektów w partnerstwie, co przy 

ograniczonych możliwościach organizacyjnych powoduje szereg utrudnieo związanych 

np. z rozliczeniami i sprawozdawczością.  

Wykres 76. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Warto zwrócid uwagę, że dla 44% badanych współpraca dotyczy prac nad ustaleniem wspólnych 

stanowisk, a nieco ponad 1/3 respondentów informuje, że organizacje pozarządowe współpracują 

między sobą w celu tworzenia grup nacisku na sektor publiczny (37%). Ten relatywnie niski wynik 

wynika m.in. z wciąż relatywnie słabej w polskich warunkach pozycji NGO jako partnera w dla sektora 

publicznego oraz niskiego poziomu kooperacji między organizacjami trzeciego sektora, którego 

potwierdzeniem są także wyniki przedmiotowych badao.  
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W oparciu o wyniki badania można stwierdzid, że brak współpracy wynika głównie z niechęci do 

współpracy z „konkurencyjnymi” organizacjami i dzielenia się kompetencjami. Z kolei „nastawienie” 

NGO na współpracę z jednostkami administracji publicznej (w szczególności z samorządem 

terytorialnym) pozwala na postawienie wniosku, że do najważniejszych elementów będących 

przedmiotem swego rodzaju rywalizacji między organizacjami pozarządowymi należą środki 

finansowe, które poprzez administrację publiczną są przekazywane w formie dotacji. Mając na 

uwadze ograniczone możliwości finansowe sektora publicznego oraz problemy finansowe większości 

NGO należy stwierdzid, że środków tych jest za mało dla wszystkich organizacji, co w naturalny 

sposób wymusza konkurencję wśród nich.    

Wykres 77. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Zdecydowana większośd badanych (90%) pozytywnie oceniła współpracę między organizacjami 

pozarządowymi (jeśli taka współpraca ma miejsce). Warto podkreślid ten wynik mając na uwadze 

stosunkowo niewielki zakres kooperacji wewnątrzsektorowej. Doświadczenia organizacji, które taką 

współpracę podejmują wskazują na to, że takie działania warto prowadzid, a co za tym idzie 

upowszechniad.  

Najczęściej (91%), jako efekt prowadzonej współpracy wewnątrzsektorowej badani wskazywali na 

korzyści w postaci wymiany doświadczeo między organizacjami. Pozwala ona bowiem nie tylko 

omijad przeszkody lub potęgowad pozytywne skutki podejmowanych działao, ale przede wszystkim 

pozwala budowad kapitał społeczny w obrębie III sektora. Połowa (5o%) badanych wskazała jako 

korzyśd wynikającą z kooperacji wspólne realizowanie projektów. Badani wśród pozytywnych 

efektów współpracy wymieniali również możliwośd użyczania zasobów personalnych, materialnych 

i lokalowych (47%). Niemal 2/5 respondentów jako korzyści ze współpracy z innymi NGO wskazało na 

tworzenie grup nacisku na sektor publiczny (35%). Dla prawie jednej trzeciej badanych we 

współpracy z innymi NGO istotną korzyścią jest możliwośd wspólnego pozyskiwania środków 

finansowych na działalnośd. 
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Wykres 78. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród problemów wynikających ze współpracy z innymi NGO badani wskazywali najczęściej na 

różnice w celach statutowych organizacji oraz różną specyfikę beneficjentów ich działao (52%).  

Niemal polowa (48%)  badanych wskazuje także na to, że inne organizacje pozarządowe są 

postrzegane jako konkurencyjne. Problemem we współpracy między NGO okazują się byd również 

różnice w strukturze organizacyjnej, a także sposobach i systemie działania (38% wskazao). 

Relatywnie niewiele wskazao odnotowano przy odpowiedzi dotyczącej konfliktów na tle personalnym 

(15%). 

Wykres 79. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Uczestniczący w badaniu respondenci, którzy zadeklarowali brak współpracy z innymi organizacjami 

pozarządowymi, wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywali najczęściej na brak potrzeby jej 

podejmowania (75%). Niemal 1/5 wskazała również na brak woli współpracy ze strony innych NGO. 

Zaledwie 2% badanych wskazało, że przyczyną braku współpracy były konflikty i napięcia 

interpersonalne.  
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Wykres 80. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Podsumowując kwestię współpracy wewnątrz, jak i międzysektorowej warto skupid się nie tylko na 

uwarunkowaniach i ograniczeniach tej współpracy, które zasadniczo wybiegają poza zakres 

przedmiotowego badania30, ale przede wszystkim na elementach i działaniach, które tę współpracę 

mogą wzmocnid.  

Zdiagnozowany zakres współpracy dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej z otoczeniem zewnętrznym wskazuje na dużą koncentrację działao 

skierowanych przez trzeci sektor w stronę administracji publicznej. Niestety mamy tu nadal do 

czynienia ze swego rodzaju brakiem równowagi – częściej bowiem to organizacje pozarządowe są 

petentem zamiast partnerem dla administracji publicznej. Z jednej strony wynika to ze specyfiki 

działao tych organizacji i zakresu zadao własnych samorządu terytorialnego, który jest głównym 

partnerem działao NGO i nie dysponuje wystarczającą liczbą środków finansowych na realizację 

zadao własnych. Z drugiej strony wskazuje na pewnego rodzaju „uzależnienie” od administracji 

publicznej w kontekście stosunkowo niewielkiego zakresu współpracy NGO z sektorem prywatnym. 

Niewiele lepiej wygląda także zakres współpracy wewnątrzsektorowej, który również uwarunkowany 

jest ograniczonym potencjałem organizacji pozarządowych traktujących siebie najczęściej jako 

konkurencję w posykiwaniu dotacji na działania statutowe ze strony administracji publicznej. Wśród 

działao, które pozwoliłyby na przełamanie obecnej sytuacji w zakresie współpracy międzysektorowej 

należy wskazad przede wszystkim na promocję idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), która 

chod jest coraz bardziej i szerzej rozpowszechniana w ramach projektów unijnych i kampanii 

medialnych, to nadal wymaga dużego nakładu promocji i działao wspierających. Drugim, niezwykle 

ważnym elementem, który wpływa na ograniczoną współpracę z sektorem prywatnym, ale także 

publicznym są różnego rodzaju ograniczenia administracyjno – formalno – prawne, o których szerzej 

w kolejnej części raportu. Przeciwdziałanie tym barierom to przede wszystkim zadanie sektora 

publicznego i ustawodawcy. W przypadku współpracy wewnątrzsektorowej należy natomiast 

wskazad na pilną potrzebę upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy między NGO, 

rozwój organizacji parasolowych oraz promowanie idei partnerstwa projektowego.  

                                                             
30 Wśród tych ograniczeo należy mied na uwadze także uwarunkowania historyczne, które leżą u podstaw tworzenia się 
społeczeostwa obywatelskiego, zagadnienia z pogranicza administracji i budowania zaufania obywateli do instytucji 
paostwowych i samorządowych na przestrzeni wielu lat, a także procesy tworzenia się nowoczesnej gospodarki 
wolnorynkowej, itp. 
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2.13. Współpraca organizacji pozarządowych z mediami 

Kolejną kwestią poruszaną podczas wywiadów z przedstawicielami badanych organizacji była 

współpraca z mediami. Kwestia o tyle ważna, że dla wielu organizacji jest to jeden z głównych 

kanałów pozyskiwania beneficjentów. Z drugiej strony dzięki mediom organizacje pozyskiwad mogą 

także nowe źródła finansowania. Nie bez znaczenia jest także aspekt promocji konkretnych 

przedsięwzięd i organizacji, czy ogólnie rzecz biorąc promocja działao trzeciego sektora i budowanie 

pozytywnych skojarzeo związanych z NGO w świadomości społecznej. 

Niemal 4/5 badanych zadeklarowało, że ich organizacja współpracuje z mediami. Nieco ponad jedna 

piąta stwierdziła, że nie prowadzi takiej współpracy. Zdecydowana większośd badanych organizacji 

potwierdziła tym samym, że przywiązuje wagę do kontaktu z mediami, zapewne widząc w tym 

wyraźne korzyści. 

Wykres 81. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Media, z którymi współpracują NGO najczęściej mają lokalny (57%) lub regionalny (46%) zasięg. Fakt 

współpracy z mediami ograniczony do kręgu lokalnego czy regionalnego jest bezpośrednim 

przełożeniem zasięgu terytorialnego działania organizacji, czy lokalizacji w tych kręgach obecnych 

i potencjalnych beneficjentów. Współpraca z mediami o zasięgu krajowym uzyskała 16% wskazao. 

Warto zwrócid uwagę na fakt, że 2% uczestniczących w badaniu członków zarządów organizacji NGO 

wskazało na współpracę z mediami o zasięgu międzynarodowym. 

Wykres 82. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Współpraca z mediami w zdecydowanej większości przypadków (82%) polega na rozpowszechnianiu 

przez media informacji o działalności organizacji i podejmowanych przez nią przedsięwzięciach. 

Siedmiu na dziesięciu respondentów wskazywało na promocję konkretnych przedsięwzięd jako jeden 

z najważniejszych wymiarów współpracy ze środkami masowego przekazu Odpowiedź dotycząca 

współpracy z mediami, w ramach której organizacje pozarządowe dostarczają im materiały, 
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informacje, a także udzielają wywiadów i konsultacji otrzymała 48% wskazao. Nieco ponad 1/3 

wskazao dotyczyła obejmowania patronatu nad przedsięwzięciami organizacji. Zaledwie 17% 

wskazao dotyczyło współpracy z mediami polegającej na wywieraniu nacisku na podmioty sektora 

publicznego. 

Wykres 83. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Respondenci poproszeni o ocenę poszczególnych obszarów współpracy z mediami w ponad połowie 

ocenili pozytywnie zainteresowanie mediów działalnością sektora pozarządowego (wybierając 

odpowiedzi: „raczej zgadzam się” i „zdecydowanie się zgadzam”). Negatywnie zainteresowanie 

mediów działalnością NGO oceniło kilkanaście procent badanych.  

Połowa pozytywnych ocen dotyczyła oceny sposobu, w jaki media przedstawiają działalnośd NGO. 

17,1% badanych oceniło negatywnie ten obszar działalności mediów. 

Warto zwrócid uwagę na fakt, że w każdym z obszarów ok. 1/3 badanych nie potrafiła jednoznacznie 

ocenid działalności mediów.  

Wykres 84. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Zasięg i ocena współpracy organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji 

społecznej z mediami potwierdzają ważną rolę i misję, jaką dla funkcjonowania III sektora mają środki 

masowego przekazu. Pełnią one rolę nie tylko informacyjną, ale przede wszystkim promocyjną, dzięki 

której organizacje pozarządowe są w stanie pełniej i skuteczniej realizowad swoje cele statutowe. 

Dolnośląskie organizacje pozarządowe doceniają te role współpracując z mediami w bardzo szerokim 

zakresie. 

2.14. Uwarunkowania prawne, instytucjonalne i świadomościowe 
funkcjonowania organizacji pozarządowych 

Elementami kluczowymi dla rozwoju trzeciego sektora są ramy prawne i instytucjonalne działania 

organizacji pozarządowych oraz uwarunkowania społeczne, w których działają przedmiotowe 

organizacje. Na podstawie wyników badao można stwierdzid, że respondenci w sposób negatywny 

odnoszą się do systemu regulacji prawnych obowiązujących w kraju a dotyczących bezpośrednio 

działalności organizacji. Innym aspektem, który był poruszany w rozmowach z respondentami była 

kwestia oceny wpływu osób i instytucji na efektywnośd działania organizacji. 

 Zdaniem niecałej 1/4 (23%) badanych obowiązujące regulacje prawne są bardzo dobrze (6%) lub 

dobrze (17%) dostosowane do realiów działalności NGO. Natomiast aż 44% badanych stwierdziło, że 

regulacje te są raczej (40%) lub zupełnie (4%) niedostosowane do tych realiów. Co trzeci badany 

(33%) nie potrafił określid czy regulacje te są w odpowiedni sposób dostosowane do realiów 

codziennej działalności organizacji trzeciego sektora.  

Wykres 85. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Zdaniem 2/3 respondentów krajowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji 

pozarządowych są sprzeczne lub niejasne (66%). 65% badanych stwierdziło, że w konsekwencji 

niedostosowania regulacji prawnych do realiów działania NGO utrudnione jest pozyskiwanie środków 

finansowych. Poważną konsekwencją tego niedostosowania jest również zniechęcenie 

przedstawicieli sektora prywatnego do współpracy z NGO. Prawie 2/5 badanych uznało, że w wyniku 

niedostosowania regulacji krajowych współpraca utrudniona jest także z podmiotami administracji 

publicznej. 1/5 natomiast stwierdziła, że obecny stan formalno-prawny zniechęca potencjalnych 

pracowników lub wolontariuszy do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wskazania te 

z uwagi na doniosłośd znaczenia dla funkcjonowania organizacji pozarządowych powinny jednak 

zostad pogłębione w dalszych, bardziej szczegółowych badaniach trzeciego sektora. 
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Wykres 86. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Organizacje pozarządowe to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą, zarządzają nimi i nadają 

kierunek oraz jakośd ich działaniom. To, wydawałoby się trywialne stwierdzenie ma jednak swój 

głębszy sens, kiedy odniesie się je także do osób czy instytucji, które mogą stanowid bezpośrednie 

wsparcie dla działao organizacji, chod formalnie nie muszą byd ich członkami. 

Zdaniem badanych największy wpływ na efektywnośd działania organizacji pozarządowych mają 

przedstawiciele władzy szczebla gminnego. Opinię taką wyraziło 60,1% badanych. Zdaniem nieco 

ponad połowy badanych wpływ taki mają również działacze społeczni. 

Warto podkreślid, że ok. połowa respondentów stwierdziła, że stosunkowo duży wpływ na 

efektywnośd działao organizacji pozarządowych mają również: 

 Lokalne media 

 Przedstawiciele władzy szczebla powiatowego 

 Biznesmeni. 

Respondenci w 34,5% przypadków stwierdzili, że żadnego wpływu na efektywnośd działao NGO nie 

mają duchowni. Zdaniem 28,1% badanych przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego nie mają 

również żadnego wpływu na efektywnośd działao organizacji pozarządowych. W przypadku tej 

kategorii odnotowano również najwyższy odsetek respondentów, którzy nie potrafili zająd 

jednoznacznego stanowiska (33,9%), co wynika zapewne ze sporadycznej współpracy. 
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Wykres 87. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Respondenci zapytani o główne motywacje, które wpłynęły na decyzję o  podjęciu współpracy 

z organizacją najczęściej odpowiadali, że daje to im poczucie satysfakcji (80%). Zdaniem niemal 3/4 

badanych motywacją było poczucie, że powinno się pomagad innym (73%). Chęd realizacji własnych 

zainteresowao wskazało 55% badanych. Taki sam odsetek stwierdził, że motywacją była możliwośd 

przebywania w gronie ludzi, poznawanie nowych osób.  

Warto zwrócid uwagę na fakt, że zaledwie w 3% przypadków wskazano na wysoką stabilnośd 

zatrudnienia w III sektorze jako czynnik motywujący do podjęcia współpracy z NGO. Z jednej strony 

świadczy to o niskim poziomie pobudek natury materialnej wśród uczestników badania (przynajmniej 

na poziomie deklaratywnym). Z drugiej jednak wskazuje pośrednio na odczuwaną niestabilnośd 

zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. 
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9,6% 
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14,6% 

14,6% 

27,9% 

25,3% 

18,0% 

18,7% 

18,0% 

33,9% 

21,3% 

34,5% 

31,4% 

31,0% 

35,1% 

33,6% 

31,7% 

17,0% 

18,7% 

24,6% 

12,6% 

13,6% 

14,7% 

17,5% 

6,0% 

9,9% 

10,8% 

Przedstawiciele władzy szczebla gminnego 

Przedstawiciele władzy szczebla powiatowego 

Mieszkaocy 

Lokalne media 

Działacze społeczni 

Biznesmeni 

Przedstawiciele władzy szczebla wojewódzkiego 

Duchowni 

Ocena wpływu osób i instytucji na efektywnośd działania organizacji 
pozarządowych, N=342 

W ogóle nie ma wpływu na efektywnośd działao NGO 

Ma nieznaczny wpływ na efektywnośd działao NGO 

Trudno powiedzied /ocenid wpływ 

Ma pewien wpływ na efektywnośd działao NGO 

Ma duży wpływ na efektywnośd działao NGO 
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Wykres 88. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Większośd uczestniczących w badaniu osób to założyciele lub współzałożyciele badanej organizacji 

(55%). W jednej trzeciej przypadków respondenci zostali pozyskani przez członków rodziny lub 

znajomych. W 5% przypadków badani nawiązali współpracę z organizacją poprzez  informację, którą 

otrzymali w miejscu publicznym, takim jak kościół czy zakład pracy. Jedynie 2% badanych znalazło 

informacje o organizacji do której później wstąpili w ulotkach, na plakatach czy innych tego typu 

nośnikach. 

Wykres 89. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

80% 

73% 

55% 

55% 

38% 

22% 

21% 

17% 

8% 

5% 

3% 

Ta praca daje mi satysfakcję 

Po prostu powinno się pomagad innym  

Chcę realizowad swoje zainteresowania 

Mam możliwośd przebywania w gronie ludzi, poznania 
nowych osób 

Chcę się czegoś nauczyd 

Mam nadzieję, że pomoc może byd kiedyś 
odwzajemniona wobec mnie 

Widzę duże możliwości rozwoju zawodowego  

Nie umiałem/am odmówid współpracy 

Mam dług wdzięczności 

Inne 

Wysoka stabilnośd zatrudnienia w tym sektorze 

Główne motywacje do podjęcia współpracy z organizacją 
pozarządową 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, wartości nie sumują się do 100%+ 

32% 

5% 
2% 

1% 
1% 

55% 

0% 4% 
Sposób rozpoczęcia współpracy z organizacją pozarządową, N=335 

Zostałem wprowadzony przez bliską mi osobę, 
znajomych 

Otrzymałem informację o organizacji, zaproszenie do 
współpracy w zakładzie pracy, kościele lub innym 
miejscu 

Widziałem plakat, ulotkę 

Poszukiwałem informacji sam w Internecie 

Poszukiwałem informacji sam w innym źródle niż 
Internet  
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2.15. Wyniki badania przeprowadzonego z pracownikami/wolontariuszami 
dolnośląskich organizacji pozarządowych 

 

2.15.1. Struktura badanej populacji pracowników i wolontariuszy 

W części badania przeprowadzanej z pracownikami lub wolontariuszami działającymi na rzecz 

organizacji  ci pierwsi stanowili niecałą 1/4 próby, natomiast wolontariusze nieco ponad 3/4.  

Respondenci przeważnie 

legitymowali się wykształceniem 

wyższym (57%), bądź ewentualnie 

średnim lub policealnym (40%). 

Specyfika działania organizacji III 

sektora działających w obszarze 

pomocy społecznej bowiem 

sprawia, że pracownicy, bądź 

wolontariusze z wykształceniem 

niższym niż średnie stanowili 

ułamek w badanej populacji. 

Wykres 90. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Badani zamieszkiwali przeważnie obszary miast od 50-200 tys. mieszkaoców (41%) oraz  miast do 50 

tys. mieszkaoców (29%). W próbie badawczej większośd  respondentów stanowiły kobiety (75%)  

i osoby między 40. a 60. rokiem życia (53%). 

Wykres 91. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wykres 92. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników 
badao. 
 

  

25% 

75% 

Jaki jest Pana/i status w organizacji? N=350 
 

pracownicy wolontariusze 

1% 2% 

40% 

57% 

Wykształcenie. N = 350 

podstawowe/gimnazjalne zasadnicze zawodowe 

średnie/policealne wyższe 

11% 

29% 

41% 

19% 

Miejsce zamieszkania respondenta. N = 350 

wieś miasto do 50 tys. 

miasto od 50 tyś do 200 tys. miasto powyżej 500 tys. 
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Wykres 93. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Wykres 94. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników 
badao. 
 

 

Pracowników organizacji 

pozarządowych poproszono 

o określenie stosunku pracy, jaki 

łączy ich z organizacją. Większośd 

badanych oznajmiła, że jest 

zatrudniona na umowę o pracę 

(64%). Około 1/3 badanych 

z organizacją łączyła umowa 

zlecenie lub umowa o dzieło 

(31%). W 5% przypadków osoby 

odbywały staż w organizacji. 

 

Wykres 95. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

  

75% 

25% 

Płed respondenta. N = 350 

kobieta mężczyzna 

18% 

18% 

24% 

29% 

3% 
8% 

Wiek respondenta. N = 350 

21-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65< 

64% 

31% 

5% 

Jaki charakter mają działania na rzecz organizacji, z którą 
Pan/i współpracuje? N=77 

związanie umową o pracę umowa zlecenia lub umowa o dzieło staż 
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Natomiast pracujący na 
rzecz organizacji 
wolontariusze zapytani 
o charakter współpracy 
z NGO, w 85% przypadków 
deklarowali, że ich 
wolontariat jest stały. 15% 
odpowiedziało, że 
wolontariat ma charakter 
akcyjny. 

Wykres 96. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

 

2.15.2. Motywacje pracownika/ wolontariusza do działao w organizacji i zakres jego zadao 

  

Zarówno pracowników, jak i wolontariuszy zapytano o główne motywacje leżące u podstaw podjęcia 

przez nich współpracy z NGO. Niemal wszyscy badani stwierdzili, że podjęli współpracę z organizacją, 

ponieważ po prostu powinno się pomagad innym (96%: raczej się zgadzam 39% i zdecydowanie się 

zgadzam 57%). Tylko przy tym stwierdzeniu osób zdecydowanych było więcej niż raczej zgadzających 

się. 2% badanych raczej nie zgadzało się z tym stwierdzeniem.  

Nieco mniejszy odsetek respondentów stwierdził, że współpracuje z organizacją ponieważ ta praca 

daje im satysfakcję (96%: 48%+48%).  

92% uczestniczących w badaniu pracowników i wolontariuszy zgadzało się (49%+43%) ze 

stwierdzeniem, że jednym z głównych motywatorów podjęcia współpracy z NGO była możliwośd 

przebywania w gronie ludzi, poznania nowych osób.  

Niewiele ponad 4/5 badanych (85%: 47%+38%) zdecydowało się podjąd współpracę z organizacją 

pozarządową ze względu na chęd realizowania własnych zainteresowao.  

84% badanych natomiast zgodziło się ze stwierdzeniem, że motywacją do podjęcia współpracy z NGO 

była dla nich chęd nauczenia się czegoś.  

Dla większości badanych jednym z głównych motywatorów podjęcia współpracy z organizacją 

pozarządową był fakt współpracy z NGO ich bliskich i znajomych (73%: 56%+17%). 

Interesującym wydaje się byd fakt, że aż 51% badanych nie potrafiło jednoznacznie określid, czy 

motywacją do podjęcia współpracy z daną organizacją, w której przeprowadzano badanie była 

nadzieja, że pomoc może byd kiedyś odwzajemniona wobec nich.  

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku ustosunkowania się przez respondentów do 

stwierdzenia, że jednym z głównych motywatorów podjęcia współpracy z NGO był brak asertywności 

i niemożnośd/nieumiejętnośd odmówienia współpracy: prawie 1/3 badanych nie potrafiła odnieśd się 

to tej kwestii. 

85% 

15% 

Jaki charakter mają działania na rzecz organizacji, z którą 
Pan/i współpracuje? N=269 

wolontariat stały wolontariat akcyjny 
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Nieco ponad połowa badanych uznała, że do podjęcia współpracy z NGO zmotywowały ich duże 

możliwości rozwoju zawodowego. Również większośd badanych (51%) nie zgadzała się ze 

stwierdzeniem, że motywacją do podjęcia współpracy z NGO była wysoka stabilnośd zatrudnienia 

w sektorze.  

 Motywacje pracowników/ wolontariuszy nie różnią się zasadniczo od tych wskazywanych przez 

kadrę zarządzającą. Nad motywacjami instrumentalnymi (materialistycznymi zdecydowanie 

przeważają) pobudki altruistyczne. 

Wykres 97. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Respondenci zostali również zapytani o sposób, w jaki trafili do badanej organizacji. Najczęściej 

wskazywaną ścieżką było pośrednictwo osoby bliskiej lub znajomych. W ten sposób do organizacji 

trafiło blisko 3/4 badanych. 11% otrzymało informację o organizacji, zaproszenie do współpracy 

w miejscu pracy lub innym miejscu publicznym. 4% badanych trafiło do NGO za pośrednictwem 

urzędu pracy. Jedynie 7% respondentów samodzielnie poszukiwało informacji (5% w Internecie, 2% 

w innych źródłach).  

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi należy stwierdzid, że wśród źródeł informacji o działaniach 

podejmowanych przez organizację oraz pozyskiwania kadr i współpracowników zdecydowanie 

przeważają źródła nieformalne.  
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27% 
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6% 

11% 

12% 

9% 

51% 

31% 

31% 

37% 

26% 

39% 

48% 

49% 

47% 

57% 

56% 

18% 

28% 

9% 

11% 

35% 

57% 

48% 

43% 

38% 

27% 

17% 

7% 

7% 

3% 

20% 

Po prostu powinno się pomagad innym 

Ta praca daje mi satysfakcję 

Mam możliwośd przebywania w gronie ludzi, poznania nowych osób 

Chcę realizowad swoje zainteresowania 

Chcę się czegoś nauczyd 

Moi bliscy lub znajomi też działają w organizacjach pozarządowych 

Mam nadzieję, że pomoc może byd kiedyś odwzajemniona wobec 
mnie 

Nie umiałem/am odmówid współpracy 

Mam dług wdzięczności 

Zachęciła mnie wysoka stabilnośd zatrudnienia w sektorze 

Widzę duże możliwości rozwoju zawodowego 

Jakie były główne motywacje podjęcia przez Pana/ią współpracy z 
organizacją? 

zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się trudno powiedzied raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam 
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Wykres 98. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Istotna, z punktu widzenia zaangażowania i wiedzy o funkcjonowaniu organizacji, jest informacja 

o zakresie obowiązków respondenta. Zakres ten jednak jest zazwyczaj elastyczny, wiele jest także 

możliwości łączenia poszczególnych obszarów zadaniowych. Stąd możliwośd wskazania przez 

respondentów kilku rodzajów działao.  

Zdecydowana większośd badanych wskazała, że bierze udział w pracach związanych z bieżącą 

działalnością NGO wykonując prace administracyjne i wyszukując informacje (81,2%). Nieco ponad 

2/5 badanych wskazało, że ich obowiązki dotyczą bezpośredniego kontaktu z beneficjentami (45%). 

23,3% badanych wspiera organizację poprzez dzielenie się swą wiedzą specjalistyczną lub zawodową 

(np. tłumaczenia językowe, porady z danego zakresu, korepetycje). Natomiast 16,3% badanych 

wskazało, że zajmuje się w organizacji m.in. koordynacją projektów lub przedsięwzięd przez nią 

podejmowanych. 

Wyniki badania wskazują na relatywnie niewielką odpowiedzialnośd  pracowników/wolontariuszy 

w zakresie pełnionych obowiązków. Należy też zwrócid uwagę, że stosunkowo niewielu badanych ma 

bezpośredni kontakt z beneficjentami działao organizacji. 

  

70% 

11% 

7% 

4% 

5% 

2% 

2% 

Zostałem wprowadzony przez bliską mi osobę/znajomych 

Otrzymałem informację o organizacji, zaproszenie do współpracy 
w zakładzie pracy lub innym miejscu 

W inny sposób 

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 

Poszukiwałem informacji sam w Internecie 

Widziałem plakat, ulotkę 

Poszukiwałem informacji sam w innym źródle niż Internet  

W jaki sposób trafił Pan/i do tej organizacji? N=333  
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Wykres 99. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Większośd uczestniczących w badaniu pracowników lub wolontariuszy (57%) nie działała wcześniej 

w żadnych innych organizacjach pozarządowych. Należy jednak zaznaczyd, że stosunkowo wiele osób, 

bo 43% miało wcześniejsze doświadczenia na polu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Wykres 100. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Osoby, które działały wcześniej w innych organizacjach pozarządowych w większości współpracowały 

z 1 organizacją (60%),  1/3 badanych wspierała swoją pracą 2 organizacje, a 6% badanych  -  aż 3 inne 

organizacje. 

  

81,2% 

45,0% 

23,3% 

16,3% 

4,2% 

Biorę udział w pracach związanych z bieżącą działalnością NGO 
(prace administracyjne, wyszukiwanie informacji) 

Wykonuję działania w ramach bezpośredniego kontaktu z 
beneficjentami 

Świadczę usługi na rzecz organizacji wykorzystując moją wiedzę 
specjalistyczną, lub zawodową (np. tłumaczenia językowe, porady 

z danego zakresu, korepetycje) 

Koordynuję projekt/ przedsięwzięcie w ramach działalności NGO 

Inne obowiązki 

Jaki jest Pana/i zakres obowiązków w organizacji?  
Pytanie wielokrotnego wyboru, wartości nie sumują się do 100%. 

57% 

43% 

Czy działał/a już Pan/i wcześniej w innych organizacjach 
pozarządowych? N=341 

Tak Nie 
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Wykres 101. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród osób uczestniczących w badaniu, które działały wcześniej na rzecz dobra społecznego 

np. wspierając swoją pracą inne organizacje pozarządowe, 1/5 działa na tym polu od 4 lat. Zbliżony 

odsetek badanych (18,6%) działał społecznie od lat 6. 15,7% badanych było aktywnych w tym 

zakresie od 10 lat. 8,6% respondentów zadeklarowało, że działa społecznie od  8 lat. 10% natomiast 

twierdziło, że wspiera organizacje pozarządowe lub działa społecznie od 5 lat. Co ciekawe, niemal 

3% respondentów to osoby z dwudziestoletnim „stażem” w działalności społecznej.  

Wykres 102. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

60% 

32% 

6% 
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1% 

W ilu organizacjach pozarządowych działał/a Pan/i wcześniej? N=144 

1 organizacja 2 organizacje 3 organizacje 4 organizacje 5 organizacji 
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2.15.3. Ocena sytuacji kadrowej 

Z punktu widzenia każdej organizacji istotne jest posiadanie zasobów, jakimi są odpowiednio 

wykwalifikowani pracownicy. Uczestniczący w badaniu pracownicy  i wolontariusze zapytani o to, czy 

w organizacji, dla której pracują odczuwalny jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, 

w niemal 2/3 przypadków stwierdzili, że pracowników nie brakuje (60%). 1/5 natomiast uznała, że 

brak ten jest odczuwalny. 18% badanych nie potrafiło udzielid zdecydowanej odpowiedzi. 

Opinie pracowników/wolontariuszy są w tej kwestii zbliżone do opinii kadry zarządzającej.   

Wykres 103. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Respondenci, poproszeni o wskazanie największych przeszkód, jakie napotyka organizacja 

w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, w 73,7% przypadków wskazywali na 

zbyt wysokie oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów do pracy. Drugą, pod względem 

wielkości odsetka wskazao, przeszkodą był brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem 

w pracy w III sektorze (26,3%). Tyle samo badanych poinformowało o barierach związanych z  samym 

znalezieniem kandydatów do pracy. 10,5% wskazao dotyczyło braku odpowiedzi na ogłoszenia. 

Natomiast 9,2% dotyczyło słabych rokowao co do zaangażowania kandydatów w pracę w NGO. 

Wskazania pracowników/wolontariuszy pokrywają się z odpowiedziami członków zarządów badanych 

organizacji. Ci drudzy w pierwszej kolejności wskazywali także na zbyt wysokie jak na możliwości NGO 

oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów. Wysoko, bo na drugiej i trzeciej pozycji znalazły 

się także takie kwestie jak problem z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do 

pracy oraz brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem w pracy w III sektorze. Wyniki 

przeprowadzonych badao wśród obu kategorii respondentów potwierdzają zatem, że największym 

problemem na jaki napotykają dolnośląskie organizacje działające w zakresie pomocy i integracji 

społecznej w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, to zbyt wysokie 

oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów do pracy. 

  

22% 

60% 

18% 

Czy w Paostwa organizacji odczuwalny jest obecnie brak 
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Wykres 104. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników stałych na ogół nie 

oznaczają problemów z ich utrzymaniem, skłonieniem do pozostania na stanowisku. Respondenci 

zapytani o to, czy organizacja, w której działają spotyka się z problemem utrzymania stałych 

pracowników w 86% odpowiadali jednoznacznie. Dokładnie 79% respondentów stwierdziło że nie ma 

problemu z utrzymaniem stałych pracowników. Przeciwnego zdania było zaledwie 7% badanych. 

W 14% przypadków nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. 

Wykres 105. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Zdaniem zdecydowanej większości badanych, którzy twierdzili, że organizacja ma problem 

z utrzymaniem pracowników – główną przyczyną problemów z utrzymaniem stałych pracowników są 

niesatysfakcjonujące warunki finansowe (64,1%). Niemal połowa badanych wskazała, że problem 

stanowi również brak gwarancji stabilnego zatrudnienia (46,2%).  
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7% 

79% 

14% 

Czy Paostwa organizacja spotyka się z problemem 
utrzymania stałych pracowników? N=332  

Tak Nie Trudno powiedzied 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
106 

Wykres 106. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Pracownicy i wolontariusze uczestniczący w badaniu, zapytani o kwalifikacje i umiejętności, których 

ich zdaniem brakuje pracownikom i wolontariuszom działającym na rzecz ich organizacji (a zatem 

w pewnym stopniu i im samym), w ponad połowie przypadków zgadzali się ze stwierdzeniem, 

że osobom tym i/lub im samym brakuje doświadczenia w koordynacji projektów (56,5%). W niemal 

2/5 przypadków zgadzali się co do tego, że pracownicy i wolontariusze nie są w wystarczającym 

stopniu dyspozycyjni i gotowi do wyjazdów (33%). Prawie 1/4 badanych była zdania, że deficytem 

pracowników i wolontariuszy jest brak doświadczenia w działalności w organizacjach pozarządowych 

(27,4%). 1/5 badanych twierdziła, że odczuwalny jest brak znajomości zagadnieo z obszaru polityki 

i integracji społecznej. 15,7% zgadzało się co do tego, że problemem jest niewystarczająca znajomośd 

języków obcych.  

Generalnie zatem, w zdecydowanej większości przypadków pracownicy i wolontariusze byli 

przekonani, że posiadają umiejętności i kwalifikacje wymienione w kwestionariuszu. Większośd 

badanych jest zdania, że brak odpowiedzialności, zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych 

pracowników nie stanowi problemu.  Nie zgłaszali także zastrzeżeo co do ich samodzielności oraz 

umiejętności pracy w zespole. Zdecydowana większośd była przekonana również, że problemem nie 

jest posiadanie prawa jazdy kat. B., ani umiejętności obsługi komputera. 
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Wykres 107.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Porównując odpowiedzi pracowników/wolontariuszy z odpowiedziami członków zarządów badanych 

organizacji należy zwrócid uwagę na dużą symetrycznośd udzielanych wskazao. W odniesieniu do 

umiejętności, jakich w największym stopniu brakuje pracownikom NGO obie kategorie badanych 

wskazywały zgodnie na brak doświadczenia w koordynacji projektów, natomiast w odniesieniu do 

pozostałych deficytów wskazania nie różniły się istotnie. Podobnie jest w przypadku trudności 

z utrzymaniem stałych pracowników – tutaj badani także byli zgodni wskazując głównie na 

niesatysfakcjonujące warunki finansowe oraz brak gwarancji stabilnego zatrudnienia. Generalnie 

jednak przedstawiciele obu kategorii respondentów nie zauważali większych problemów 

z utrzymaniem stałych pracowników.    

Jak wskazywali pracownicy i wolontariusze, organizacja na rzecz której działali w 2009 roku 

w zdecydowanej większości przypadków (84%) korzystała z pracy wolontariuszy. 
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Wykres 108. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Badani poproszeni o podanie szacunkowej liczby wolontariuszy, z którymi współpracowała ich 

organizacja, w przeważającej części podawali wartości z przedziału od 1 do 10 (40%). 1/4 badanych 

deklarowała, że w działaniach podejmowanych przez organizację uczestniczyło od 11 do 20 

wolontariuszy. Zdaniem 9% liczba wolontariuszy mieściła się w przedziale od 51 do 100, a w 13% 

przypadków liczba ta przekraczała 100.  

Wykres 109. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wskazania wolontariuszy/pracowników dotyczące współpracy organizacji z wolontariuszami 

pokrywają się z odpowiedziami członków zarządów badanych organizacji. 

Poza samą liczebnością wolontariuszy badani zostali poproszeni o określenie, czy liczba 

wolontariuszy, z którymi współpracowano w 2009 roku była adekwatna do celów i zadao organizacji. 

Niemal 2/3 twierdziło, że liczba była wystarczająca. Zdaniem 17% respondentów liczba wolontariuszy 

nie zaspokajała potrzeb organizacji związanych z realizacją wyznaczonych celów i zadao. Prawie taki 

sam odsetek nie potrafił odpowiedzied jednoznacznie na to pytanie. 
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Wykres 110. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Zdaniem większości badanych (61%), NGO, dla której pracują nie miała problemu z pozyskaniem 

wolontariuszy. Ponad 1/4 nie potrafiła odpowiedzied na to pytanie w sposób jednoznaczny.  

Zarówno członkowie zarządów badanych organizacji, jak też wolontariusze i pracownicy byli 

podobnego zdania co do adekwatności liczby wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji w 2009 

roku (około 60% odpowiedzi twierdzących). Istotne różnice, co wydaje się kwestią oczywistą, 

dotyczyły mniejszego odsetka odpowiedzi ambiwalentnych wśród członków zarządów oraz wyższego 

odsetka wskazao informujących o niewystarczającej liczbie wolontariuszy w 2009 roku. Podobna 

sytuacja wystąpiła w przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów z pozyskaniem 

wolontariuszy, z tą jedyną w miarę istotną i interesującą różnicą polegającą na nieco większym 

odsetku wskazao na odpowiedź „nie” (o 12 punktów procentowych) wśród kadry zarządzającej. 

Różnica ta wynika z dośd wysokiego odsetka odpowiedzi ambiwalentnych wśród 

pracowników/wolontariuszy, którzy nie posiadają tak dokładnej wiedzy w zakresie potrzeb 

kadrowych, jak członkowie zarządów.   

Wykres 111. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Poproszeni o uzasadnienie braku współpracy z wolontariuszami w 2009 roku, badani w ponad 3/4 

przypadków wskazywali, że nie było takiej potrzeby (80%). W 15% uzasadniali to brakiem chętnych 

do współpracy. 

Wykres 112. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Osoby uczestniczące w badaniu, które stwierdziły, że organizacja, na rzecz której pracują  miała 

problem z pozyskaniem wolontariuszy, zostały poproszone o wskazanie przyczyn, dla których ten 

problem się pojawił. Sytuacja taka najczęściej jest wynikiem braku czasu ze strony potencjalnych 

wolontariuszy, braku zainteresowania obszarem działalności danej organizacji ze strony 

potencjalnych wolontariuszy oraz braku promocji idei wolontariatu. Warto zwrócid uwagę, że 

przedstawiciele kadry zarządzającej głównych przeszkód w pozyskiwaniu wolontariuszy także 

upatrywali w braku czasu na poświęcenie się pracy społecznej. 

Wykres 113. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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2.16. Ocena funkcjonowania organizacji  

Każda forma działalności organizacji pozarządowych wiąże się z nakładami finansowymi. Większośd 

z badanych organizacji ma problemy z zachowaniem płynności finansowej.  Nie powinno dziwid, że 

uczestniczący w badaniu pracownicy i wolontariusze najczęściej wskazywali, że najważniejsze 

problemy związane z prowadzeniem działalności statutowej dotyczą właśnie kwestii finansowych 

(83,7% zgadzało się z twierdzeniem, że jest jeden z najważniejszych problemów: 55,5% raczej się 

zgadzało + 28,2% zdecydowanie się zgadzało). Za pochodną problemów finansowych można uznad 

kolejną wskazywaną  odpowiedź, a więc problemy związane z wyposażeniem technicznym lub innymi 

zasobami materialnymi (76%, odpowiednio: 63% + 14%). W nieco ponad 2/3 przypadków 

respondenci zgadzali się co do tego, że organizacja w swojej działalności statutowej napotyka na 

problemy lokalowe (70%). Jako zdecydowanie mniejsze problemy identyfikowano problemy  

lokalowe (62,6%), organizacyjne (45,6%) i kadrowe (38,7%). 

Wykres 114. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wnioski z badao przeprowadzonych z pracownikami/wolontariuszami korespondują z odpowiedziami 

kadry zarządzającej dolnośląskich organizacji pozarządowych. Wśród najważniejszych problemów 

związanych z prowadzeniem działalności statutowej obie kategorie badanych zgodnie wskazywały na 

problemy finansowe, ograniczenia związane z wyposażeniem technicznym lub innymi zasobami 

materialnymi oraz problemy lokalowe.  

Ponad 1/3 badanych (37%) nie potrafiła jednoznacznie stwierdzid, czy aktualny sposób pozyskiwania 

środków finansowych przez ich organizację pozwala na swobodną realizację jej celów statutowych. 

Niewiele ponad 2/5 badanych było zdania, że dostępne źródła pozyskiwania środków są 

nieadekwatne do potrzeb.  
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Wykres 115. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Przedstawiciele kadry zarządzającej dolnośląskich NGO byli zdecydowanie bardziej krytyczni w tej 

kwestii, bowiem aż ponad 50% badanych było zdania, że aktualny sposób pozyskiwania środków 

finansowych nie pozwala na swobodną realizację celów statutowych. Paradoksalnie nieco wyższy był 

także odsetek osób, które były przekonane o tym, że aktualny sposób pozyskiwania środków 

finansowych pozwala na swobodną realizację celów statutowych. Co uzasadnione (z uwagi na 

większy zakres wiedzy wśród członków zarządzających) zdecydowanie niższy był też odsetek opinii 

ambiwalentnych.  

Uczestniczący w badaniu pracownicy i wolontariusze poproszeni zostali o wskazanie głównych 

problemów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych przez organizację, na rzecz której 

działają. 3/4 wskazao dotyczyło zawiłych procedur prawnych (76%). Nieco ponad 2/5 wskazao 

dotyczyło braku zainteresowania działaniami NGO ze strony sektora prywatnego (45%). 1/3 wskazao 

dotyczyła problemu, jakim jest brak osób posiadających kwalifikacje umożliwiające efektywne 

pozyskiwanie środków finansowych (33%). Prawie tyle samo badanych wśród problemów wskazało 

również brak przychylności ze strony instytucji publicznych (32%). Wśród wymienionych problemów 

najmniej wskazao odnotowano dla problemów dotyczących niespełniania kryteriów formalno-

prawnych przez NGO. 

Nieco inaczej przedstawia się ocena problemów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych 

w opiniach kadry zarządzającej. Członkowie zarządów NGO najczęściej wskazywali również na zawiłe 

procedury prawne, jednak w drugiej kolejności wskazywano na brak środków finansowych 

w budżetach samorządów lokalnych na współpracę z organizacjami pozarządowymi, co pośrednio 

potwierdza wcześniej przedstawiony wniosek dotyczący wysokiego poziomu oczekiwao w zakresie 

dofinansowania działalności NGO przez sektor publiczny. W trzeciej kolejności przedstawiciele kadry 

zarządzającej wskazywali natomiast na brak zainteresowania ze strony sektora prywatnego.  

  

18% 

27% 
37% 

10% 

8% 

Czy aktualny sposób pozyskiwania środków finansowych przez 
Paostwa organizację pozwala na swobodną realizację celów 

statutowych? N=339  

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzied raczej tak zdecydowanie tak 
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Wykres 116. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Pracownicy i wolontariusze, którzy uczestniczyli w badaniu w zdecydowanej większości przypadków 

(71%) twierdzili, że organizacja, na rzecz której działają, nie korzysta z pomocy ich członków rodziny 

lub znajomych. Zaledwie 6% zadeklarowało, że sytuacja taka ma charakter permanentny. 

7% stwierdziło, że korzystanie z pomocy członków rodziny lub znajomych  pracowników lub 

wolontariuszy zdarza się dośd często. Pozostała grupa badanych przyznała, że jest to zjawisko 

sporadyczne (17%). 

Przedstawiciele kadry zarządzającej byli odmiennego zdania w tej kwestii zdecydowanie częściej 

wskazując, że dzieje się to zarówno w pojedynczych przypadkach (19,5%), często (15,8%) oraz przy 

każdej okazji (15,4%). Podsumowując, członkowie zarządów zdecydowanie częściej niż pracownicy 

czy wolontariusze korzystają z pomocy członków rodziny lub znajomych realizując działania 

statutowe organizacji. 

Wykres 117. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

76% 

45% 

33% 

32% 

17% 

1% 

Zawiłe procedury prawne, bądź biurokratyczne 

Brak zainteresowania ze strony sektora prywatnego 

Brak osób sprawnie pozyskujących środki finansowe w 
zasobach kadrowych 

Brak przychylności instytucji publicznych 

Brak spełniania przez organizację kryteriów formalnoprawnych 

inne 

Jakie są główne problemy związane z pozyskiwaniem środków 
finansowych przez Paostwa organizację?  

*Pytanie wielokrotnego wyboru, wartości nie sumują się do 100%.+ 
 

71% 

17% 

7% 
6% 

Czy w ramach prowadzonej działalności organizacja korzysta z 
pomocy członków rodziny pracowników/ wolontariuszy bądź ich 

znajomych? N=311  
Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca 

W pojedynczych przypadkach taka sytuacja 
miała miejsce 

Takie sytuacja zdarzają się dośd często 

W zasadzie przy każdej okazji organizacja 
korzysta z takiej pomocy 
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Zapytani o przyczyny korzystania z pomocy członków rodziny lub znajomych pracowników lub 

wolontariuszy przez NGO, badani w większości twierdzili, że pomoc tych osób wynika z pobudek 

altruistycznych i chęci niesienia pomocy (54%). Zdarza się jednak, że wsparcie to  wynika z braku rąk 

do pracy niezbędnych dla realizacji celów statutowych organizacji (23%). Niecała 1/10 wskazao 

dotyczyła sytuacji, w których pomoc tych osób jest niezbędna ze względu na braki sprzętowe (8%).  

Wykres 118. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

2.17. Ocena potrzeb szkoleniowych 

 

Częśd pytao skierowanych do dolnośląskich organizacji pozarządowych miała na celu określenie 

poziomu zaspokojenia potrzeb związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i zdobywaniem 

nowych umiejętności wśród pracowników i wolontariuszy. Respondenci mieli odpowiedzied, czy brali 

udział w jakichkolwiek szkoleniach zewnętrznych – na to pytanie twierdząco odpowiedziało 198 

badanych. W odniesieniu do typu szkoleo najczęściej deklarowaną odpowiedzią (64,1%) był udział 

w szkoleniach psychospołecznych (miękkie). Szkolenia z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania 

środków unijnych były drugą, co do kolejności wybieraną odpowiedzią (24%).  Szkolenia z zakresu 

księgowości były deklarowaną odpowiedzią w 18,8% przypadkach. Szkolenia twarde, jak np. obsługa 

komputera były drugą najrzadziej deklarowaną odpowiedzią stanowiącą jedynie 9,9% przypadków.  

Wykres 119. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

54% 

23% 

8% 

15% 

Członkowie rodzin/ znajomych wolontariuszy lub pracowników 
angażują się w prace organizacji z pobudek altruistycznych 

W organizacji brakuje „rąk do pracy” do realizowania celów 
statutowych  

W organizacji brakuje sprzętu (zasobów materialnych) do 
realizowania celów statutowych 

inne 

Z jakich powodów Paostwa organizacja korzysta z pomocy członków 
rodziny lub znajomych pracowników lub wolontariuszy?  

*Pytanie wielokrotnego wyboru, wartości nie sumują się do 100%.+ 
 

57,6% 

42,4% 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy 
zewnętrzne, na które wysłała Pana/ią Organizacja?  N = 344 

tak 

nie 
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Wykres 120. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

W dalszej części badania ankietowani mieli sprecyzowad, jakie formy tematyczne kursów lub szkoleo 

zewnętrznych najbardziej ich interesują. W tym pytaniu można było wybrad więcej niż jedną 

odpowiedź. 

Prowadzenie szkoleo psychospołecznych było deklarowane w największej liczbie przypadków 

stanowiąc 77,5% wszystkich odpowiedzi. Kursy z zakresu księgowości i prowadzenia rachunkowości 

stanowiły 64,9% deklarowanych odpowiedzi. Pozyskiwanie środków unijnych i rozliczanie 

księgowości wystąpiło w niewiele mniejszym natężeniu (64,6%). Inne szkolenia twarde zostały 

sklasyfikowane, jako czwarta najczęściej wybierana odpowiedź (59,8%).  

Warto zwrócid w tym miejscu uwagę na fakt, że przedstawiciele kadry zarządzającej istotnie różnili 

się w ocenie potrzeb szkoleniowych personelu. Najczęściej bowiem wskazywali oni na szkolenia 

z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji, sytuując jednocześnie szkolenia pozwalające na 

podniesienie kompetencji miękkich i psychospołecznych na drugim miejscu.  

Po uzyskaniu informacji o tym jakie szkolenia interesowałyby wolontariuszy/ pracowników biorących 

udział w badaniu określono, czy organizacja, dla której pracują prowadzi treningi (szkolenia) 

wewnętrzne. Jedynie 39,5% badanych wskazało, że tego typu szkolenia odbywają się wewnątrz 

organizacji. Ponad ½ (60,5%) badanych stwierdziła, że w ich organizacjach nie prowadzi się szkoleo 

(treningów) wewnętrznych. Wyniki te są niemal identyczne, gdyby porównad je z odpowiedziami 

kadry zarządzającej badanych NGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,4% 

9,9% 

18,8% 

24,0% 

64,1% 

inne 

inne szkolenia twarde 

szkolenie z zakresu księgowości 

szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania środków 
unijnych 

szkolenia miękkie/psychospołeczne 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne, na które wysłała 
Pana/ią Organizacja? Jakie to były szkolenia? 

 pytanie wielokrotnego wyboru 
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Wykres 121. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Niemal wszyscy badani, których organizacje prowadzą treningi wewnętrzne, brali w nich udział (89%). 

11% respondentów nie uczestniczyła w tego typu zajęciach wewnątrz organizacji. 

Wykres 122. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

2.18. Ocena współpracy organizacji z innymi podmiotami  

Kolejna częśd badania miała przynieśd informacje, w jaki sposób kształtuje się i przebiega współpraca 

organizacji pozarządowych z innymi aktorami życia społecznego. Pomiar wykazał, że 90% NGO 

(według wolontariuszy i pracowników, którzy potrafili udzielid odpowiedzi) współdziała z podmiotami 

administracji publicznej. Jedynie 10% badanych organizacji nie prowadzi takich działao. Niestety duża 

częśd wolontariuszy nie potrafiła udzielid jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

  

39,5% 

60,5% 

Czy w Paostwa organizacji organizowane są treningi/ szkolenia 
wewnętrzne? N=333 

tak nie 

89% 

11% 

Czy brał/a Pan/i udział w treningu/ szkoleniu wewnętrznym w 
organizacji? N=130 

tak 

nie 
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Wykres 123. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Najwięcej pozytywnych ocen dotyczy współpracy z sektorem publicznym na szczeblu gminnym. 

Łącznie 79,1% respondentów oceniła ją pozytywnie. Drugi w rankingu był szczebel powiatowy 

uzyskując 59,6% pozytywnych ocen. Odpowiedzi pozytywne dotyczące współpracy z jednostkami 

szczebla wojewódzkiego wybrało 37,8% ankietowanych.  

Odpowiedzi wskazujące na pozytywne doświadczenia współpracy z agencjami rządowymi to 36,8% 

ogółu. Na samym koocu klasyfikacji znalazł się urząd wojewódzki zyskując jedynie 27,2% 

pozytywnych ocen. Trzeba również zaznaczyd, że w tym przypadku zostało udzielonych najwięcej 

ambiwalentnych odpowiedzi (57,3%).      

Odpowiedzi pracowników/wolontariuszy badanych NGO są niemal identyczne, jak odpowiedzi 

przedstawicieli kadry zarządzającej. Potwierdza to wniosek o bardzo intensywnej współpracy między 

trzecim sektorem a sektorem publicznym, a zarazem najbardziej korzystne relacje NGO 

z samorządem gminnym. 

Wykres 124. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z sektorem publicznym? 
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Wśród form współpracy z organami administracji publicznej najczęściej wymieniano korzystanie 

z dotacji na działania zlecone (61,2%). W dalszej kolejności wymieniano spotkania lub narady robocze 

(59,2%), a także umieszczanie informacji na stronie internetowej podmiotu publicznego (38,2%) oraz 

doradztwo i wsparcie merytoryczne (37,5%).          

Tabela 27. 

Jaką formę ma współpraca Paostwa organizacji z organami administracji 

publicznej? 
Liczebnośd Procent 

Korzystanie z dotacji na działanie zlecone 186 61,2% 

Spotkania, narady robocze 180 59,2% 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej podmiotu publicznego 116 38,2% 

Doradztwo, wsparcie merytoryczne 114 37,5% 

Konsultacja programu współpracy 69 22,7% 

Realizacja projektów unijnych 63 20,7% 

Uzyskiwanie patronatu 58 19,1% 

Pomoc organizacyjna 54 17,8% 

Współpraca w zakresie wsparcia instytucji publicznych 52 17,1% 

Pomoc techniczna 50 16,4% 

Promocja działalności III sektora 49 16,1% 

współpraca w zakresie pozyskania stażystów 37 12,2% 

Konsultacja kierunków/programów rozwoju 23 10,9% 

Współpraca w zakresie rekrutacji wolontariuszy 30 9,9% 

Uzyskiwanie pożyczki/gwarancji/poręczeo finansowych 12 3,9% 

inne 2 1,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Najczęściej udzielane przez pracowników/wolontariuszy dolnośląskich NGO wskazania są tożsame 

z najczęściej wskazywanymi odpowiedziami przez członków zarządów. 

Ponad połowa badanych (59%) pracowników/wolontariuszy wskazywała, że ich organizacja 

współpracuje z podmiotami sektora prywatnego, natomiast w 41% przypadków odpowiedź była 

przecząca.   
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Wykres 125. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Przedstawiciele organizacji, które współpracowały z sektorem prywatnym, najczęściej wskazywali na 

korzystanie ze sponsoringu (58,2%), pozyskiwanie darowizn rzeczowych (54,1%), wsparcie 

organizacyjne, techniczne, lokalowe (38,3%) oraz otrzymywanie od konkretnych podmiotów 

gospodarczych (osób prowadzących działalnośd gospodarczą) 1% z podatku (37,8%). Dużo rzadziej 

decydowano się w ramach wzajemnych relacji na patronat przedsięwzięd (22,4%), kwesty (21,9%), 

czy wolontariat pracowników firm (7,1%). 

Jedyna istotna różnica w odpowiedziach udzielanych przez pracowników i wolontariuszy 

a przedstawicieli kadry zarządzającej dolnośląskich NGO w kontekście współpracy z sektorem 

prywatnym dotyczy zakresu pozyskiwania 1% z podatku. Podczas gdy pracownicy i wolontariusze 

uznali ten element jako czwarty z kolei, członkowie zarządów dopiero jako siódmy (20,9% wskazao). 

Wynika to zapewne z faktu większej wiedzy w tym zakresie wśród kadry zarządzającej. 

 

Tabela 28. 

Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z podmiotami 
sektora prywatnego? 

Liczebnośd Procent 

Korzystanie ze sponsoringu 114 58,2% 

Przekazywanie darowizn rzeczowych 106 54,1% 

Wsparcie organizacyjne, techniczne, lokalowe działalności 
statutowej/przedsięwzięd 

75 38,3% 

1% podatku 74 37,8% 

Patronat przedsięwzięd 44 22,4% 

Kwesty, zbiórka pieniędzy na konkretne działania 43 21,9% 

Wolontariat pracowniczy 14 7,1% 

Inne 15 7,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Należy zwrócid uwagę, że oceny 

współpracy z sektorem prywatnym 

były w zdecydowanej większości 

pozytywne (62% raczej pozytywne, 

22% zdecydowanie pozytywne), 

a w najgorszym przypadku neutralne 

bądź ambiwalentne (14%). Świadczy 

to o dobrych relacjach pomiędzy 

organizacjami a sektorem prywatnym. 

Powodem jest brak obligatoryjności, 

czy nacisków medialnych (jak 

w przypadku sektora publicznego) 

związanych z  tego typu współpracą, 

która jeżeli już jest podejmowana, to 

z dobrej woli, a najczęściej obydwie 

strony kierują się przy tym obopólnym 

interesem. 

Wykres 126. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

Jedyne różnice między ocenami przedstawicieli kadry zarządzającej a wskazaniami pracowników 

i wolontariuszy dolnośląskich NGO dotyczą braku negatywnych ocen współpracy z sektorem 

prywatnym wśród tych drugich (chod odsetek ocen negatywnych wśród kadry zarządzającej był 

niewielki i wyniósł zaledwie kilka procent) oraz większego odsetka niezdecydowanych i mniejszego 

odsetka raczej pozytywnie oceniających tą współpracę wśród członków zarządów.   

Zgodnie z deklaracjami respondentów 

zdecydowana większośd, bo aż 82,5% organizacji 

współpracowało z innymi NGO. Jeśli jednak 

przyjrzed się bliżej formom owej współpracy, to 

miała ona głównie charakter wymiany 

doświadczeo (93,3%), a więc bardzo często 

związany z nieformalnymi spotkaniami, bądź 

udziałem w konferencjach/ naradach. Wspólne 

realizowanie projektów dotyczyło jedynie nieco 

ponad połowy organizacji (54,4%), a użyczanie 

zasobów już tylko 38,9%. 

Stosunkowo najrzadziej decydowano się na 

wspólny lobbing, ustalanie wspólnych stanowisk 

w oficjalnych oświadczeniach, czy wspólne 

pozyskiwanie środków. 

Wykres 127. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników 
badao. 
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Tabela 29. 

Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z innymi 
organizacjami pozarządowymi? 

Liczebnośd Procent 

Wymiana doświadczeo 252 93,3% 

Wspólne realizowanie projektów 147 54,4% 

Użyczanie zasobów 105 38,9% 

Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 81 30,0% 

Praca nad ustaleniem wspólnych stanowisk/oświadczeo 70 25,9% 

Wspólne pozyskiwanie środków 61 22,6% 

Inne 3 1,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

W porównaniu do ocen kadry zarządzającej należy zwrócid uwagę na nieco większy odsetek wskazao 

informujących o prowadzeniu współpracy z innymi NGO przez pracowników i wolontariuszy. O kilka 

punktów procentowych różniły się także odsetki wskazao dotyczących form współpracy z innymi 

organizacjami, jednak przedstawiciele obu kategorii badanych w tej samej kolejności wskazywali na 

wymianę doświadczeo, realizowanie wspólnych projektów oraz użyczanie zasobów. 

Podobnie, jak w przypadku oceny współpracy z sektorem prywatnym, pracownicy i wolontariusze 

z reguły pozytywnie odnosili się do współpracy z innymi NGO: 57% raczej pozytywnie, 27% 

zdecydowanie pozytywnie. 14% badanych nie miało jednoznacznie sprecyzowanego poglądu na ten 

temat. Niemal takie same były także wskazania członków zarządów badanych organizacji.  

Wykres 128. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród najważniejszych korzyści płynących ze współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi 

wskazywano przede wszystkim na wymianę doświadczeo (81,7%), a w dalszej kolejności wspólne 

realizowanie projektów (47,2%), użyczanie zasobów (35,8%), jak również tworzenie grup nacisku na 

sektor publiczny (24,4%). 
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Tabela 30.  

Jakie dostrzegają Paostwo najważniejsze korzyści ze współpracy z 
innymi organizacjami pozarządowymi? 

Liczebnośd Procent 

Wymiana doświadczeo 201 81,7% 

Wspólne realizowanie projektów 116 47,2% 

Użyczanie zasobów 88 35,8% 

Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 60 24,4% 

Wspólne pozyskiwanie środków 45 18,3% 

inne 5 1,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Wśród 17,5% organizacji, które nie współpracowały z innymi NGO, ich wolontariusze jako powód 

deklarowali najczęściej brak takiej potrzeby z punktu widzenia organizacji ( 46 podmiotów) oraz brak 

woli współpracy po stronie potencjalnych kooperantów (9 podmiotów). Niemal identycznie 

formułowali swoje oceny w tym zakresie także przedstawiciele kadry zarządzającej. 

Tabela 31. 

Dlaczego Paostwa organizacja nie podejmuje współpracy z innymi 

organizacjami pozarządowymi? 
Liczebnośd 

Brak potrzeby 46 

Brak woli współpracy 9 

Brak innych organizacji na danym terenie 6 

Negatywne doświadczenia 3 

Brak innych NGO na danym terenie 3 

inne 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Z mediami współpracuje natomiast (wg wolontariuszy i pracowników) niespełna 80% badanych 

organizacji. Najczęściej są to kontakty z mediami o zasięgu regionalnym (47,3%) i lokalnym (44,8%). 

Oddziaływanie na poziom krajowy okazywało się niejednokrotnie niemożliwe, co nie tylko 

korespondowało z brakiem odpowiednich kontaktów w branży, niekiedy funduszy, ale przede 

wszystkim raczej lokalnym i regionalnym zasięgiem działania większości NGO. 
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Wykres 129. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Tabela 32. 

Z mediami o jakim zasięgu współpracuje Paostwa organizacja 

najczęściej? 
Liczebnośd Procent 

Media regionalne 114 47,3% 

Media lokalne 108 44,8% 

Media krajowe 14 5,8% 

Media międzynarodowe 5 1,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Praktycznie taki sam odsetek badanych wśród kadry zarządzającej potwierdził fakt występowania 

współpracy organizacji z mediami. Co ciekawe, członkowie zarządów organizacji zdecydowanie 

częściej wskazywali na prowadzenie współpracy z mediami lokalnymi niż regionalnymi. Należy jednak 

zwrócid uwagę na to, że osobami odpowiedzialnymi za kontakty z mediami są najczęściej 

przedstawiciele kadry zarządzającej, stąd też ich opinie wydają się w tym względzie bardziej 

reprezentatywne. 

Jeśli chodzi natomiast o charakter podejmowanej współpracy, to najczęściej jest to informowanie 

o działalności danej organizacji (85,3%). Promocja konkretnych przedsięwzięd miała miejsce już 

rzadziej, w 64,3% przypadków. Patronat medialny któregoś udało się pozyskad 44% organizacji. 

W odniesieniu do tej sytuacji warto jednak wspomnied, że NGO chcąc niekiedy, by informacja 

o wydarzeniu dotarła do szerszego grona odbiorców w ramach jednego typu środków masowego 

przekazu, rezygnują z patronatu medialnego. Oznacza on bowiem, co prawda, silniejszą promocję 

przez jednego z partnerów, ale jednocześnie pozbawia organizację możliwości rozpowszechniania 

przekazu na łamach innych redakcji czy portali. Warto także zwrócid uwagę, że współpraca z mediami 

w zakresie stosowania form nacisku na władze należy jeszcze do stosunkowo rzadkich sytuacji 

(10,5%), co pokazuje relatywną słabośd trzeciego sektora w Polsce. 
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Czy Paostwa organizacja współpracuje z mediami? N=343 
 

tak nie 
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Tabela 33. 

Charakter podejmowanej współpracy z mediami Liczebnośd Procent 

Informowanie o działalności 227 85,3% 

Promocja konkretnych akcji 171 64,3% 

Patronat medialny 117 44,0% 

Dostarczanie mediom materiałów/udzielanie wywiadów/konsultacje 85 32,0% 

Współpraca z mediami zakresie wywierania nacisku na sektor 

publiczny 
28 10,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Warto zwrócid uwagę na to, że opinie przedstawicieli kadry zarządzającej badanych organizacji były 

niemal takie same, co opinie pracowników i wolontariuszy. 

Oceniając poszczególne aspekty współpracy z mediami, pracownicy i wolontariusze stosunkowo 

najlepiej ocenili zainteresowanie mediów działalnością ich organizacji (ogółem 53,2% wskazao 

pozytywnych). W dalszej kolejności w rankingu znalazła się satysfakcja ze sposobu prezentowania tej 

działalności (48,9% wskazao pozytywnych) i ocena wyczerpującego charakteru treści (44,2% wskazao 

pozytywnych). W każdym z analizowanych przypadków około 1/3 badanych miała trudności 

z udzieleniem jednoznacznych wskazao – pozytywnych, bądź negatywnych. Podobne oceny w tym 

zakresie formułowali także członkowie zarządów badanych organizacji. 

Wykres 130. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Badani wypowiadając się na temat dostosowania regulacji prawnych do realiów działania III sektora 

w Polsce mieli przeważnie ambiwalentne odczucia. Większośd badanych (55%) nie udzieliła 

jednoznacznej odpowiedzi. Drugą najliczniej reprezentowaną kategorię respondentów stanowili ci, 

którzy wskazywali na niedostosowanie przepisów do realiów działania tego typu organizacji: 32% 

odpowiedziało, że są one raczej niedostosowane, 1% - zupełnie niedostosowane. Optymiści stanowili 

ogółem jedynie 12%. Nieco bardziej krytyczni, ale przede wszystkim bardziej zdecydowani w swoich 

odpowiedziach (mniej postaw ambiwalentnych) byli przedstawiciele kadry zarządzającej. 
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Wykres 131. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
 

Przechodząc na poziom bardziej szczegółowy okazuje się, że przepisy regulujące funkcjonowanie 

organizacji III sektora są postrzegane głównie jako niejasne bądź sprzeczne oraz wprowadzają 

utrudnienia związane z pozyskiwaniem środków finansowych (odpowiednio 68,1% i 63,2%). 

Respondenci zauważali także, że częśd przepisów zniechęca sektor prywatny do współpracy (37,9%). 

Tego typu zjawisko miało miejsce zdecydowanie rzadziej w odniesieniu do ocen wolontariuszy (11%). 

Podobne oceny w tym zakresie formułowali także przedstawiciele kadry zarządzającej badanych 

organizacji. 

Wykres 132. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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Istotna okazuje się także rola lokalnych liderów we wspieraniu działao organizacji, szczególnie 

w odniesieniu do władz szczebla gminnego, a w dalszej kolejności, jeśli chodzi o samych działaczy 

społecznych, czy władze powiatowe. Oceny pozytywne ogółem wskazujące na pewien wpływ, lub 

duży wpływ tego typu osób na efektywnośd działao NGO wahały się w granicach 51% - 69,8%. 

Wpływ przedstawicieli zarówno sektora prywatnego, jak i władz duchownych na funkcjonowanie 

organizacji w ocenie pracowników i wolontariuszy NGO, jest relatywnie niewielki. Wyraźnie 

zauważalna jest natomiast tendencja wskazująca na większy wpływ na funkcjonowanie trzeciego 

sektora ze strony władz samorządowych. Co ciekawe, im niższy szczebel samorządu 

(tzn. umiejscowiony bliżej obywatela), tym większa zdaniem badanych jest rola jego przedstawicieli 

we wspieraniu działao NGO. Oceny pracowników i wolontariuszy są niemal identyczne, jak oceny 

członków zarządów dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy 

i integracji społecznej. 

Wykres 133. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 
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3. Wnioski i rekomendacje 

Diagnoza stanu ilościowego organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji 

społecznej na terenie Dolnego Śląska była prowadzona w oparciu o bazę teleadresową przygotowaną 

na podstawie dostępnych danych przy konsultacji z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej. 

Operat badawczy, który został wykorzystany w badaniu pilotażowym i w badaniu głównym powstał 

w oparciu o szereg rozproszonych danych, które znajdowały się m.in. w zasobach internetowych 

(baza Klon/Jawor, portale internetowe organizacji pozarządowych, strony internetowe jednostek 

administracji publicznej i samorządowej) oraz w dostępnych publikacjach (folderach, wydawnictwach 

organizacji pozarządowych i związków takich organizacji). Na podstawie zgromadzonych 

i zweryfikowanych informacji GUS ustalono, że liczba organizacji działających w obszarze pomocy 

i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska w miastach powyżej 20 tys. mieszk. wynosi 1 281, 

natomiast liczba organizacji w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszk. na terenie województwa 

dolnośląskiego wynosi 62231. Wg danych GUS w 2008 roku na terenie województwa dolnośląskiego 

funkcjonowało 5,4 tysiąca organizacji pozarządowych ogółem (a więc nie tylko tych objętych 

badaniem, do których zaliczono te działające w obszarze pomocy i integracji społecznej), co stanowiło 

7,6% NGO w skali kraju. W tym ok. 700 (ok. 11,7% w skali kraju) stanowiły organizacje pożytku 

publicznego, ok. 500 (9% w skali kraju) stanowiły fundacje, a 4,8 tysiąca (7,5%) stanowiły 

stowarzyszenia i organizacje społeczne32. Pod względem liczby organizacji pozarządowych 

województwo dolnośląskie zajmowało w 2008 roku 5 miejsce w kraju (za Mazowieckim, 

Małopolskim, Śląskim i Wielkopolskim).   

Na podstawie przeprowadzonych badao nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że na terenie 

gmin/powiatów, w których występuje najsilniejsza koncentracja NGO w przeliczeniu na 100 

mieszkaoców organizacje te charakteryzują się także najbardziej zróżnicowanymi źródłami 

finansowania. Hipoteza wymaga dokładnej weryfikacji po przeprowadzeniu bardziej pogłębionych 

badao, w tym badao z wykorzystaniem szczegółowej analizy danych zastanych i pogłębionych analiz 

statystycznych. Podobnie jest z hipotezą mówiącą o tym, że im większa liczba NGO na danym terenie, 

tym bardziej zróżnicowany jest zakres podejmowanych działao przez te organizacje.  

Na podstawie przeprowadzonych badao nie jest także możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że im 

większa liczba NGO na danym terenie, tym większa jest specjalizacja podejmowanych działao 

w ramach jednej organizacji. Hipoteza wymaga dokładnej weryfikacji po przeprowadzeniu bardziej 

pogłębionych badao, w tym badao z wykorzystaniem szczegółowej analizy danych zastanych 

i pogłębionych analiz statystycznych oraz wykorzystania technik jakościowych. 

Zdecydowanie najwięcej dolnośląskich organizacji pozarządowych swoim działaniem obejmuje obszar 

zaledwie jednej gminy (niemal 1/3 wszystkich podmiotów objętych badaniem). Z kolei do 

najrzadszych należą te, które prowadzą działania na terenie kilku województw (2%) i na obszarze 

międzynarodowym (3%). Stosunkowo dużo organizacji swoim zasięgiem obejmuje obszar całego 

kraju (16%), co oznacza, że w próbie znalazły się filie i oddziały terenowe organizacji ogólnopolskich. 

Wyniki badao potwierdzają postawioną hipotezę, mówiącą o tym, że zasięg terytorialny działania 

                                                             
31 Jak pokazują wyniki ogólnopolskich badao organizacji pozarządowych, mają one swoje siedziby głównie na terenach gmin 
miejskich.  Ponadto, jak pokazują wyniki ogólnopolskich badao organizacji pozarządowych, ok. 1/4 z organizacji, których 
dane można odnaleźd w GUS lub internetowych bazach danych w rzeczywistości nie istnieje. (źródło: Wyniki badania 
stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego przez GUS w 2009 r.) 
32 Wyniki badania stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego przez GUS w 2009 r. 



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

128 

128 

NGO ogranicza się najczęściej do obszaru gminy, rzadziej powiatu, w której zarejestrowana jest dana 

organizacja. Wyniki ogólnopolskich badao organizacji pozarządowych także potwierdzają, że główna 

działalnośd statutowa obejmuje obszar lokalny (gmina, powiat)33.  

Wśród beneficjentów organizacji najczęściej wskazywano dzieci i młodzież (niemal 60% organizacji 

objętych badaniem), w dalszej kolejności – osoby niepełnosprawne i osoby starsze oraz dzieci 

i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. 

Na podstawie wyników badao można stwierdzid, że nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, 

pojawianie się potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów i dostosowanie zakresu działalności do 

dostępnych środków finansowych, głównie z funduszy unijnych, krajowych i samorządowych to 

główne przyczyny zadaniowego poszerzenia działalności. Na te czynniki wskazuje ponad 60% 

badanych34.  

Potwierdzona w wyniku przeprowadzonych badao została także hipoteza mówiąca o tym, że 

poszerzanie działalności organizacji pozarządowych polega przede wszystkim na zwiększeniu skali 

prowadzonych działao (mierzonej liczbą beneficjentów). Należy stwierdzid, że istotnie dolnośląskie 

organizacje pozarządowe rozszerzają swoją działalnośd zadaniową mając na celu dotarcie do nowych 

kategorii beneficjentów. 

Wyniki przeprowadzonych badao potwierdzają także, że dla przeważającej części organizacji 

planujących poszerzenie działalności jedną z głównych przyczyn tego poszerzenia są potrzeby 

zgłaszane przez beneficjentów. Jak wskazują wyniki badao i analiz oraz doświadczenia związane 

z funkcjonowaniem trzeciego sektora na zachodzie Europy, organizacje pozarządowe stanowią 

niezwykle ważny element w skutecznej realizacji polityk publicznych. Znaczenie to jest szczególnie 

duże w obszarze pomocy i integracji społecznej, co wynika przede wszystkim z bardzo dobrego 

rozeznania w potrzebach beneficjentów wśród NGO (często lepszej niż w wśród pracowników 

instytucji publicznych), bezpośredniego kontaktu z osobami poszukującymi szeroko pojętej pomocy 

społecznej, ale także większej efektywności ekonomicznej podejmowanych działao. W pewnym 

stopniu potwierdzają to także wyniki przedmiotowych badao przeprowadzonych na terenie Dolnego 

Śląska, potencjał trzeciego sektora w tym zakresie nie jest w odczuciu badanych dostatecznie 

wykorzystywany przez administrację publiczną. Wynika to z kilku czynników, a do najważniejszych 

z nich wg respondentów należą: wciąż ograniczone zaufanie ze strony administracji publicznej do 

efektywnego i rzetelnego działania NGO, ograniczone środki finansowe na te cele będące 

w dyspozycji instytucji publicznych oraz deficyt kapitału społecznego35 wpływający na ograniczony 

                                                             
33 Wyniki badania stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego przez GUS w 2009 r. 
34 „Na przestrzeni lat 2004-2008 liczba pracujących w polskim trzecim sektorze wzrosła o ponad 40%. Było 
to prawdopodobnie związane z wejściem w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ustawa uregulowała zasady działania trzeciego sektora, a  finansowy zastrzyk 
w postaci unijnych dotacji wspomógł działalnośd ponad połowy aplikujących o nie organizacji”. Za: Trzeci sektor – 
niewykorzystany potencjał, Sedlak & Sedlak 2010 
35 W 1976 roku Stefan Nowak na podstawie prowadzonych w polskim społeczeostwie badao sformułował pojęcie próżni 
socjologicznej, które w największym skrócie odnosi się deficytu kapitału społecznego na poziomie mezostrukturalnym 
społeczeostwa polskiego, a więc płaszczyźnie pomiędzy relacjami rodzinnymi i narodowymi. Bardzo trafnie opisał to 
zjawisko prof. J. Czapski: „W Polsce jest próżnia socjologiczna. Istnieją dwa podmioty: naród, który ma charakter wirtualno-
moralny, nie sprawczy oraz wspólnota pierwotna, czyli rodzina. Między nimi jest pustka: sąsiad nie ufa sąsiadowi, 
współpasażer współpasażerowi w autobusie. Jak tego współpasażera będą bili, nie będzie interweniował, bo wychodzi z 
założenia, że będzie sam – biedny Don Kichot - wygłupi się, jeszcze sam oberwie, bo inni się nie ruszą”. (za: www.ngo.pl) Jak 
pokazują wyniki wielu badao i analiz socjologicznych z lat 80-tych, 90-tych i początków XXI wieku pojęcie to nadal można 
odnosid do polskiej rzeczywistości i ma ono realne przełożenie na ograniczenia w rozwoju trzeciego sektora w Polsce.  



 

 

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
129 

i stosunkowo mało dynamiczny rozwój trzeciego sektora, a także względna słabośd III sektora, co 

znalazło potwierdzenie w wynikach badao. 

Wyniki badao potwierdzają, że najczęściej wymienianymi powodami braku planów poszerzenia 

działalności badanych organizacji pozarządowych są zarówno problemy finansowe, jak i problemy 

organizacyjne. Jak wynika z przeprowadzonych badao, problemy finansowe (ograniczone środki 

finansowe, jakimi dysponują NGO) to jedna z największych barier rozwoju tychże organizacji. 

W kontekście poszerzania działalności, która jak wynika z badao, jest w istotnym stopniu pochodną 

możliwości pozyskiwania środków europejskich mamy tu do czynienia z poważną barierą systemową, 

jaką jest płynnośd finansowa i dysponowanie własnymi środkami finansowymi na realizację 

projektów unijnych (w szczególności tych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

z którego najczęściej korzystają organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy i integracji 

społecznej). Opóźnienia w przyjmowaniu wniosków o płatnośd, wypłacaniu transz finansowych 

i tzw. zatory płatnicze powodują, że organizacje, które nie mają wystarczających środków 

finansowych na realizację działao w ramach projektów są narażone na niewypłacalnośd i popadnięcie 

w długi. Dla zdecydowanej większości organizacji kilkumiesięczne oczekiwanie na dotację w ramach 

projektu, którego działania muszą byd realizowane zgodnie z harmonogramem, oznacza znaczną 

barierę i może decydowad o konieczności likwidacji organizacji.     

W świetle przeprowadzonych badao należy wykluczyd hipotezę mówiącą o tym, że jednym 

z najczęstszych powodów zaniechania poszerzenia działalności przez organizacje pozarządowe są 

problemy kadrowe. Na ten czynnik wskazuje zaledwie 8,9% badanych informujących, że ich 

organizacja planów takich nie posiada. Należy też zauważyd, że w skali kraju w ostatnich latach 

odnotowywany jest stały wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze36.  

Hipoteza mówiąca o tym, że w celach statutowych organizacji pozarządowych przeważają zapisy 

o pomocy najuboższym i osobom zagrożonym marginalizacją społeczną została potwierdzona. Pomoc 

społeczna w odniesieniu do osób mających trudną sytuację życiową, czyli bodaj najbardziej ogólna 

kategoria oraz świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym lub podejmowanie działao na ich 

rzecz, zyskały największą liczbę wskazao (niemal połowa badanych uznała, że to obszary tematyczne, 

wokół których organizacja pozarządowa, której są przedstawicielami, prowadzi działalnośd). 

W dalszej kolejności pojawiły się organizacje, które zadeklarowały realizowanie zadao na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze integracji oraz ochronę i promocję zdrowia 

(45,1%).  

Wśród dolnośląskich organizacji dominują te, które przede wszystkim zajmują się organizacją czasu 

wolnego swoich beneficjentów (zdecydowanie najczęściej jako odbiorców działao  wskazywano dzieci 

i młodzież, a więc to im organizacje pozarządowe starają się organizowad czas wolny). Nieco ponad 

1/3 badanych członków zarządów poinformowała, że ich organizacje oferują rehabilitację oraz zabiegi 

medyczne dla swoich beneficjentów. Oznacza to, że postawiona hipoteza mówiąca o tym, że 

najczęstszym działaniem jest zbiórka pieniędzy na bezpośrednią pomoc beneficjentom została 

odrzucona. 

Zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności odpłatnej na rzecz beneficjentów. W sumie 

84% wszystkich badanych zadeklarowało, że bądź nie pobierają opłat, bądź udział działao 

                                                             
36

 Np. w 2004 roku w sektorze pozarządowym zatrudnione były 99 674 osoby, w 2006 roku 114 422 osoby, a w roku 2008 
już 141 986 osób. (Dane GUS, za: Trzeci sektor – niewykorzystany potencjał, Sedlak & Sedlak 2010) 
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bezpłatnych jest wyższy niż 75%. Warto podkreślid, że zdecydowana większośd (77,8%) 

respondentów, którzy reprezentują organizacje nieprowadzące działalności odpłatnej nie zauważa 

potrzeby jej prowadzenia. Należy zatem stwierdzid, że hipoteza mówiąca o tym, że przeważają 

nieodpłatne działania świadczone na rzecz beneficjentów określonych w statutach została 

potwierdzona. 

Z danych, które uzyskano od członków zarządów badanych organizacji wynika, że jest w nich 

zatrudnionych 3 805 osób, w tym 1 861 kobiet, co stanowi 48,9% ogółu zatrudnionych. W ogóle 

zatrudnionych w dolnośląskich NGO prowadzących działalnośd w zakresie pomocy i integracji 

społecznej można mówid o równowadze między liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn. 

Jednocześnie należy zwrócid uwagę na fakt, że wśród badanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (zarówno członków zarządu, jak i pracowników/wolontariuszy) większośd stanowiły 

kobiety (wśród członków zarządu kobiety stanowiły 57,9% ogółu badanych, wśród pracowników 

i wolontariuszy – 74,7%). Należy zatem przyjąd że rozkład pracowników ze względu na płed 

w badanych organizacjach na terenie województwa dolnośląskiego jest mniej więcej równy, chod 

z nieznaczną przewagą kobiet (szczególnie widoczną wśród pracowników i wolontariuszy), co jest 

przeciwne tendencji ogólnokrajowej.37 Fakt wyższego odsetka kobiet w próbie badawczej może 

wynikad z większej skłonności kobiet do uczestnictwa w badaniach społecznych. Należy zwrócid 

uwagę, że trzeci sektor jest w stanie zaoferowad pracę w elastycznych godzinach, co może byd 

doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla młodych matek, ale także dla osób niepełnosprawnych, 

starszych oraz absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Poziom feminizacji 

w organizacjach pozarządowych w Polsce wynosi 60%, podczas gdy w całej gospodarce narodowej 

jest to około 45%. Mając jednak na uwadze niższy odsetek zatrudnionych kobiet w dolnośląskich 

organizacjach pozarządowych w porównaniu do danych ogólnopolskich, rekomendowane jest 

prowadzenie działao promujących podejmowanie aktywności zawodowej w NGO przez kobiety na 

terenie województwa dolnośląskiego. W tego typu działaniach powinno przekazywad się informacje 

mówiące o większej elastyczności pracy w NGO, możliwości pogodzenia ról społecznych 

i zawodowych dzięki m.in. nienormowanemu czasowi pracy, możliwości rozwijania zainteresowao, 

itp. Szczególnie zainteresowane takimi działaniami powinny byd związki i stowarzyszenia organizacji 

pozarządowych, które z racji zakresu działania i większych niż pojedyncze organizacje środków 

finansowych mogłyby takie kampanie prowadzid wspólnie z np. publicznymi służbami zatrudnienia 

(Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy). 

Jak wynika z badao wśród organizacji, które znalazły się w próbie badawczej, w 2009r. pracowało 

w nich 3 805 osób. Wśród nich było 797 osób w wieku do 25 roku życia oraz 738 osób między 40 a 65 

rokiem życia. Oznacza to, że łącznie kategorie te stanowią 40,4% ogółu zatrudnionych. Jednocześnie 

należy stwierdzid, że hipoteza, mówiąca o tym, że wśród ogółu osób zatrudnionych w organizacjach 

III sektora funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej przeważają osoby młode (do 25 

roku życia) oraz osoby między 40. a 65. rokiem życia została odrzucona. 

Dane przedstawione przez respondentów wskazują, że w 2009r. badane organizacje współpracowały 

z 10383 wolontariuszami. Wśród nich 2 026 osoby nie ukooczyły więcej niż 25 lat, natomiast 3115 

osób było między 40. a 65. rokiem życia. Oznacza to, że łącznie kategorie te stanowią 49,5% ogółu 

wolontariuszy. Nie stanowią więc przewagi liczebnej, a tym samym założenie, mówiące o przewadze 

osób z tych kategorii wiekowych wśród wolontariuszy zostało odrzucone. 

                                                             
37 Badanie stowarzyszenia Klon/Jawor, N=2000 (na podstawie: http://fbwnn.pl/kjk/klon.pdf) 
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Z danych przedstawionych przez badanych wynika, że w ich organizacjach pracowało w 2009r. 

z 3 805 osób. Wśród nich  516 osoby posiadały wykształcenie średnie (średnie techniczne bądź 

policealne), natomiast 1 685 osób ukooczyło uczelnie wyższą. W sumie te dwie kategorie stanowią 

57,8% osób zatrudnionych w badanych organizacjach. Wynik ten stanowi podstawę do przyjęcia 

hipotezy mówiącej o tym, że wśród ogółu osób zatrudnionych w organizacjach III sektora 

funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej przeważają osoby z wykształceniem 

średnim i wyższym. 

Wśród 10383 wolontariuszy, z którymi w 2009 roku współpracowały badane organizacje 4 704 osoby 

posiadały wykształcenie średnie (średnie techniczne bądź policealne), zaś 2 588 wykształcenie 

wyższe. Łącznie stanowili oni 64,1 % ogółu wolontariuszy z którymi współpracowały poddane 

badaniu organizacje. Tym samym została potwierdzona hipoteza zakładająca, że wśród ogółu 

wolontariuszy w organizacjach III sektora funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej 

przeważają osoby z wykształceniem średnim i wyższym. 

Wśród 3 805 osób zatrudnionych w 2009r. w organizacjach pozarządowych poddanych badaniu 2 163 

osób było zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 1 298 osób w oparciu o umowę zlecenie, zaś 

344 na podstawie umowy o dzieło. Tym samym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia 

stanowiły 34,1% ogółu zatrudnionych. Zatem hipoteza mówiąca o tym, że przeważającą formą 

zatrudnienia w organizacjach III sektora są umowy zlecenia została odrzucona.  

W świetle badao nieprawdziwą okazała się hipoteza wskazująca na to, że przeważającą formą 

współpracy (bez stosunku pracy i innych umów cywilnoprawnych) są umowy wolontariackie 

z osobami świadczącymi dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz organizacji. Osoby takie stanowiły 

w 2009 roku około 1/3 ogółu osób współpracujących na podanych warunkach. Jak się okazuje, 

największa liczba osób współpracuje z organizacjami pozarządowymi bez jakichkolwiek umów. 

Rekomendowane jest zatem rozpowszechnienie wśród organizacji pozarządowych informacji 

dotyczących zawierania umów wolontariackich, dzięki którym możliwe będzie dokładne określenie 

zakresu zadao i obowiązków obu stron, ale przede wszystkim określenie odpowiedzialności za 

podejmowane w ramach współpracy działania.  

Z badao ogólnopolskich wynika natomiast, że 13% organizacji pozarządowych zatrudnia na podstawie 

umowy o pracę, a 23% zatrudnia na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenie. W roku 2008 

76% wszystkich organizacji w skali kraju opierało się na pracy społecznej swoich członków 

(świadczonej dobrowolnie i bez wynagrodzenia), natomiast odsetek organizacji, które korzystają 

z pracy społecznej wolontariuszy w skali kraju szacuje się na ok. 18%38. W skali kraju widoczna jest 

również tendencja do odchodzenia przez NGO od wolontariatu na rzecz zatrudnienia i pracy 

zarobkowej, co częściowo tłumaczyd może także stosunkowo wysoki udział zatrudnionych na umowę 

o pracę w dolnośląskich organizacjach pozarządowych.  

Z drugiej jednak strony należy zauważyd także ogólny wzrost liczby wolontariuszy w dolnośląskich 

organizacjach pozarządowych, który nastąpił w porównaniu do roku 2008. W roku 2008 

z organizacjami, które wzięły udział w badaniach, współpracowało 8 302 osób, a  w roku kolejnym 

osób tych było 10383, a więc 1,2 razy więcej. Jednocześnie w świetle wyników badao postawioną 

hipotezę, mówiąca o tym, że w ciągu ostatnich 2 lat zaobserwowano wzrost liczby osób 

współpracujących z NGO na terenie województwa należy uznad za potwierdzoną. 

                                                             
38 Wyniki badania stowarzyszeo, fundacji i innych organizacji społecznych zrealizowanego przez GUS w 2009 r. 
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W organizacjach, w których obecni są studenci i uczniowie pracujący w charakterze wolontariuszy 

zapytano badanych o to, czy po zakooczeniu nauki kontynuują współpracę z organizacją. Jak się 

okazało w około 40% organizacji taka sytuacja miała miejsce, ale w zaledwie w połowie z tych 

organizacji zdarza się to częściej niż w przypadku pojedynczych osób. Niemniej należy stwierdzid, że 

jest to sytuacja dośd często spotykana i tym samym hipotezę należy uznad za częściowo 

potwierdzoną. Należy w tym kontekście zwrócid uwagę na fakt, że praca w charakterze wolontariusza 

może stanowid i stanowi bardzo często możliwośd zdobycia pierwszych doświadczeo zawodowych, 

które po zakooczeniu nauki mogą byd rozwijane na wolnym rynku. Szczególnie ważne jest to dla 

studentów, którzy bardzo często pracę w charakterze wolontariusza łączą z zainteresowaniami, dzięki 

czemu zaraz po zakooczeniu studiów nie tylko mogą pochwalid się praktycznym doświadczeniem, ale 

też bardziej sprecyzowaną wizją swojej kariery zawodowej.    

Zapytana o korzystanie z pomocy rodziny (znajomych) swoich pracowników lub wolontariuszy około 

połowa respondentów zadeklarowała, że nie korzysta z takiej formy pomocy. Tym samym 

postawioną hipotezę, mówiącą o tym, że na pozyskiwanie osób współpracujących (wolontariuszy) 

wpływają w największym stopniu więzi rodzinne niż więzi obywatelskie (nowych wolontariuszy 

pozyskuje się z kręgu rodzinno-towarzyskiego osób zatrudnionych lub czynnych wolontariuszy) należy 

uznad za odrzuconą, gdyż różnica jest zbyt mała by mówid o ogólnej preferencji dla członków rodzin.  

W kontekście zaobserwowanego i potwierdzonego w latach 80-tych i 90-tych XX wieku 

występowania w polskim społeczeostwie tzw. próżni socjologicznej przedstawione wyniki badao 

należy uznad za korzystny dla rozwoju trzeciego sektora wskaźnik. Zaobserwowana sytuacja może 

świadczyd o rozwoju kapitału społecznego, który odbywa się dzięki rozszerzaniu więzi społecznych 

poza krąg rodzinny osób pracujących w organizacjach pozarządowych, co pośrednio potwierdzają 

także odpowiedzi uzyskane od pracowników i wolontariuszy wskazujących na relatywnie niewielki 

udział krewnych i członków najbliższej rodziny w działaniach na rzecz organizacji. Niemniej 

zanotowana obserwacja i przedstawione wnioski powinny zostad poddane bardziej szczegółowej 

weryfikacji w kolejnych badaniach empirycznych. 

Wyniki przeprowadzonych badao zaprzeczają  założonej hipotezie, mówiącej o tym, że główne 

problemy polegające na zaspokojeniu popytu NGO na wykwalifikowane kadry wynikają z braku 

odpowiedniej liczby chętnych. Z wypowiedzi członków zarządów badanych organizacji 

pozarządowych wynika, że w jedynie w 9% przypadków największą przeszkodą jest brak zgłoszeo do 

pracy potencjalnych pracowników. Za największą barierę uznano problem ze znalezieniem 

odpowiednich kandydatów na stanowisko za wynagrodzenie które organizacje mogą zaproponowad 

(65% wskazao). Po raz kolejny zatem wśród ograniczeo i barier rozwoju organizacji pozarządowych 

pojawia się problem natury finansowej. 

Wyniki badao w pewnym stopniu potwierdzają hipotezę mówiącą o tym, że główne problemy 

polegające na zaspokojeniu popytu NGO na wolontariuszy wynikają z braku odpowiedniej liczby osób 

chętnych do nieodpłatnego świadczenia pracy. Głównymi problemami przy poszukiwaniu 

wolontariuszy są najczęściej: brak czasu ze strony potencjalnych wolontariuszy na działanie w NGO 

(55,9 %) oraz brak środków na pokrycie adekwatnej kampanii rekrutacyjnej (37,6%). W obydwu 

przypadkach odpowiedzi te uzyskały więcej wskazao niż odpowiedź mówiąca o braku promocji idei 

wolontariatu – 24,7%. Tym samym hipotezę mówiącą o tym, że sytuacja związana z niedoborem 

wolontariuszy w NGO wynika z braku promocji działalności wolontariackiej należy uznad za 

niepotwierdzoną. 
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Połowa organizacji pozarządowych objętych badaniem w 2009 roku otrzymywała ze środków Unii 

Europejskiej kwoty nie przekraczające 20% całego rocznego budżetu organizacji, z kolei ze środków 

administracji centralnej (środki krajowe) – kwoty nie przekraczające 15%, z samorządu terytorialnego 

– 50%. Z kolei z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację 

połowa podmiotów biorących udział w badaniu czerpała środki w wysokości stanowiącej po 23% 

wszystkich przychodów w 2009 roku. Oznacza to, że głównym źródłem pozyskiwania finansowania na 

działalnośd statutową  organizacji są jednostki samorządu terytorialnego.  

Jedynie 12% członków zarządów na pytanie czy ich organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą 

udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Oznacza to, że zdecydowana większośd badanych organizacji nie 

prowadzi działalności gospodarczej i zarazem potwierdza hipotezę mówiącą o tym, że prowadzenie 

działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe należy do rzadkości. Gdyby przyjąd za 

wskaźnik stopnia profesjonalizacji prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje 

pozarządowe, wyniki badao będą świadczyd o niskim stopniu tej profesjonalizacji. Zależnośd między 

prowadzeniem działalności gospodarczej, a stopniem rozwoju organizacji pozarządowych należy 

jednak przyjmowad z pewną ostrożnością, gdyż organizacje pozarządowe, jak mówi sama definicja 

trzeciego sektora nie powinny byd nastawione na zysk. Wskaźnik ten należałoby jednak objąd 

monitoringiem w ramach kolejnych badao empirycznych organizacji pozarządowych oraz dokonad 

analizy porównawczej z trzecim sektorem na zachodzie Europy, który cechuje zdecydowanie wyższy 

poziom rozwoju organizacji non profit. 

Na podstawie analizy sposobów pozyskiwania środków finansowych przez NGO wyłania się obraz 

dośd negatywny. Ponad połowa (52,2%) respondentów twierdzi, że obecna sytuacja nie pozwala 

w pełni realizowad założonych  działao. Tym samym wyniki badao potwierdziły prawdziwośd 

postawionej hipotezy mówiącej o tym, że aktualne źródła finansowania NGO nie pozwalają na 

realizację zadao statutowych organizacji na odpowiednim poziomie (ocena subiektywna 

respondenta). Jest to zarazem kolejny przykład na istnienie kluczowych barier, jakimi są trudności 

finansowe, na które natykają  się organizacje pozarządowe w trakcie realizacji swych działao. 

W świetle przeprowadzonych badao należy stwierdzid, że kwestia pozyskiwania finansowania dla 

działalności organizacji pozarządowych jest sprawą problemową. Wśród przyczyn takiego stanu 

rzeczy respondenci widzą z jednej strony brak w budżetach samorządów lokalnych środków 

finansowych, które byłyby przeznaczone na działalnośd organizacji pozarządowych, zawiłe procedury 

prawne i biurokratyczne, ale przede wszystkim niewystarczający poziom zainteresowania sektora 

prywatnych przedsiębiorstw działalnością non profit. Tym samym potwierdza się prawdziwośd 

postawionej hipotezy mówiącej o tym, że organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

i integracji społecznej mają trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż 

samorząd terytorialny. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat można zaobserwowad intensywne działania promocyjne 

organizacji pożytku publicznego, jak również szeroko zakrojone kampanie informacyjne w skali całego 

kraju. Systematycznie wzrasta także liczba organizacji posiadających status OPP. Brak jednak 

dokładnych badao na temat efektywności samych kampanii informacyjnych, chod jednocześnie 

należy zauważyd, że odsetek osób deklarujących przekazywanie 1% swoich dochodów na rzecz OPP 

wzrasta.39 Rośnie też ilośd pieniędzy przekazywanych organizacjom pozarządowym, szczególnie od 

momentu, kiedy procedury związane z przekazywaniem 1% podatku zostały uproszczone, a wiele 

                                                             
39 www.pisop.org 
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organizacji prowadzi szeroko zakrojone kampanie medialne w tym zakresie. Należy jednak zwrócid 

uwagę na fakt, że najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków finansowych z 1% podatku są duże 

organizacje, które mogą pozwolid sobie na szeroko zakrojone kampanie medialne i reklamy.  

Hipoteza mówiąca o tym, że problemy finansowe NGO wynikają m.in. z braku wiedzy i umiejętności 

pracowników organizacji w aplikowaniu o środki unijne wymaga dokładnej weryfikacji, po 

przeprowadzeniu bardziej pogłębionych badao, w tym badao z wykorzystaniem szczegółowej analizy 

danych zastanych i pogłębionych analiz statystycznych oraz technik jakościowych. Jednakże można 

uznad, że hipoteza znalazła częściowe potwierdzenie na podstawie wyników uzyskanych wśród kadry 

zarządzającej oraz pracowników i wolontariuszy w odpowiedziach na pytanie o braki kwalifikacyjne. 

Na podstawie przeprowadzonych badao nie da się określid jednoznacznie skali głównych przyczyn 

ograniczonej aktywności NGO w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Na pewno do najważniejszych 

z nich należy ograniczona płynnośd finansowa i skromne zasoby kapitałowe organizacji, o których 

była mowa w kontekście barier finansowych i realizowania wykorzystywania  funduszy unijnych 

(opóźnienia w wypłacaniu dotacji, zatory płatnicze, skomplikowane procedury związane 

z rozliczaniem wniosków o płatnośd, itp.). 

Zaledwie 17% organizacji w ciągu minionych trzech lat zmieniło sposób pozyskiwania środków 

finansowych.  Tymczasem obraz, jaki wyłania się z wypowiedzi respondentów dotyczących jakości 

i kierunku wprowadzonych zmian, nie jest jednoznaczny. Z jednej strony padały bowiem odpowiedzi  

informujące o poprawie sytuacji (sprawniejsze pozyskiwanie wyposażenia i narzędzi pracy, 

zwiększone dotacje, realizacje projektów, oszczędnośd etc.), ale z drugiej strony – pokazujące 

pogorszenie tej sytuacji  (brak lub zmniejszenie dotacji). Taki stan rzeczy jednoznacznie skłania ku 

przyjęciu założonej hipotezy mówiącej o tym, że system pozyskiwania środków na działalnośd NGO 

nie ulega zasadniczym zmianom (od 3 lat), a organizacje pozarządowe zasadniczo nie wypracowują 

nowych sposobów pozyskiwania środków finansowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badao nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że zasoby 

techniczne i materialne, którymi dysponuje większośd NGO są niewystarczające do prowadzenia 

działalności statutowej na miarę potrzeb i oczekiwao beneficjentów ze względu na nieobjęcie 

badaniem samych beneficjentów organizacji. Hipoteza wymaga dokładnej weryfikacji po 

przeprowadzeniu bardziej pogłębionych badao, w tym szczególnie badao z udziałem samych 

beneficjentów. Bardzo często do prowadzenia działalności NGO wykorzystywane są natomiast 

prywatne zasoby sprzętowe (połowa dolnośląskich organizacji korzysta z zasobów prywatnych 

(rodziny, przyjaciół, znajomych pracowników lub wolontariuszy), kadrowe (ponad 1/3 organizacji 

informuje, że korzysta z pomocy rodziny z powodu braku „rąk do pracy” przy okazji realizacji zadao 

statutowych). Istotne i potrzebne wydaje się monitorowanie zachodzących trendów, zwłaszcza pod 

względem profesjonalizacji III sektora objawiającej się m. in. uniezależnieniem się od zasobów 

prywatnych. 

Jedynie w przypadku kilku procent organizacji objętych badaniem (4%) lokal, w którym prowadzona 

jest działalnośd jest ich własnością, co powoduje, że mogą one używad go niemal w nieograniczony 

sposób i rozporządzad posiadanym przez siebie prawem, czyli np. wynająd lub sprzedad. 

Zdecydowanie najwięcej organizacji korzysta z lokali będących własnością innych osób – na 

podstawie umowy najmu (38%) bądź użyczenia (44%). 6% organizacji objętych badaniem korzysta 

z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy, a pozostałe na podstawie innych form, wśród 

których dominowały następujące odpowiedzi: brak lokalu („działamy bez wyodrębnionego lokalu”, 
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„nie posiadamy lokalu”), mieszkanie prywatne („organizacja działa w mieszkaniu”, „korzystamy 

z lokalu prywatnego, bez umowy”), bądź też okazywało się, że organizacje pozarządowe działają 

w ramach bądź przy dolnośląskich parafiach lub szpitalach. Bez wątpienia obraz ukazany w wynikach 

badao potwierdza postawioną hipotezę, mówiącą o tym, że przeważająca częśd dolnośląskich 

organizacji ma problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb lokalowych. 

Około 40% NGO odczuwa brak odpowiedniej kadry działającej na rzecz organizacji i jej beneficjentów. 

Ważniejszymi jednak problemami w opinii respondentów są kwestie związane z finansowaniem 

organizacji i bariery związane z zasobami materialnymi. W tym kontekście należy jednak przyjąd 

hipotezę, mówiącą o tym, że do najważniejszych potrzeb organizacji pozarządowych należy bieżące 

zaspokajanie potrzeb kadrowych organizacji. Z drugiej strony należy jednak wskazad na fakt, że 

chętnych do pracy w organizacjach pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji 

społecznej w województwie dolnośląskim zasadniczo nie brakuje. Problemem okazują się jednak 

bardzo często oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników, które zazwyczaj znacząco 

przewyższają  możliwości organizacji. 

W zgodnej opinii ponad połowy respondentów największymi problemami, z jakimi borykają się na co 

dzieo organizacje pozarządowe działające na terenie Dolnego Śląska są te natury finansowej. Z tezą tą 

zgadza się w sumie 80,7% badanych. Drugą kategorią problemów, które wyłaniają się w świetle 

badao, są te związane z zasobami materialnymi organizacji, a więc wszelkiego rodzaju sprzętem od 

samochodów począwszy, na obuwiu rehabilitacyjnym koocząc. Z problemami takimi boryka się 52% 

badanych organizacji. Jest to jednoznaczne potwierdzenie postawionej hipotezy, mówiącej o tym, że 

do najważniejszych problemów organizacji pozarządowych należy brak środków finansowych 

i materialnych. Jednocześnie, jak już wspomniano jest to kluczowa bariera dla rozwoju trzeciego 

sektora w całej Polsce. 

Zawiłe procedury prawne i biurokratyczne to główne problemy związane z pozyskiwaniem środków 

finansowych przez badane organizacje. Odpowiedzi takiej udzieliło niemal 59% badanych, tym 

samym potwierdzając słusznośd postawionej hipotezy, mówiącej o tym, że nadmiernie rozbudowana 

biurokracja sektora publicznego jest jedną z głównych przyczyn ograniczonej aktywności organizacji 

pozarządowych. Ograniczenia biurokratyczne, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe 

w trakcie współpracy z jednostkami administracji publicznej występują niemal na wszystkich polach – 

począwszy od pozyskiwania dotacji i wsparcia na realizację zadao publicznych, poprzez realizację 

zadao, na sprawozdawczości koocząc. Należy jednocześnie podkreślid, że doskonałymi przykładami 

tego typu sytuacji jest aplikowanie, realizowanie i wdrażanie funduszy unijnych oraz działalnośd 

pożytku publicznego. Pomimo niedawnej nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

zakres chociażby wnioskowania o przyznanie wsparcia na realizację zadania publicznego został 

jeszcze bardziej uszczegółowiony i skomplikowany (np. w postaci rozbudowania wniosku 

o przyznanie wsparcia i sprawozdania z tego zadania). Szczególnie dla nowych organizacji 

pozarządowych są to znaczne ograniczenia w realizacji zadao statutowych. 

Około 70% respondentów stwierdziło, że nie przeprowadza szkoleo zewnętrznych ze względu na zbyt 

wysokie koszty. Jest to główny powód dla którego NGO nie uczestniczą w szkoleniach (przynajmniej 

na poziomie deklaratywnym). Tym samym założoną hipotezę, mówiącą o braku środków finansowych 

i ograniczonym korzystaniu ze szkoleo pracowniczych (szczególnie szkoleo zewnętrznych) należy 

uznad za potwierdzoną. 
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Wyniki badao jednoznacznie potwierdzają trafnośd postawionej hipotezy, mówiącej o tym, że 

zdecydowana większośd organizacji pozarządowych współpracuje z organami administracji 

publicznej. Najczęstsze formy współpracy to wspólne spotkania i narady robocze oraz realizowanie 

przez organizacje pozarządowe zadao własnych samorządów dzięki otrzymywanym z ich budżetów 

dotacji. 

W wynikach badao potwierdza się założenie zawarte w hipotezie, mówiące o tym, że organizacje 

pozarządowe najczęściej współpracują z samorządem gminnym. Współpracę na tym szczeblu 

deklaruje 94% badanych organizacji, a 46% ponadto twierdzi że współpraca ta ma charakter ciągły. 

Wyniki badao pokazują, że częstotliwośd współpracy maleje wraz z poziomem administracji 

samorządowej. Wynika to w głównej mierze z charakteru poszczególnych szczebli terytorialnych - 

szczebel gminny, to ten „najbliżej obywatela” i obejmujący również największą liczbę zadao 

w obrębie zadao własnych samorządu, m.in. w zakresie pomocy społecznej. 

Wśród odpowiedzi na pytanie o charakter, jaki ma współpraca prowadzona między organizacjami 

pozarządowymi, a organami administracji publicznej, najwięcej wskazao zanotowano przy 

„spotkaniach, naradach roboczych” i korzystaniu z dotacji na działania zlecone. Bez wątpienia są to 

dwie główne osie współpracy między tymi instytucjami. Tym samym należy częściowo przyjąd za 

potwierdzoną hipotezę mówiącą o tym, że współpraca organizacji pozarządowych z samorządem 

lokalnym opiera się głównie na pozyskiwaniu dotacji na zadania realizowane w obszarze działalności 

statutowej. 

W świetle wyników badao należy odrzucid hipotezę, że organizacje pozarządowe na ogół negatywnie 

oceniają przebieg współpracy z organami administracji publicznej. Średnio 60% organizacji 

pozytywnie ocenia te relacje. Ocen negatywnych jest zdecydowanie mniej – około 15%. W kontekście 

takich ocen można też postawid tezę, zgodnie z którą pozytywna  ocena współpracy z organami 

administracji publicznej jest wynikiem pozytywnej oceny prowadzonej współpracy w zakresie 

pozyskiwania przez NGO dotacji od organów samorządu i organów paostwowych. Stanowią one 

bowiem (jak wynika z przeprowadzonych badao) główne źródło finansowania działalności statutowej 

większości organizacji. 

Co interesujące, ocena współpracy z organami samorządu terytorialnego na poziomie gminy 

kształtuje się bardzo podobnie w odniesieniu do ocen dla współpracy z organami centralnymi 

(ministerstwa i agencje rządowe). Tym samym należy stwierdzid, że założona hipoteza, mówiąca 

o tym, że organizacje pozarządowe znacznie pozytywniej oceniają współpracę z organami 

administracji samorządowej niż rządowej (centralnej) nie została potwierdzona. 

Wśród badanych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

większośd współpracuje z podmiotami sektora prywatnego (ponad 50%), chod znacznie więcej 

podmiotów III sektora współpracuje z instytucjami publicznymi (ponad 80%). Większośd z badanych 

przyznaje, że charakter tej współpracy jest doraźny i okazjonalny. Fakt ten jest wynikiem 

ograniczonego zainteresowania ze strony przedsiębiorstw działalnością NGO, o której wspominali 

respondenci, przy omawianiu przyczyn największych problemów. Niemniej jednak postawioną 

hipotezę, mówiącą o współpracy z sektorem prywatnym należy uznad za potwierdzoną. 

Wśród form współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami sektora prywatnego badani 

najczęściej wskazywali na korzystanie ze sponsoringu, darowizny finansowe i darowizny rzeczowe 

(prawie 50% odpowiedzi). Najrzadziej wskazywanym obszarem wsparcia był wolontariat pracowniczy 

– 7,8%. Stosunkowo rzadko wskazywano również na pomoc w formie przekazania 1% podatku ze 
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strony firm (osób prowadzących działalnośd gospodarczą lub pracowników danego przedsiębiorstwa). 

Wydaje się to byd bowiem najmniej angażującą zasoby formą pomocy dla NGO, więc jednocześnie 

najbardziej popularną. Przytoczone statystyki potwierdzają założoną hipotezę mówiącą o tym, że 

organizacje pozarządowe nawiązują współpracę z podmiotami sektora prywatnego głównie w celu 

pozyskania środków finansowych na swoją działalnośd. 

Ponad 70% respondentów pozytywnie ocenia współpracę z sektorem prywatnym. Warto dodad, że 

około 50% badanych oceniło ją „zdecydowanie pozytywnie”. Takie wyniki jednoznacznie 

potwierdzają postawioną hipotezę mówiącą o tym, że organizacje pozarządowe pozytywnie oceniają 

współpracę z podmiotami sektora prywatnego. Taki obraz sytuacji jest zapewne wynikiem tego, że 

o ile współpraca z instytucjami sektora publicznego jest wręcz niezbędna, o tyle działania na linii 

sektor prywatny - sektor pozarządowy mają charakter dobrowolny i najczęściej bardzo opłacalny dla 

NGO. Innym aspektem współpracy między sektorem prywatnym a pozarządowym jest zakres 

wsparcia i jego poziom w porównaniu do sytuacji w krajach Europy Zachodniej, o którym 

wspomniano wcześniej. Na podstawie przeprowadzonych badao stwierdzono, że występują poważne 

bariery systemowe związane ze współpracą międzysektorową. Dotyczą one nie tylko nadmiernej 

biurokratyzacji, ograniczonych środków finansowych i innych barier, które zostały przedstawione 

w odniesieniu do współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną. W kontekście współpracy 

międzysektorowej istotne dla rozwoju organizacji pozarządowych są też relacje z sektorem 

prywatnym. W tym kontekście do największych barier należą m.in. zakres procedur dotyczących 

współpracy między sektorami (odpowiedź tą wskazało około 80% badanych, którzy współpracują 

z sektorem prywatnym i oceniają negatywnie tą współpracę) i niejasne przepisy prawne dotyczące 

współpracy między sektorami (odpowiedź tą wskazało około 60% badanych, którzy współpracują 

z sektorem prywatnym i oceniają negatywnie tą współpracę). 

Ponad 3/4 badanych zadeklarowało, że ich organizacje pozarządowe współpracują z innymi NGO, co 

jednoznacznie potwierdza hipotezę mówiącą o tym, że przeważająca liczba organizacji III sektora 

współpracuje między sobą. 

Niemal połowa organizacji pozarządowych postrzega jednak inne NGO jako konkurencję i jest to  

jeden z podstawowych problemów wynikających ze współpracy pomiędzy nimi. W tym kontekście 

bez wątpienia wyniki badao potwierdzają hipotezę, mówiącą o tym, że organizacje pozarządowe 

postrzegają siebie nawzajem jako konkurencję.  

Zdecydowana większośd, około 80% badanych organizacji współpracuje z mediami. Bez wątpienia 

współpraca z mediami dla wielu organizacji jest środkiem zarówno na pozyskiwanie nowych 

beneficjentów i wolontariuszy, jak i pośrednio do środków na finansowanie swej działalności. 

W wielu przypadkach współpraca taka bywa wręcz nieodzowna. 

Wyniki prowadzonych badao potwierdzają także hipotezę mówiącą o tym, że organizacje 

pozarządowe najczęściej współpracują z mediami lokalnymi. Ponad połowa organizacji deklaruje, że 

współpracuje z mediami o zasięgu lokalnym i jest to najczęściej pojawiająca się forma współpracy. 

Jest to też odzwierciedlenie pewnej ogólnej tendencji która ujawnia się na innych płaszczyznach 

np. współpracy z różnego szczebla instytucjami publicznymi, czy zasięgu terytorialnym działania 

danych organizacji. Większośd inicjatyw organizacji pozarządowych ma bowiem charakter lokalny. 

Członkowie zarządów organizacji pozarządowych poproszeni o ocenę współpracy z mediami 

wypowiadali się najczęściej pozytywnie. W zależności od dziedziny współpracy pozytywne wskazania 

dotyczą około 50% odpowiedzi, co potwierdza postawioną hipotezę. 
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O ile według badanych współpraca ich organizacji z mediami oceniana jest w sposób pozytywny, 

o tyle kwestia informowania o działaniach NGO w sposób wyczerpujący i rzetelny ma mniej wskazao 

aprobujących (około 40%).  

Wyniki badao wskazują, że reprezentanci niemal połowy organizacji negatywnie wypowiadają się na 

temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych. 

Zaledwie około 20% badanych jest przekonanych o dobrym przygotowaniu systemu prawnego do 

realiów funkcjonowania trzeciego sektora.   

Na podstawie przeprowadzonych badao i oceny krajowych regulacji prawnych oraz negatywnej 

oceny biurokratyzacji związanej z niemal wszystkimi aspektami działania organizacji pozarządowych 

należy uznad hipotezę mówiącą o tym, że obecnie obowiązujące krajowe regulacje prawne 

ograniczają rozwój sektora NGO za częściową potwierdzoną. Hipoteza ta wymaga jednak 

dokładniejszej weryfikacji po przeprowadzeniu bardziej pogłębionych badao. 

Zdaniem badanych wsparcie lokalnych liderów zwiększa efektywnośd organizacji pozarządowych. 

Wśród osób i instytucji najczęściej wymienianych jako mających wpływ na efektywnośd działania 

organizacji pozarządowych pojawiają się przedstawiciele władzy szczebla gminnego i działacze 

społeczni. Jak zostało to wykazane wcześniej, środki publiczne pozyskiwane za pośrednictwem 

administracji lokalnej szczebla gminnego dla większości organizacji pozarządowych w województwie 

dolnośląskim stanowią główne źródło finansowania działalności.  

Respondenci, zarówno przedstawiciele zarządów, jak i pracownicy/wolontariusze zapytani o główne 

motywacje podjęcia współpracy z organizacją najczęściej deklarowali, że współpraca daje im poczucie 

satysfakcji. Warto zwrócid uwagę na fakt, że bardzo niewielu badanych wskazało jako motywację 

wysoką stabilnośd zatrudnienia w III sektorze. Z jednej strony fakt ten świadczyd może o niskim 

poziomie pobudek natury materialnej kierujących postępowaniem uczestników badania. Z drugiej 

jednak wskazuje pośrednio na odczuwaną niestabilnośd zatrudnienia w organizacjach 

pozarządowych.  

Należy zauważyd, że forma użyczenia lub dzierżawy lokalu przeznaczonego pod działalnośd 

organizacji ze strony wskazanych przez badanych podmiotów jest istotnym aspektem współpracy 

międzysektorowej na terenie województwa dolnośląskiego. Najczęściej organizacje pozarządowe 

korzystają z pomieszczeo udostępnionych w różnych formach przez jednostki samorządu 

terytorialnego, co potwierdza jedną z hipotez mówiących o najbardziej rozwiniętej współpracy NGO 

właśnie z sektorem publicznym (w tym przypadku z administracją samorządową). Jak pokazują wyniki 

badao, w kontekście współpracy międzysektorowej, istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji 

pozarządowej ma nie tylko pomoc finansowa, ale także szeroko rozumiane wsparcie rzeczowe. 

Odnosząc się do posiadanych zasobów materialnych organizacji pozarządowych działających 

w obszarze integracji i pomocy społecznej na terenie Dolnego Śląska należy wskazad na znaczny 

deficyt tego typu zasobów. Jest to w bezpośredni sposób związane z ograniczonymi środkami 

finansowymi, jakimi na ogół dysponują NGO. Zasoby te stanowią jednocześnie istotną barierę dla 

skutecznej realizacji działao statutowych oraz ograniczają możliwości dalszego rozwoju tychże 

organizacji.  

Z przeprowadzonych badao wynika, że głównym źródłem finansowania dolnośląskich organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej są budżety jednostek 
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samorządu terytorialnego oraz składki członkowskie. Struktura źródeł pozyskiwania pieniędzy na 

działalnośd organizacji w porównaniu lat 2008 i 2009 zasadniczo nie uległa zmianie. 

Zdecydowana większośd środków budżetowych wydatkowanych przez dolnośląskie organizacje 

działające w obszarze pomocy i integracji społecznej jest przeznaczana na działalnośd statutową. 

Stosunkowo niewielki odsetek środków finansowych jest związanych z obsługą administracyjną, co 

należy uznad za pozytywny aspekt funkcjonowania NGO. Fakt ten potwierdza także tezę o większej 

skuteczności i gospodarności trzeciego sektora w porównaniu do wydatków administracyjnych 

jednostek organizacyjnych opieki społecznej funkcjonujących w ramach administracji publicznej40. 

Jak wynika z przeprowadzonych badao zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji 

pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności 

odpłatnej na rzecz beneficjentów. Wśród najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy należy 

wymienid ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują beneficjenci tychże organizacji. W dalszej 

kolejności wymieniane są problemy natury prawno-księgowej, które należy jednak uznad za 

zdecydowanie mniejszą barierę. Dla wielu organizacji wprowadzenie odpłatności za świadczoną 

pomoc i działania spotkałoby się bowiem z ograniczeniem przekazywanego wsparcia i ograniczeniem 

działao statutowych. 

W odniesieniu do ograniczeo w pozyskiwaniu środków finansowych należy zwrócid uwagę na to, że 

przedstawiciele badanych organizacji wymieniając bariery w tym zakresie wskazywali praktycznie 

rzecz biorąc tylko na czynniki zewnętrzne, które na ogół leżą poza możliwościami organizacji. Z jednej 

strony świadczy to o ograniczonych środkach finansowych i wsparciu ze strony zarówno ze strony 

sektora publicznego, jak i prywatnego, które nie pokrywają się z oczekiwaniami i potrzebami 

organizacji pozarządowych, a z drugiej strony z dosyd wysokiego poziomu pewnego rodzaju 

roszczeniowości i byd może nawet bierności ze strony NGO, gdyby zestawid te wyniki 

z odpowiedziami dotyczącymi takich kwestii, jak prowadzenie działalności gospodarczej, czy 

ograniczonego pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, które świadczą o niewielkiej 

aktywności NGO w tym zakresie. Często wskazywana, jako przyczyna ograniczeo w pozyskiwaniu 

środków finansowych kwestia zawiłości procedur prawnych i biurokratycznych jest w tym kontekście 

bardziej zobiektywizowaną barierą (podobnie jak  brak informacji o możliwościach uzyskania 

dofinansowania działao), natomiast stosunkowo niewielki odsetek badanych wskazujący na czynniki 

wewnętrzne w postaci braku spełnienia kryteriów formalnoprawnych przez organizację może 

świadczyd o znacznym przerzucaniu odpowiedzialności za kondycję trzeciego sektora na działania 

administracji publicznej.   

Zaledwie 17% badanych organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich trzech lat zmieniło sposób 

pozyskiwania środków finansowych. W kontekście przytoczonych wyników badao, z których wynika, 

że organizacje borykają się z problemem braku wystarczającego finansowania instytucji trzeciego 

sektora, zastanawia brak zmiany tego systemu -   na ile kwestia ta leży po stronie samych 

zainteresowanych i ich małej dynamiki, a na ile na wciąż tkwi w niedoskonałym systemie, w którym 

funkcjonują. 

Warto wskazad, że wśród głównych przyczyn terytorialnego poszerzania działalności przedstawiciele 

badanych organizacji wskazywali najczęściej na możliwośd pozyskania nowych źródeł finansowania 

działalności (potrzeby beneficjentów, jak też zamiar dotarcia do nowych odbiorców znalazły się na 

                                                             
40

 Na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) wydatki te sięgają w niektórych gminach nawet 40% budżetów 
przeznaczonych na pomoc społeczną i działania pokrewne (działy: 852, 853 i 854). 
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3. i 4. pozycji). Z kolei wśród najważniejszych czynników wpływających na zadaniowe poszerzanie 

działalności badani znacznie częściej wskazywali na nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 

i potrzeby zgłaszane przez beneficjentów. Świadczy to niewątpliwie o ogromnych potrzebach 

dotychczasowych beneficjentów organizacji pozarządowych, którzy oczekują większego wsparcia niż 

aktualnie otrzymywane. Podkreśla to zarazem rolę i znaczenie organizacji pozarządowych 

działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska w zakresie realizacji 

zadao skierowanych do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i niedostatecznie 

wykorzystywanym potencjale tychże organizacji w chwili obecnej.  

Jak pokazują wyniki badao, zdecydowana większośd organizacji nie zatrudnia i nie współpracuje 

z osobami w wieku poniżej 25 lat i mniej (około 80%), chod powszechnie uważa się, że 

wolontariuszami zostają uczniowie i studenci, a więc osoby którzy z założenia dysponują największą 

ilością czasu wolnego, w przeciwieostwie do osób pracujących. Może to wynikad z niewielkiego 

zaangażowania w pracę społeczną ze strony młodego pokolenia mieszkaoców województwa 

dolnośląskiego, co jednocześnie może byd uznane za jeden ze wskaźników niskiego poziomu rozwoju 

społeczeostw obywatelskiego i aktywności społecznej na terenie województwa. Teza ta wymagałaby 

jednak weryfikacji w toku bardziej pogłębionych badao. 

Deklarowany przez większośd badanych brak problemów związanych z utrzymaniem obecnego 

personelu wśród większości dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy 

i integracji społecznej (około 75% wskazao) jest zapewne związany z silnym poczuciem identyfikacji 

pracowników NGO z misją i zadaniami organizacji, w których pracują. W kontekście kluczowych 

problemów związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników (zbyt wysokie oczekiwania finansowe 

potencjalnych kandydatów do pracy) internalizacja przekonao o tożsamości celów, jakie odpowiadają 

obecnym pracownikom i  działalności organizacji stanowią bowiem najważniejszy element 

decydujący o stabilnej sytuacji kadrowej w dolnośląskich NGO objętych badaniem. Warto też 

podkreślid, że badani pozytywnie oceniali kwalifikacje obecnych pracowników i wolontariuszy 

krytycznie odnosząc się w zasadzie tylko do kwestii dyspozycyjności i doświadczenia w zakresie 

działalności na rzecz trzeciego sektora. Pozostałe wskazani stanowiły od kilku do kilkunastu procent 

odpowiedzi. 

Warto zwrócid uwagę na fakt, że pomimo bardzo wysokiego odsetka organizacji, które współpracują 

z wolontariuszami potrzeby większości NGO są zdecydowanie większe. W kontekście ograniczonych 

możliwości rozszerzania zakresu terytorialnego działalności i obejmowania wsparciem nowych grup 

beneficjentów czynnik ten również należy uznad za istotną barierę ograniczającą rozwój organizacji 

działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska. W kontekście 

ograniczeo finansowych i organizacyjnych, które wysuwają się na pierwszy plan problem ten nie jest 

jednak tak wyraźnie przywoływany przez badanych. Odpowiedzi badanych wskazują na to, że dla 

większości uczniów i studentów, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi praca 

świadczona na rzecz organizacji stanowi zapewne okazję do zdobycia pierwszych doświadczeo 

zawodowych lub też formę zagospodarowania wolnego czasu. Po ukooczeniu nauki zdecydowana 

większośd z nich poszukuje jednak zatrudnienia gdzie indziej, bądź też w większym stopniu koncentruje się 

na pracy zawodowej ograniczając swoją dotychczasową aktywnośd społeczną. Z punktu widzenia 

organizacji sytuacja ta wskazuje na koniecznośd poszukiwania wolontariuszy a zarazem potencjalnych 

pracowników nie tylko wśród uczniów i studentów, gdyż jak pokazują wyniki badao osoby te rzadko wiążą 

swoją przyszłośd zawodową z trzecim sektorem. Z drugiej strony może to świadczyd także o tym, że oferta 
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NGO nie jest dla młodych osób poniżej 30 roku życia ofertą atrakcyjną, co potwierdzają także wyniki 

innych badao41. 

Najczęściej wskazywane przez badanych odpowiedzi świadczą o deficycie wiedzy pracowników NGO 

w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz ich rozliczania. Koresponduje to ze 

wskazaniami badanych, które dotyczyły największych barier w rozwoju trzeciego sektora i były związane 

m.in. z problemami finansowymi.   

Jak wynika z badao prowadzonych wśród dolnośląskich organizacji pozarządowych42 administracja 

publiczna, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego to najczęściej wskazywani partnerzy dla 

NGO. Potwierdzają to wyniki przedmiotowych badao, z których wynika, że zdecydowana większośd 

poddanych badaniu organizacji współpracuje z organami administracji publicznej (ponad 80%). 

Różnorodnośd form współpracy NGO z organami administracji publicznej jest dosyd duża. Także zakres tej 

współpracy jest dosyd szeroki, chod na pierwszy plan wybijają się przede wszystkim dwie kwestie: 

działania komunikacyjne (w tym konsultacje) i szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne organizacji 

pozarządowych oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji. 

Jak wynika z przeprowadzonych badao istnieje pewna zależnośd między szczeblem samorządu, 

a pozytywną oceną współpracy, którą można sprowadzid do stwierdzenia, że im niższy szczebel 

samorządu (w sensie usytuowania organu bliżej obywatela), tym lepsza ocena współpracy. Stąd też 

przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy i integracji społecznej na 

terenie Dolnego Śląska najlepiej oceniają współpracę z samorządem gminnym/miejskim, a najsłabiej 

(ale także pozytywnie) z samorządem województwa. Z kolei oceny ambiwalentne wynikają zapewne ze 

stosunkowo rzadkich kontaktów i sporadycznej współpracy NGO z organami danego szczebla 

administracji. Pozytywna ocena współpracy, jaką w zdecydowanej większości wystawiają badani 

sektorowi publicznemu skłania ku optymistycznej refleksji i pozwala myśled o dalszym rozwoju trzeciego 

sektora. Szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że organizacje pozarządowe z roku na rok realizują 

w formie zadao zleconych coraz większą liczbę działao przypisanych sektorowi publicznemu, a z drugiej 

strony jednostki samorządu terytorialnego są najczęściej wskazywane przez NGO, jako główny podmiot 

wspierający ich działania statutowe i organizacyjne.  

Uczestniczący w badaniu członkowie zarządów NGO zostali również zapytani o ogólną ocenę współpracy 

z podmiotami sektora prywatnego. W niemal 3/4 przypadków respondenci pozytywnie ocenili 

współpracę z podmiotami sektora prywatnego. Należy jednak zaznaczyd, że 1/5 badanych nie potrafiła 

udzielid jednoznacznej odpowiedzi (trudno powiedzied). Jedynie kilka procent badanych wyraziło 

pejoratywną opinię o współpracy ze sferą biznesu. Fakt ten świadczyd może o dużym, ale wciąż 

niewykorzystanym potencjale współpracy międzysektorowej. Byd może wpływ na taką sytuację ma 

obecny ogólnoświatowy kryzysy gospodarczy, który skłania większośd przedsiębiorstw do oszczędzania 

(a jak wykazano, jedną z głównych form współpracy na linii sektor prywatny – sektor pozarządowy jest 

właśnie sponsoring), jednak należy podkreślid, że świadomośd przedsiębiorców w zakresie idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu jest też z roku na rok coraz większa, co w połączeniu z optymistycznymi 

                                                             
41 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
42

 Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno – społecznych województwa dolnośląskiego, Wrocław 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   
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prognozami dotyczącymi rozwoju gospodarczego w najbliższych latach stanowi pozytywną przesłankę dla 

poszerzania i pogłębiania współpracy międzysektorowej43. 

W oparciu o wyniki badania można stwierdzid, że ograniczony zakres współpracy wewnątrzsektorowej 

wynika głównie z niechęci do współpracy z „konkurencyjnymi” organizacjami i dzielenia się 

kompetencjami. Z kolei „nastawienie” NGO na współpracę z jednostkami administracji publicznej 

(w szczególności z samorządem terytorialnym) pozwala na postawienie wniosku, że do najważniejszych 

elementów będących przedmiotem swego rodzaju rywalizacji między organizacjami pozarządowymi 

należą środki finansowe, które poprzez administrację publiczną są przekazywane w formie dotacji. Mając 

na uwadze ograniczone możliwości finansowe sektora publicznego oraz problemy finansowe większości 

NGO należy stwierdzid, że środków tych jest za mało dla wszystkich organizacji, co w naturalny sposób 

wymusza konkurencję wśród nich.    

Podsumowując kwestię współpracy wewnątrz, jak i międzysektorowej warto skupid się nie tylko na 

uwarunkowaniach i ograniczeniach tej współpracy, które zasadniczo wybiegają poza zakres 

przedmiotowego badania44, ale przede wszystkim na elementach i działaniach, które tę współpracę mogą 

wzmocnid.  

Zdiagnozowany zakres współpracy dolnośląskich organizacji pozarządowych działających w zakresie 

pomocy i integracji społecznej z otoczeniem zewnętrznym wskazuje na dużą koncentrację działao 

skierowanych przez trzeci sektor w stronę administracji publicznej. Niestety mamy tu nadal do czynienia 

ze swego rodzaju brakiem równowagi – częściej bowiem to organizacje pozarządowe są petentem 

zamiast partnerem dla administracji publicznej. Z jednej strony wynika to ze specyfiki działao tych 

organizacji i zakresu zadao własnych samorządu terytorialnego, który jest głównym partnerem działao 

NGO i nie dysponuje wystarczającą liczbą środków finansowych na realizację zadao własnych. Z drugiej 

strony wskazuje na pewnego rodzaju „uzależnienie” od administracji publicznej w kontekście stosunkowo 

niewielkiego zakresu współpracy NGO z sektorem prywatnym. Niewiele lepiej wygląda także zakres 

współpracy wewnątrzsektorowej, który również uwarunkowany jest ograniczonym potencjałem 

organizacji pozarządowych traktujących siebie najczęściej jako konkurencję w pozyskiwaniu dotacji na 

działania statutowe ze strony administracji publicznej. Wśród działao, które pozwoliłyby na przełamanie 

obecnej sytuacji w zakresie współpracy międzysektorowej należy wskazad przede wszystkim na promocję 

idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), która chod jest coraz bardziej i szerzej rozpowszechniana 

w ramach projektów unijnych i kampanii medialnych, to nadal wymaga dużego nakładu promocji i działao 

wspierających. Drugim, niezwykle ważnym elementem, który wpływa na ograniczoną współpracę 

z sektorem prywatnym, ale także publicznym są różnego rodzaju ograniczenia administracyjno-formalno-

prawne. Przeciwdziałanie tym barierom to przede wszystkim zadanie sektora publicznego i ustawodawcy. 

W przypadku współpracy wewnątrzsektorowej należy natomiast wskazad na pilną potrzebę 

upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy między NGO, rozwój organizacji parasolowych 

oraz promowanie idei partnerstwa projektowego. 

                                                             
43 www.pisop.org  
44Wśród tych ograniczeo należy mied na uwadze także uwarunkowania historyczne, które leżą u podstaw tworzenia się 
społeczeostwa obywatelskiego, zagadnienia z pogranicza administracji i budowania zaufania obywateli do instytucji 
paostwowych i samorządowych na przestrzeni wielu lat, a także procesy tworzenia się nowoczesnej gospodarki 
wolnorynkowej, itp. 
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Tabela 34. Tabela wniosków i rekomendacji. 
Lp. Tytuł rozdziału Problem/obserwacja/ 

wniosek 
Jak powinna wyglądad 
rzeczywistośd? Jaka zmiana powinna 
zostad dokonana? 

Co należy zrobid, aby osiągnąd pożądany stan? / 
Co należy zrobid, aby przeprowadzid pożądane 
zmiany? 

Odbiorca rekomendacji Sposoby/metody/i
nstrumenty 
wdrożenia 

rekomendacji 

1 Diagnoza stanu 
ilościowego 
organizacji 
pozarządowych 
działających na 
terenie Dolnego Śląska 
w zakresie pomocy i 
integracji społecznej 
 

Brak rzetelnego rejestru organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
pomocy i integracji społecznej na Dolnym 
Śląsku, który podlegałby stałej i bieżącej 
aktualizacji. 
 

Stworzenie rejestru organizacji 
pozarządowych  działających w 
obszarze pomocy i integracji 
społecznej w województwie 
dolnośląskim. 

Wykorzystanie bazy danych organizacji stworzonej 
w ramach przedmiotowego badania jako punktu 
wyjścia do opracowania rejestru podlegającego 
bieżącej aktualizacji.  Prowadzenie bieżących 
aktualizacji poprzez stały kontakt z NGO i 
wprowadzenie procedur zachęcających i 
umożliwiających rejestrację w takiej bazie. 

DOPS, zrzeszenia 
i związki organizacji 
pozarządowych. 

Fundusze unijne 
(np. PO KL, PO FIO). 

2 Potencjał rozwojowy 
organizacji. Wnioski i 
rekomendacje. 

Ograniczone zaufanie administracji publicznej 
do organizacji trzeciego sektora przejawiające 
się m.in. w stosunkowo niewielkiej jak na 
możliwości i efektywnośd działania NGO liczbie 
zleconych zadao oraz puli środków 
przekazywanych na te działania. 

Zwiększenie środków finansowych 
oraz liczby działao przekazywanych 
przez sektor publiczny organizacjom 
pozarządowym w ramach zadao 
pożytku publicznego. 

Promocja dobrych praktyk w zakresie zlecania 
zadao publicznych organizacjom trzeciego sektora, 
prowadzenie badao i analiz pokazujących 
efektywnośd takich działao, lobbing NGO w 
środowiskach samorządowych (z wykorzystaniem 
możliwości i skali działania organizacji 
parasolowych). 

Administracja publiczna, 
jednostki samorządu 
terytorialnego, NGO, 
organizacje zrzeszające 
NGO (organizacje 
parasolowe). 

Badania i analizy 
socjologiczne, 
publikacje naukowe 
i artykuły prasowe. 

3 Potencjał rozwojowy 
organizacji. Wnioski i 
rekomendacje. 

Do najważniejszych problemów 
ograniczających możliwości poszerzenia 
działalności przez NGO w kontekście funduszy 
unijnych, które jednocześnie stanowią ważny 
czynnik pozwalający na zwiększenie zakresu 
podejmowanych działao należą problemy 
finansowe organizacji trzeciego sektora 
(ograniczone środki finansowe).  
 

Uproszczenie procedur związanych z 
rozliczaniem dotacji i przyjmowaniem 
wniosków o płatnośd. Wprowadzenie 
rozwiązao o charakterze funduszy 
pożyczkowych dla NGO, które 
pozwolą na poprawę ich płynności 
finansowej. 

Mając na uwadze coraz większą liczbę projektów 
realizowanych przez NGO z funduszy unijnych, 
które cechuje bardzo często ograniczona płynnośd 
finansowa i tzw. zatory płatnicze przy 
jednoczesnych ograniczeniach finansowych (brak 
lub niewielki zasób środków własnych wśród NGO) 
należy usprawnid system przyjmowania i 
rozliczania wniosków o płatnośd w ramach 
projektów unijnych. 
 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, 
instytucje zarządzające 
i pośredniczące 
w ramach funduszy 
unijnych 
(poszczególnych 
programów 
operacyjnych 
skierowanych m.in. do 
NGO)  zrzeszenia 
i związki organizacji 
pozarządowych. 

Rozwiązania 
legislacyjne, lobbing 
NGO. 

4 Pracownicy w 
dolnośląskich 
organizacjach 
pozarządowych. 
Wnioski i 
rekomendacje. 

Stosunkowo niewielki odsetek kobiet (w 
porównaniu do danych ogólnopolskich) 
zatrudnionych i współpracujących z NGO 
działających w obszarze pomocy i integracji 
społecznej na terenie województwa 
dolnośląskiego. 
 

Wzrost odsetka kobiet zatrudnionych 
w dolnośląskich NGO niezależnie od 
formy zatrudnienia.  
 

Prowadzenie działao promujących podejmowanie 
aktywności zawodowej w NGO przez kobiety na 
terenie województwa dolnośląskiego. W tego typu 
działaniach powinno przekazywad się informacje 
mówiące o większej elastyczności pracy w NGO, 
możliwości pogodzenia ról społecznych i 
zawodowych dzięki m.in. nienormowanemu 
czasowi pracy, możliwości rozwijania 
zainteresowao, itp. 

NGO, stowarzyszenia i 
związki organizacji 
pozarządowych, DOPS, 
publiczne służby 
zatrudnienia, jednostki 
organizacyjne pomocy 
społecznej (OPS, PCPR). 

Działania 
promocyjne, 
artykuły w 
mediach, kampanie 
społeczne. 
 

5 Pracownicy w 
dolnośląskich 
organizacjach 
pozarządowych. 
Wnioski i 
rekomendacje. 

Stosunkowo niewielki odsetek osób młodych 
(do 25 roku życia) zatrudnionych i 
współpracujących z dolnośląskimi NGO 
działającymi w obszarze pomocy i integracji 
społecznej. 
 
 

Wzrost odsetka osób młodych (do 25 
roku życia)  współpracujących z 
dolnośląskimi NGO na zasadzie 
wolontariatu lub umów cywilno-
prawnych. 

Prowadzenie działao promujących podejmowanie 
aktywności w NGO przez osoby młode na terenie 
województwa dolnośląskiego. W tego typu 
działaniach powinno przekazywad się informacje 
mówiące o możliwości pogodzenia nauki ze 
zdobywaniem pierwszych doświadczeo 
zawodowych, możliwości rozwijania zainteresowao 
oraz zdobywania pierwszych doświadczeo na rynku 

NGO, stowarzyszenia i 
związki organizacji 
pozarządowych, DOPS, 
publiczne służby 
zatrudnienia, jednostki 
organizacyjne pomocy 
społecznej (OPS, PCPR), 
szkoły 

Działania 
promocyjne, 
artykuły w 
mediach, kampanie 
społeczne. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

pracy. 
 

ponadgimnazjalne, 
szkoły wyższe, 
uczelniane biura karier, 
doradcy zawodowi w 
szkołach. 

6 Pracownicy w 
dolnośląskich 
organizacjach 
pozarządowych. 
Wnioski i 
rekomendacje. 

Dolnośląskie NGO działające w obszarze 
pomocy i integracji społecznej stosunkowo 
rzadko zawierają umowy wolontariackie z 
osobami świadczącymi dobrowolną, 
nieodpłatną pracę na rzecz organizacji, a 
największa liczba osób współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi bez 
jakichkolwiek umów. 

Wzrost odsetka zawieranych przez 
dolnośląskie NGO umów 
wolontariackich  z osobami 
świadczącymi dobrowolną, 
nieodpłatną pracę na rzecz 
organizacji.  

Rekomendowane jest rozpowszechnienie wśród 
organizacji pozarządowych informacji dotyczących 
zawierania umów wolontariackich, dzięki którym 
możliwe będzie dokładne określenie zakresu zadao 
i obowiązków obu stron, ale przede wszystkim 
określenie odpowiedzialności za podejmowane w 
ramach współpracy działania. 

NGO, stowarzyszenia i 
związki organizacji 
pozarządowych, DOPS, 
jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej (OPS, 
PCPR). 

Działania 
promocyjne, 
artykuły w 
mediach, kampanie 
społeczne, 
konferencje i 
szkolenia dla NGO. 
 

7 Najważniejsze 
problemy związane z 
prowadzeniem 
działalności 
statutowej przez 
organizacje 
pozarządowe na 
terenie Dolnego 
Śląska. Pozyskiwanie 
środków finansowych. 

Głównym źródłem pozyskiwania środków 
finansowych na działalnośd NGO są budżety 
jednostek samorządu terytorialnego (głównie 
szczebla gminnego). Ponadto połowa 
respondentów twierdzi, że obecna sytuacja 
nie pozwala w pełni realizowad założonych  
działao. Jednocześnie badani przedstawiciele 
NGO wskazują na niewielkie zróżnicowanie 
źródeł pozyskiwania środków finansowych 
oraz stosunkowo niewielkie wsparcie ze strony 
sektora prywatnego, które wynika z barier 
formalno - prawnych i podatkowych. 

W kontekście rosnącego deficytu 
budżetu paostwa oraz ograniczeo 
nakładanych na jednostki samorządu 
terytorialnego przez resort finansów 
(przy jednoczesnym zwiększaniu 
liczby zadao własnych jst bez 
przekazywania środków finansowych 
z budżetu paostwa)  NGO powinny 
dążyd do dywersyfikacji źródeł 
pozyskiwania środków na działalnośd 
statutową.  

Jednocześnie należy wprowadzad zmiany 
legislacyjne likwidujące dotychczasowe bariery i 
ograniczenia związane z przekazywaniem NGO 
środków finansowych przez sektor prywatny (m.in. 
uproszczenie procedur i większe możliwości w 
zakresie odliczania kosztów przez 
przedsiębiorców). 
 

Władze ustawodawcze 
(Parlament RP), 
stowarzyszenia i związki 
organizacji 
pozarządowych, 
zrzeszenia i związki 
pracodawców oraz 
przedsiębiorców.  
 

Rozwiązania 
legislacyjne, lobbing 
NGO i organizacji 
pracodawców oraz 
przedsiębiorców. 

8 Współpraca 
organizacji 
pozarządowych z 
administracją 
publiczną.  
Współpraca 
organizacji 
pozarządowych z 
sektorem prywatnym.   

Na podstawie przeprowadzonych badao 
stwierdzono, że występują poważne bariery 
systemowe związane ze współpracą 
międzysektorową (zaledwie około 20% 
badanych jest przekonanych o dobrym 
przygotowaniu systemu prawnego do realiów 
funkcjonowania trzeciego sektora). Dotyczą 
one głównie nadmiernej biurokratyzacji i 
ograniczonych środków finansowych i innych 
barier w odniesieniu do współpracy trzeciego 
sektora z administracją publiczną. W 
kontekście współpracy międzysektorowej 
istotne dla rozwoju organizacji pozarządowych 
są też relacje z sektorem prywatnym. W tym 
kontekście do największych barier należą m.in. 
zakres procedur dotyczących współpracy 
między sektorami i niejasne przepisy prawne 
dotyczące tej współpracy.  

Likwidacja podstawowych barier 
ograniczających współpracę 
międzysektorową. 

Należy nie tylko wprowadzad zmiany legislacyjne 
likwidujące dotychczasowe bariery i ograniczenia 
związane z przekazywaniem NGO środków 
finansowych przez sektor prywatny (m.in. 
uproszczenie procedur i większe możliwości w 
zakresie odliczania kosztów przez 
przedsiębiorców), ale także uprościd procedury 
regulujące współpracę NGO z sektorem 
publicznym (przy jednoczesnej możliwości 
prowadzenia nadzoru i działao kontrolnych nad 
wydatkowaniem przez trzeci sektor środków 
publicznych). Rekomendowane jest także 
zawieranie i upowszechnianie partnerstw 
lokalnych, w skład których wchodzid będą 
przedstawiciele trzech sektorów. 
 

Władze ustawodawcze 
(Parlament RP), 
stowarzyszenia i związki 
organizacji 
pozarządowych,  
zrzeszenia i związki 
pracodawców oraz 
przedsiębiorców, 
jednostki samorządu 
terytorialnego oraz ich 
jednostki organizacyjne. 

Lokalne 
partnerstwa, 
rozwiązania 
legislacyjne,  
lobbing NGO, 
fundusze unijne (PO 
KL, np. działanie 
8.1.2). 
 

9 Ocena zasobów 
kadrowych.  Szkolenia 
w dolnośląskich 
organizacjach 
pozarządowych. 

Deficyt wiedzy wśród pracowników NGO w 
zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych oraz ich rozliczania. 
 

Wzrost wiedzy pracowników 
dolnośląskich NGO w tym zakresie. 
 

Wzrost liczby i jakości szkoleo w zakresie 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 
oraz ich rozliczania skierowanych do pracowników 
NGO. 

Stowarzyszenia i związki 
organizacji 
pozarządowych, DOPS, 
instytucje szkoleniowe, 
lokalne grupy działania. 

Szkolenia i kursy, 
projekty unijne 
(POKL, PO FIO, 
PROW). 
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4. Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych badao potwierdzają, że dla przeważającej części organizacji 

planujących poszerzenie działalności jedną z głównych przyczyn tego poszerzenia są potrzeby 

zgłaszane przez beneficjentów. Jak wskazują wyniki innych badao i analiz45 oraz doświadczenia 

związane z funkcjonowaniem trzeciego sektora na zachodzie Europy, NGO stanowią niezwykle 

ważny element w skutecznej realizacji polityk publicznych. Znaczenie to jest szczególnie duże 

w obszarze pomocy i integracji społecznej, co wynika przede wszystkim z bardzo dobrego 

rozeznania w potrzebach beneficjentów wśród organizacji pozarządowych (często lepszej niż 

w wśród pracowników instytucji publicznych), bezpośredniego kontaktu z osobami 

poszukującymi szeroko pojętej pomocy społecznej, ale także większej efektywności 

ekonomicznej podejmowanych działao. Niestety, co potwierdzają także wyniki badao 

przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska i opinie badanych, potencjał trzeciego sektora 

w tym zakresie nie jest dostatecznie wykorzystywany przez administrację publiczną. Wynika to 

z kilku czynników wskazywanych przez badanych. Do najważniejszych z nich należą: ograniczone 

zaufanie ze strony administracji publicznej do efektywnego i rzetelnego działania NGO, 

ograniczone środki finansowe na te cele będące w dyspozycji instytucji publicznych oraz deficyt 

kapitału społecznego i niski poziom rozwoju społeczeostwa obywatelskiego wpływający na 

ograniczony i stosunkowo mało dynamiczny rozwój trzeciego sektora. 

Najczęściej wymienianymi powodami braku planów poszerzenia działalności badanych 

organizacji pozarządowych są zarówno problemy finansowe, jak i problemy organizacyjne. 

W kontekście poszerzania działalności, która jak wynika z badao jest w istotnym stopniu 

pochodną możliwości pozyskiwania środków europejskich mamy tu do czynienia z poważną 

barierą systemową, jaką jest płynnośd finansowa i dysponowanie własnymi środkami 

finansowymi na realizację projektów unijnych (w szczególności tych pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego najczęściej korzystają organizacje pozarządowe 

działające w obszarze pomocy i integracji społecznej). Opóźnienia w przyjmowaniu wniosków 

o płatnośd, wypłacaniu transz finansowych i tzw. zatory płatnicze powodują, że organizacje, 

które nie mają wystarczających środków finansowych na realizację działao w ramach projektów 

są narażone na niewypłacalnośd i popadnięcie w długi. Dla zdecydowanej większości organizacji 

kilkumiesięczne oczekiwanie na dotację w ramach projektu, którego działania muszą byd 

realizowane zgodnie z harmonogramem oznacza poważną barierę.     

Wśród dolnośląskich organizacji dominują te, które przede wszystkim zajmują się organizacją 

czasu wolnego swoich beneficjentów (zdecydowanie najczęściej jako beneficjentów wskazywano 

dzieci i młodzież, a więc to im organizacje pozarządowe starają się organizowad czas wolny). 

Zdecydowana większośd z badanych dolnośląskich organizacji pozarządowych działających 

w zakresie pomocy i integracji społecznej nie prowadzi działalności odpłatnej na rzecz 

beneficjentów. Warto dodad, że zdecydowana większośd respondentów reprezentujących 

organizacje nie prowadzące działalności odpłatnej nie zauważa potrzeby prowadzenia takowej 

w ramach organizacji.  

                                                             
45Stowarzyszenie Klon/Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, 2006, 
http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/faktyNGO2006_last.pdf. 
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Z danych, które uzyskano od członków zarządów badanych organizacji wynika, że jest w nich 

zatrudnionych 3 805 osób, w tym 1 861 kobiet, co stanowi 48,9% ogółu zatrudnionych. W ogóle 

zatrudnionych w dolnośląskich NGO prowadzących działalnośd w zakresie pomocy i integracji 

społecznej można mówid o równowadze między liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn. 

Jednocześnie należy zwrócid uwagę na fakt, że wśród badanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (zarówno członków zarządu, jak i pracowników/wolontariuszy) większośd stanowiły 

kobiety (wśród członków zarządu kobiety stanowiły 57,9% ogółu badanych, wśród pracowników 

i wolontariuszy – 74,7%). Należy zatem przyjąd że rozkład pracowników ze względu na płed 

w badanych organizacjach na terenie województwa dolnośląskiego jest mniej więcej równy, chod 

z nieznaczną przewagą kobiet (szczególnie widoczną wśród pracowników i wolontariuszy), co jest 

przeciwne tendencji ogólnokrajowej.46 Fakt wyższego odsetka kobiet w próbie badawczej może 

wynikad z większej skłonności kobiet do uczestnictwa w badaniach społecznych. Należy zwrócid 

uwagę, że trzeci sektor jest w stanie zaoferowad pracę w elastycznych godzinach, co może byd 

doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla młodych matek, ale także dla osób niepełnosprawnych, 

starszych oraz absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Poziom feminizacji 

w organizacjach pozarządowych w Polsce wynosi 60%, podczas gdy w całej gospodarce narodowej 

jest to około 45%. Mając jednak na uwadze niższy odsetek zatrudnionych kobiet w dolnośląskich 

organizacjach pozarządowych w porównaniu do danych ogólnopolskich, rekomendowane jest 

prowadzenie działao promujących podejmowanie aktywności zawodowej w NGO przez kobiety na 

terenie województwa dolnośląskiego. W tego typu działaniach powinno przekazywad się informacje 

mówiące o większej elastyczności pracy w NGO, możliwości pogodzenia ról społecznych 

i zawodowych dzięki m.in. nienormowanemu czasowi pracy, możliwości rozwijania zainteresowao, 

itp. Szczególnie zainteresowane takimi działaniami powinny byd związki i stowarzyszenia organizacji 

pozarządowych, które z racji zakresu działania i większych niż pojedyncze organizacje środków 

finansowych mogłyby takie kampanie prowadzid wspólnie z np. publicznymi służbami zatrudnienia 

(Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy). 

Wśród 3 805 osób zatrudnionych w 2009r. w organizacjach pozarządowych poddanych badaniu 

2 163 osób było zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 1 298 osób w oparciu o umowę zlecenie, 

zaś 344 na podstawie umowy o dzieło. W świetle badao nie prawdziwą okazała się hipoteza 

wskazująca na to, że przeważającą formą współpracy (bez stosunku pracy i innych umów 

cywilnoprawnych) są umowy wolontariackie z osobami świadczącymi dobrowolną, nieodpłatną pracę 

na rzecz organizacji. Osoby takie stanowiły w 2009r. 7,2% ogółu osób współpracujących 

z organizacjami pozarządowymi. Jak się okazuje, największa częśd osób pracuje bez jakichkolwiek 

umów. Rekomendowane jest zatem rozpowszechnienie wśród organizacji pozarządowych formuły 

zawierania umów wolontariackich, dzięki którym możliwe będzie dokładne określenie zakresu zadao 

i obowiązków obu stron, ale przede wszystkim określenie odpowiedzialności za podejmowane 

w ramach współpracy działania. 

W roku 2008 z organizacjami, które wzięły udział w badaniach, współpracowało 8 302 osób, a  w roku 

kolejnym osób tych było 10383, a więc 1,2 razy więcej. Na pytanie o to, czy w organizacji odczuwalny 

jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników większośd z respondentów – a więc osób 

zarządzających organizacjami pozarządowymi odpowiedziała, że nie odczuwa tego braku.  

                                                             
46 Badanie stowarzyszenia Klon/Jawor, N=2000 (na podstawie: http://fbwnn.pl/kjk/klon.pdf) 
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Połowa organizacji pozarządowych objętych badaniem w 2009 roku otrzymywała ze środków Unii 

Europejskiej kwoty nie przekraczające 20% całego rocznego budżetu organizacji, z kolei ze środków 

administracji centralnej (środki krajowe) – kwoty nie przekraczające 15%, z samorządu terytorialnego 

– 50%. Z kolei z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację 

połowa podmiotów biorących udział w badaniu czerpała środki w wysokości stanowiącej po 23% 

wszystkich przychodów w 2009 roku. Oznacza to, że głównym źródłem pozyskiwania finansowania na 

działalnośd statutową  organizacji są jednostki samorządu terytorialnego.  

W świetle przeprowadzonych badao należy stwierdzid, że kwestia pozyskiwania finansowania dla 

działalności organizacji pozarządowych jest jedną z największych barier rozwoju trzeciego sektora. 

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy respondenci widzą z jednej strony brak środków finansowych w 

budżetach samorządowych, które miałyby byd przeznaczone na działalnośd organizacji 

pozarządowych, zawiłe procedury prawne i biurokratyczne, ale przede wszystkim wciąż duży brak 

zainteresowania działalnością non profit ze strony sektora prywatnych przedsiębiorstw. Tym samym 

potwierdza się prawdziwośd postawionej hipotezy mówiącej o tym, że organizacje pozarządowe 

działające w obszarze pomocy i integracji społecznej mają trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych z innych źródeł niż samorząd terytorialny. 

Zawiłe procedury prawne i biurokratyczne to główne problemy związane z pozyskiwaniem środków 

finansowych przez badane organizacje. Odpowiedzi takiej udzieliło niemal 59% badanych, tym 

samym potwierdzając słusznośd postawionej hipotezy, mówiącej o tym, że nadmiernie rozbudowana 

biurokracja sektora publicznego jest jedną z głównych przyczyn ograniczonej aktywności organizacji 

pozarządowych. Ograniczenia biurokratyczne, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe 

w trakcie współpracy z jednostkami administracji publicznej występują niemal na wszystkich polach – 

począwszy od pozyskiwania dotacji i wsparcia na realizację zadao publicznych, poprzez realizację 

zadao, na sprawozdawczości koocząc. Należy jednocześnie podkreślid, że doskonałymi przykładami 

tego typu sytuacji jest aplikowanie, realizowanie i wdrażanie funduszy unijnych oraz działalnośd 

pożytku publicznego. Pomimo niedawnej nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

zakres chociażby wnioskowania o przyznanie wsparcia na realizację zadania publicznego został 

jeszcze bardziej uszczegółowiony i skomplikowany (np. w postaci rozbudowania wniosku 

o przyznanie wsparcia i sprawozdania z tego zadania). Szczególnie dla nowych organizacji 

pozarządowych są to znaczne ograniczenia w realizacji zadao statutowych. 

Ponad 80% wszystkich przebadanych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy 

i integracji społecznej na Dolnym Śląsku współpracuje z organami administracji  publicznej. 

Najczęstsze formy współpracy to wspólne spotkania i narady robocze oraz realizowanie przez 

organizacje pozarządowe zadao własnych samorządów dzięki otrzymywanym z ich budżetów dotacji. 

Wśród badanych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

większośd współpracuje z podmiotami sektora prywatnego. Większośd z badanych przyznaje, że 

charakter tej współpracy jest jednak doraźny i okazjonalny. Na podstawie przeprowadzonych badao 

stwierdzono, że występują poważne bariery systemowe związane ze współpracą międzysektorową 

wynikające z braku jasnych i czytelnych, ale przede wszystkim elastycznych uregulowao prawnych 

ułatwiających m.in. finansowanie organizacji pozarządowych przez sektor prywatny. 
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Aneks – narzędzia badawcze 

Kwestionariusz wywiadu 
Szanowni Paostwo, 
firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze realizuje projekt badawczy we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej  pt. 
„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego 
Śląska”. Poznanie warunków funkcjonowania Paostwa organizacji oraz paostwa opinii na tematy związane z jej działalnością 
przyczyni się nie tylko do rozpoznania sytuacji NGO’s w woj. dolnośląskim, ale przede wszystkim do stworzenia ram systemowego 
wsparcia dla tych organizacji.  
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, zebrane dane posłużą jedynie zbiorczym obliczeniom statystycznym. Czas wywiadu 
przewidywany jest na ok. 40 min. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi! 
 

 Częśd I – DANE ORGANIZACJI 

 
1. Rok powstania organizacji  

 

2. Liczba członków organizacji  

 

3. Struktura kadrowa organizacji  
ze względu na formę zatrudnienia/współpracy: 

Liczba osób  
w całym 2008 roku 

Liczba osób  
w całym 2009 roku 

1. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę   

2. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia   

3. Osoby współpracujące na podstawie umowy o dzieło   

4. Osoby współpracujące na podstawie innych umów (np. praktyki, 
staż), ale nie będące wolontariuszami 

  

5. Osoby współpracujące na warunkach umów wolontariackich   
6. Wolontariusze współpracujący bez umów wolontariackich   

 

4. Struktura kadrowa organizacji ze względu na cechy 
społeczno-demograficzne zasobów ludzkich w 2009 
roku: 

Liczba osób zatrudnionych 
na podstawie umów o 
pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło i innych 

Liczba 
wolontariuszy 

(bez względu na związanie 
umową) 

1. Kobiety   

2. Osoby w wieku 25 lat i mniej   

3. Osoby w wieku 26-39 lat   

4. Osoby w wieku 40-64 lat   

5. Osoby w wieku 65 lat i więcej   

6. Osoby z wykształceniem podstawowym, 
gimnazjalnym lub bez wykształcenia 

  

7. Osoby z wykształceniem średnim, średnim 
technicznym oraz policealnym 

  

8. Osoby z wykształceniem wyższym (licencjat, 
magister, doktor) 

  

9. Osoby zatrudnione/ współpracujące krócej niż 2 lata   
10. Osoby zatrudnione/ współpracujące od 2 do 5 lat   

11. Osoby zatrudnione/ współpracujące powyżej 5 lat   

 
5. Wynagrodzenia brutto w organizacji w odniesieniu do osób zatrudnianych przez organizację w 2009 roku: 

  Liczba osób zatrudnionych  
na podstawie  

umowy o pracę 

Liczba osób zatrudnionych  
na podstawie  

umowy zlecenia 

Liczba osób zatrudnionych  
na podstawie  

umowy o dzieło 

1. Do 1500 zł    

2. 1501 – 2000 zł    

3. 2001 – 2500 zł    
4. 2501 – 3000 zł    

5. Powyżej 3000 zł    

 
6. 

 
Forma własności lokalu, z którego korzysta organizacja: 

1. Własnośd organizacji  [przejśd do pyt. 8] 
2. Umowa najmu 
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3. Umowa dzierżawy 
4. Umowa użyczenia 

5. Inna forma (jaka?) 

 
 
7. Podmiot, od którego organizacja wynajmuje/ dzierżawi/ korzysta z lokalu: 
1. Administracja samorządowa 
2. Osoba prawna z sektora prywatnego 
3. Osoba fizyczna 
4 Kościół 

5. Inny podmiot (jaki?) 

 
 

8. Proszę podad metraż lokalu, z którego korzysta Paostwa organizacja (w m2)  
 
9. Proszę podad liczbę następujących zasobów materialnych Paostwa organizacji: 

1. Komputery  

2. Drukarki (czarno-białe i kolorowe)  

3. Samochody osobowe i dostawcze  

4. Inne zasoby, niezbędne dla realizacji zadao statutowych organizacji (jakie?) 

 
 

5. Inne zasoby, niezbędne dla realizacji zadao statutowych organizacji (jakie?) 

 
 

6. Inne zasoby, niezbędne dla realizacji zadao statutowych organizacji (jakie?) 

 
 

 

 
10. 

 
Jaka jest wielkośd rocznego budżetu Paostwa organizacji? (w zł) 

W roku 2008 W roku 2009 

  

 
11. Jaki jest przybliżony udział procentowy poszczególnych źródeł finansowania w strukturze przychodów Paostwa 

organizacji: 

 Źródło finansowania % przychodów w 2008 % przychodów w 2009 

1. Środki finansowe z Unii Europejskiej   

2. Administracja centralna   

3. Samorząd terytorialny   
4. Odpłatna działalnośd organizacji   

5. Działalnośd gospodarcza organizacji   

6. Darowizny i zapisy   

7. Kwesty    

8. Składki członkowskie na rzecz organizacji   

9. Inne źródło (jakie?) 

 
  

10. Inne źródło (jakie?) 

 
  

 
12. Jaka jest struktura wydatków Paostwa organizacji? 

Rodzaj wydatków 
Wydatki 
osobowe 

Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
lokalowe 

Inne wydatki związane 
z wykonywaniem 

zadao statutowych 
Inne wydatki 

% ogólnej kwoty wydatków      
 

 

 

  W roku 2008 W roku 2009 

13. Jaka jest liczba beneficjentów objętych działaniem NGO?   
  

14. Jaki jest zakres tematyczny działao prowadzonych przez Paostwa organizację? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Działalnośd charytatywna 
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
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3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą 
4. Działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych 
5. Działalnośd na rzecz osób w wieku emerytalnym 
6. Ochrona i promocja zdrowia 
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
8. Działalnośd na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
9. Działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka 
10. Działalnośd na rzecz integracji społecznej i integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
12. Działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
13. Promocja wolontariatu 
14. Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów mogących prowadzid działalnośd pożytku publicznego 
15. Działalnośd na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

16. Inne, jakie? 
 

  

15. Jaki jest profil głównych beneficjentów działao prowadzonych przez Paostwa organizację? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. dzieci i młodzież w ogóle  
2. dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych  
3. dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną  
4. osoby długotrwale bezrobotne  
5. osoby o niskich kwalifikacjach 
6. osoby biedne 
7. osoby pracujące o niskich dochodach 
8. rodziny wielodzietne  
9. rodziny z osobą niepełnosprawną  
10. osoby samotnie wychowujące dzieci 
11. osoby długotrwale (co najmniej 2 lata) korzystające z pomocy społecznej 
12. osoby bezdomne  
13. osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo 
14. osoby chore psychicznie 
15. osoby starsze  
16. osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych 
17. imigranci 
18. mieszkaocy terenów popegeerowskich  
19. ofiary przemocy  
20. osoby uzależnione  (od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, itp.)  
21. osoby opuszczające zakład karny lub ich rodziny  
22. uchodźcy 
23. osoby należące do romskiej lub innej mniejszości etnicznych  
24. mieszkaocy wsi  

25. Inne osoby (jakie?) 
 

 

 

16. Jaka jest forma działania Paostwa organizacji? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Kwesta/ zbiórka środków finansowych dla beneficjentów 
2. Zbiórka odzieży dla beneficjentów 
3. Zbiórka żywności dla beneficjentów 
4. Organizacja czasu wolnego beneficjentów 
5. Rehabilitacja, zabiegi medyczne dla beneficjentów 

6. Inna forma (jaka?) 

 
 
17. Jaki jest zasięg terytorialny prowadzonych przez Paostwa organizację działao? 
1. Obszar gminy 
2. Obszar kilku gmin 
3. Obszar powiatu 
4. Obszar kilku powiatów 
5. Obszar województwa 
6. Obszar kilku województw 
7. Obszar krajowy 
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8. Obszar międzynarodowy 
  

 

Częśd II – DZIAŁALNOŚD ORGANIZACJI 
 

 
18. Czy Paostwa organizacja jest organizacją pożytku publicznego? 
1. 

Tak 

a1 Jakie są najistotniejsze korzyści wynikające z posiadania statusu organizacji pożytku 
publicznego? 

1. Jest to dodatkowa forma pozyskiwania środków finansowych 
2. Jest to korzystna forma współpracy z pracownikami 
3. Jest to korzystna forma ze względów prawnych 
4. Jest to korzystna forma ze względów podatkowych 
5. Inne korzyści, jakie? 

 
 

a2 Jakie są największe problemy związane z posiadaniem statusu organizacji pożytku 
publicznego? 

1. Problemy związane ze względami prawnymi 
2. Problemy związane z kwestiami podatkowymi/rozliczeniowymi 
3. Inne, jakie? 

 
 

2. 

Nie 

b1 Dlaczego?  
1. Organizacja nie widzi takiej potrzeby 
2. Organizacja nie może zostad organizacją pożytku publicznego 
3. Organizacja będzie starad się w przyszłości o status org. pożytku publicznego 
4. Problemy związane ze względami prawnymi 
5. Problemy związane z kwestiami podatkowymi/rozliczeniowymi 
6. Inne, jakie? 

 
 

 
19. Czy Paostwa organizacja przynależy do organizacji parasolowej? 

1. 

Tak 

a1 Jakie są najistotniejsze korzyści wynikające z przynależności do organizacji parasolowej? 
1. Wsparcie prawne/podatkowe/rozliczeniowe 
2. Wymiana doświadczeo/wsparcie merytoryczne 
3. Większe szanse na pozyskiwanie środków finansowych 
4. Inne, jakie? 

 
 

a2 Jakie są największe problemy związane z przynależnością do organizacji parasolowej? 
1. Zawiłe procedury prawne/rozliczeniowe 
2. Ograniczenie niezależności organizacji 
3. Konflikty personalne 
4. Inne, jakie? 

 
 

2. 

Nie 

b1 Dlaczego?  
1. Organizacja nie widzi takiej potrzeby 
2. Na obszarze w którym działa nasza organizacja nie działa żadna organizacja 

parasolowa 
3. Organizacja będzie starad się w przyszłości o nawiązanie współpracy z 

org.parasolową 
4. Inne, jakie? 

 
 

 
20. Czy Paostwa organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą? 
1. 

Tak 
a1 Jakie są najistotniejsze korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przez 

organizację? 
1. Jest to dodatkowa forma pozyskiwania środków finansowych 
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2. Jest to korzystna forma współpracy z pracownikami 
3. Jest to korzystna forma ze względów prawnych 
4. Jest to korzystna forma ze względów podatkowych 
5. Inne korzyści, jakie? 

 
 

a2 Jakie są największe problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez 
organizację? 

1. Problemy związane ze względami prawnymi 
2. Problemy związane z kwestiami podatkowymi/rozliczeniowymi 
3. Inne, jakie? 

 
 

2. 

Nie 

b1 Dlaczego?  
5. Organizacja nie widzi takiej potrzeby 
6. Nadmierne obciążenia podatkowe/rozliczeniowe 
7. Inne, jakie? 

 
 

  
21. Czy Paostwa organizacja prowadzi działalnośd odpłatną? 

1. 

Tak 

a1 Jakie są najistotniejsze korzyści wynikające z prowadzenia działalności odpłatnej przez 
organizację? 

1. Jest to dodatkowe źródło pozyskiwania środków finansowych 
2. Dzięki temu zakres usług jaki organizacja można zaoferowad jest większy 
3. Dzięki temu organizacja może trafid do większej liczby beneficjentów 
4. Dzięki temu organizacja może pozyskad lepiej wykwalifikowanych pracowników 
5. Inne, jakie? 

 
 

a2 Jakie są największe problemy związane z prowadzeniem działalności odpłatnej przez 
organizację? 

1. Liczba beneficjentów działao organizacji jest mniejsza 
4. Problemy związane ze względami prawnymi 
5. Problemy związane z kwestiami podatkowymi/rozliczeniowymi 
2. Inne, jakie? 

 
 

2. 

Nie 

b1 Dlaczego?  
1. Organizacja nie widzi takiej potrzeby 
2. Nadmierne obciążenia podatkowe/rozliczeniowe 
3. Inne, jakie? 

 
 

 

22. Jaki % działao na rzecz beneficjentów  stanowią działania bezpłatne Paostwa organizacji? 

 1. Do 25% 2. 26% - 50% 3. 51% - 75% 4. 76% - 100% 

 
23. Jakie są według Pana/i najważniejsze problemy związane z prowadzeniem działalności statutowej przez Paostwa 

organizację? 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam 

1. Finansowe  5 4 3 2 1 

2. Kadrowe  5 4 3 2 1 

3. Organizacyjne  5 4 3 2 1 

4. Lokalowe  5 4 3 2 1 

5. Związane z 
wyposażeniem 
technicznym lub 
zasobami materialnymi 

5 4 3 2 1 

6. Inne (jakie?) 
 

5 4 3 2 1 
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24. Czy aktualny sposób pozyskiwania środków finansowych przez Paostwa organizację pozwala na swobodną 

realizację celów statutowych? 

 
5.  

Zdecydowanie tak 
[przejśd do pyt. 26] 

4.  
Raczej tak 

[przejśd do pyt. 26] 

3.  
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 26] 

2.  
Raczej nie 

1.  
Zdecydowanie nie 

 
25. Jakie są główne problemy związane z pozyskiwaniem środków finansowych przez Paostwa organizację? 
1. Zawiłe procedury prawne, bądź biurokratyczne 
2. Brak spełniania przez organizację kryteriów formalnoprawnych (np. brak statusu organizacji pożytku publicznego) 
3. Brak przychylności instytucji publicznych 
4. Brak zainteresowania ze strony sektora prywatnego 
5. Brak środków finansowych w budżetach lokalnych na współpracę z organizacjami pozarządowymi 
 Brak dostępu do informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania działao 
6. Brak osób sprawnie pozyskujących środki finansowe w zasobach kadrowych organizacji 

7. Inne (jakie?) 
 

  
26. Czy w ciągu ostatnich 3 lat sposób pozyskiwania środków finansowych przez Paostwa organizację uległ zmianie? 

 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 28] 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 28] 

 
27. Na czym polegała ta zmiana? 

  
 
 

 
28. Jak często w ciągu minionego roku Paostwa organizacja korzystała z zasobów lokalowych, które nie należą do 

organizacji? 
1. Taka sytuacja nie zdarzyła się ani razu 
2. Taka sytuacja miała miejsce w pojedynczych przypadkach 

Jakie to były przypadki? 
 
 

3. Taka sytuacja zdarzała się dośd często? 
Jakie to były okoliczności najczęściej? 
 
 

4. Taka sytuacja zdarzała się w zasadzie przy każdej okazji 
Jakiego typu były to sytuacje najczęściej? 
 
 

29. Czy istnieją plany związane z poszerzeniem terytorialnego zakresu działalności Paostwa organizacji? 

 
1. 

Tak 
[przejśd do pyt. 31] 

2. 
Nie 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 32] 

 
30. Jakie są przyczyny braku planów w zakresie terytorialnego poszerzenia działalności organizacji? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Problemy finansowe 
2. Problemy organizacyjne 
3. Problemy kadrowe 
4. Problemy lokalowe 

5. Inne przyczyny (jakie?) 
 

[przejśd do pyt. 32] 

 
31. Jakie są główne przyczyny terytorialnego poszerzenia działalności organizacji? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Możliwośd pozyskania środków finansowych z nowych źródeł (unijnych, samorządowych lub innych) 
2. Pozyskanie większych środków finansowych z dotychczasowych źródeł (w stosunku do roku ubiegłego - 2009) 
3. Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 
4. Potrzeby zgłaszane przez beneficjentów 
5. Zamiar dotarcia do nowych kategorii beneficjentów 
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6. Zapotrzebowanie zgłaszane przez nowych beneficjentów 
7. Realizacja zadao publicznych zgłoszonych przez sąsiednie gminy lub powiaty 

8. Inne przyczyny (jakie?) 
 
 

 
32. Czy istnieją plany związane z poszerzeniem zadaniowego zakresu działalności Paostwa organizacji? 

 
1. 

Tak 
[przejśd do pyt. 34] 

2. 
Nie 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 35] 

 
33. Jakie są przyczyny braku planów w zakresie zadaniowego poszerzenia działalności organizacji? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Problemy finansowe 
2. Problemy organizacyjne 
3. Problemy kadrowe 
4. Problemy lokalowe 

5. Inne przyczyny (jakie?) 
 

[przejśd do pyt. 35] 

 
34. Jakie są główne przyczyny zadaniowego poszerzenia działalności organizacji? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Możliwośd pozyskania środków finansowych z nowych źródeł 
2. Pozyskanie większych środków finansowych z dotychczasowych źródeł (w stosunku do roku ubiegłym) 
4. Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 
5. Potrzeby zgłaszane przez beneficjentów 
6. Zamiar dotarcia do nowych kategorii beneficjentów 

7. Inne przyczyny (jakie?) 
 
 

 
35. Czy istnieją plany związane z poszerzeniem zakresu działalności Paostwa organizacji pod względem liczby 

beneficjentów? 

 
1. 

Tak 
[przejśd do pyt. 37] 

2. 
Nie 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 38] 

 
36. Jakie są przyczyny braku planów w zakresie poszerzenia działalności organizacji pod względem liczby 

beneficjentów? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Problemy finansowe 
2. Problemy organizacyjne 
3. Problemy kadrowe 
4. Problemy lokalowe 

5. Inne przyczyny (jakie?) 
 

[przejśd do pyt. 38] 

  
37. Jakie są główne przyczyny poszerzenia działalności Paostwa organizacji pod względem liczby beneficjentów? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Możliwośd pozyskania środków finansowych z nowych źródeł 
2. Pozyskanie większych środków finansowych z dotychczasowych źródeł (w stosunku do roku ubiegłym) 
3. Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 
4. Potrzeby zgłaszane przez beneficjentów 
5. Zamiar dotarcia do nowych kategorii beneficjentów 

6. Inne przyczyny (jakie?) 
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Częśd III – PRACOWNICY ORGANIZACJI 

 

38. Czy w Paostwa organizacji odczuwalny jest obecnie brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników? 

 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 40] 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 40] 

 
 
39. Jakie są największe przeszkody w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników przez Paostwa 

organizację? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Kandydaci do pracy nie zgłaszają się w odpowiedzi na naszą rekrutację (ogłoszenia) 
2. Mamy trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 
3. Kandydaci na pracowników nie rokują odpowiedniego zaangażowania w pracę w III sektorze 
4. Trudno znaleźd pracowników spełniających oczekiwania za wynagrodzenie, które możemy zaproponowad 
5. Trudno znaleźd pracowników o odpowiednim doświadczeniu w pracy w III sektorze 

6. Inne powody (jakie?) 
 

 
 
40. Czy Paostwa organizacja spotyka się z problemem utrzymania stałych pracowników? 

 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 42] 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 42] 

 
41. Jakie są Pana/i zdaniem główne powody problemów z utrzymaniem stałych pracowników? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Niesatysfakcjonujące warunki finansowe 
2. Niesatysfakcjonująca forma zatrudnienia 
3. Brak gwarancji stabilnego zatrudnienia 
4. Praca wymagająca zbyt dużej dyspozycyjności i zaangażowania 
5. Zbyt mała ilośd interesujących wyzwao zawodowych 
6. „Trudni odbiorcy” powodujący pracę w dużym napięciu/ stresie 
7. Brak specjalistów na rynku lokalnym 
8. Zbyt duża konkurencja na lokalnym rynku 

9. Inne (jakie?) 
 
 
 

 

42. Jakich kwalifikacji i umiejętności brakuje Paostwa pracownikom i wolontariuszom w największym stopniu? 

  
Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się  
nie zgadzam 

Zdecydowanie  
się nie zgadzam 

1. Wyższe wykształcenie 5 4 3 2 1 

2. Znajomośd języka obcego 5 4 3 2 1 

3. Prawo jazdy kat. B 5 4 3 2 1 

4. Obsługa komputera 5 4 3 2 1 

5. Znajomośd zagadnieo z 
obszaru polityki i integracji 

społecznej 
5 4 3 2 1 

6. Doświadczenie w 
działalności w NGO 

5 4 3 2 1 

7. Doświadczenie w 
koordynacji projektów 

5 4 3 2 1 

8. Motywacja do pracy 5 4 3 2 1 

9. Odpowiedzialnośd  5 4 3 2 1 
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10. Dyspozycyjnośd/ gotowośd 
do wyjazdów 

5 4 3 2 1 

11. Samodzielnośd 5 4 3 2 1 

12. Właściwa organizacja 
czasu pracy 

5 4 3 2 1 

13. Umiejętnośd pracy w 
zespole 

5 4 3 2 1 

14. Zdolności kierownicze 5 4 3 2 1 

15. Ogólne zdolności 
interpersonalne/ 

komunikacyjne 
5 4 3 2 1 

16. Umiejętnośd negocjacji 5 4 3 2 1 

17. Kreatywnośd 5 4 3 2 1 

18. Inne (jakie?) 

 
 

5 4 3 2 1 

       

Częśd IV – WOLONTARIUSZE W ORGANIZACJI 

 
43. Czy Paostwa organizacja w 2009 roku korzystała z pracy 

wolontariuszy? 
1. 

Tak 
[przejśd do pyt. 45] 

2. 
Nie 

44. Dlaczego?  
1. Nie ma takiej potrzeby w naszej organizacji 
2. Nie ma chętnych ludzi do świadczenia pracy w charakterze wolontariusza 

3. Z innych powodów (jakich?) 
 

[przejśd do pyt. 53] 
 

45. Z pracy ilu wolontariuszy korzystała Paostwa organizacja w 2009 roku?  

 
46. Czy liczba wolontariuszy w 2009 roku była adekwatna do celów i zadao organizacji? 

 Tak Nie Trudno powiedzied 

    
47. Czy organizacja w 2010 roku miała problem z pozyskiwaniem wolontariuszy? 

 Tak Nie Trudno powiedzied 

 
48. Jakie są największe przeszkody w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Brak czasu ze strony potencjalnych wolontariuszy 
2. Brak zainteresowania tematyką działalności organizacji ze strony potencjalnych wolontariuszy 
3. Potrzeba zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę ze strony potencjalnych wolontariuszy 
4. Fizyczna niezdolnośd (np. niepełnosprawnośd) ze strony potencjalnych wolontariuszy 
5. Brak zaufania do działao tego typu organizacji ze strony potencjalnych wolontariuszy 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Brak dostatecznej liczby informacji na temat organizacji i jej działao w mediach  
Brak odpowiednich środków finansowych organizacji na pokrycie kosztów adekwatnej kampanii rekrutacyjnej 
Brak możliwości przeszkolenia lub wyposażenia odpowiedniej liczby wolontariuszy z przyczyn organizacyjnych 
Brak promocji idei wolontariatu 
Zawiłe reguły prawne 

11. Inne przeszkody (jakie?) 
 

 

49. Czy wśród wolontariuszy organizacji są uczniowie i/ lub studenci? 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 51] 
  

50. Czy studenci i uczniowie wcześniej współpracujący w ramach wolontariatu, kontynuują pracę w Paostwa 
organizacji po ukooczeniu szkoły/studiów? 

1. Zdecydowana większośd wolontariuszy kontynuuje pracę  
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2. Częśd  spośród wolontariuszy kontynuuje pracę  
3. Pojedyncze osoby (wolontariusze) kontynuują pracę  
4. Raczej takie sytuacje się nie zdarzają 
5. Taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła 
 
51. Czy w ramach prowadzonej działalności organizacja korzysta z pomocy członków rodziny pracowników/ 

wolontariuszy bądź ich znajomych? 
1. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca         [przejśd do pyt. 53] 
2. W pojedynczych przypadkach taka sytuacja miała miejsce 
3. Takie sytuacja zdarzają się dośd często 
4. W zasadzie przy każdej okazji organizacja korzysta z takiej pomocy 
 
52.  Z jakich powodów Paostwa organizacja korzysta z pomocy członków rodziny lub znajomych pracowników 

lub wolontariuszy? 
1. W organizacji brakuje sprzętu (zasobów materialnych) do realizowania celów statutowych 
2. W organizacji brakuje „rąk do pracy” do realizowania celów statutowych  
3. Członkowie rodzin/ znajomych wolontariuszy lub pracowników angażują się w prace organizacji z pobudek 

altruistycznych 

4. Z innych powodów (jakich?) 
 
 

  

Częśd V – SZKOLENIA W ORGANIZACJI 

 
53. Czy Paostwa organizacja korzystała w ciągu ostatniego roku (2009) z usług szkoleniowych prowadzonych 

przez podmioty zewnętrzne? 

1. 

Tak 

 Jakie to były szkolenia? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości 
2. Szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania środków unijnych 
3. Inne szkolenia twarde (np. nauka obsługi programów komputerowych) 
4. Szkolenia miękkie/psychospołeczne (np. związanych z komunikacją 

interpersonalną, funkcjonowaniem w zespole, bądź sytuacjach stresowych, 
organizacją pracy, negocjacjami, obsługą klienta 

5. Inne, jakie? 

 
[przejśd do pyt. 55] 

 

2.  
Nie 

 

  

 
54. Dlaczego Paostwa organizacja nie korzystała w ciągu ostatniego roku z usług szkoleniowych prowadzonych przez 

podmioty zewnętrzne? 
  Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się  
nie zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1. Koszty komercyjnych szkoleo 
zewnętrznych są z reguły 
zbyt duże dla naszej 
organizacji 

5 4 3 2 1 

2. Profil szkoleo zewnętrznych 
nie odpowiada w dużej 
mierze potrzebom, 
wynikającym ze specyfiki 
naszej działalności  

5 4 3 2 1 

3. Poziom merytoryczny 
darmowych/ 
dofinansowywanych szkoleo 
zewnętrznych nie jest 
zadowalający 

5 4 3 2 1 

4. Nasi pracownicy są w stanie 
samodzielnie podnosid 
kwalifikacje 

5 4 3 2 1 

5. Wystarczają nam wymiany 
doświadczeo z innymi NGO 

5 4 3 2 1 
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6. Nasi pracownicy korzystają 
ze szkoleo zewnętrznych, lub 
studiów podyplomowych na 
własny koszt 

5 4 3 2 1 

7. Nie ma takiej potrzeby/ 
pracownicy nie potrzebują 
dodatkowych szkoleo 

5 4 3 2 1 

8. Zbyt duża odległośd do 
ośrodków szkoleniowych 
(bariery fizyczne, lub 
finansowe) 

5 4 3 2 1 

9. Ograniczona wiedza nt. 
sposobów szukania 
informacji o szkoleniach/ 
trenerach w pobliżu miejsca 
zamieszkania 

5 4 3 2 1 

10. Inne powody (jakie?) 
 
 
 

5 4 3 2 1 

 
55. Jakimi szkoleniami zewnętrznymi dla pracowników Paostwa organizacja byłaby zainteresowana najbardziej? 
1. Szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania projektów (np. projektów europejskich) 
2. Szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości  
3. Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności organizacji pozarządowej 
4. Inna tematyka, jaka? 

  
 

 

56. Czy w Paostwa organizacji organizowane są treningi/ szkolenia 
wewnętrzne? 

1. 
Tak 

2. 
Nie 

  
57. Ilu pracowników Paostwa organizacji zostało przeszkolonych w ubiegłym roku? 

  

Liczba przeszkolonych 
pracowników jest 

adekwatna do potrzeb i 
zadao 

Liczba przeszkolonych 
pracowników nie jest 

adekwatna do potrzeb i 
zadao 

Trudno powiedzied, czy 
liczba przeszkolonych 

pracowników jest 
adekwatna do potrzeb i 

zadao 

1. W ramach szkoleo 
wewnętrznych (trening) 

1 2 3 

2. W ramach szkoleo 
zewnętrznych 

1 2 3 

 

Częśd VI – WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 
 

58. Czy Paostwa organizacja współpracuje z organami administracji 
publicznej? 

1. 
Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 63] 

59. Z jakimi organami i jak często współpraca ta jest podejmowana? 

  
Współpraca jest 

częsta i ciągła 

Współpraca jest 
rzadka, ale 

systematyczna 

Współpraca 
jest doraźna/ 
okazjonalna 

Nie ma 
współpracy 

1. Samorząd szczebla gminnego i jednostki 
organizacyjne 

4 3 2 1 

2. Samorząd szczebla powiatowego i 
jednostki organizacyjne 

4 3 2 1 

3. Samorząd województwa i jednostki 
organizacyjne 

4 3 2 1 

4. Urząd wojewódzki i jednostki podległe 4 3 2 1 

5. Ministerstwa i agendy rządowe 4 3 2 1 

6. Inne organy/ jednostki (jakie?) 4 3 2 1 
 
60. Jaką formę ma współpraca Paostwa organizacji z organami administracji publicznej? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
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1. Korzystanie z dotacji na działania zlecone 
2. Realizacja projektów unijnych (org. adm. publicznej, jako instytucje wdrażające, bądź partnerzy, liderzy lub doradcy 

projektu) 
3. Spotkania, narady robocze 
4. Współpraca w zakresie pozyskiwania stażystów poprzez PUP 
5. Współpraca w zakresie rekrutacji wolontariuszy (np. w szkołach) 
6. Współpraca w  zakresie wsparcia instytucji publicznych (np. opieka w ośrodkach/ hospicjach, wsparcie inicjatyw z 

zakresu pomocy społecznej) 
7. Doradztwo, wsparcie merytoryczne,  
8. Konsultacje kierunków/ programów rozwoju,  
9. Konsultacja programu współpracy 
10. Pomoc techniczna 
11. Pomoc organizacyjna 
12. Promocja działalności III sektora 
13. Umieszczanie informacji na stronie internetowej podmiotu publicznego 
14. Uzyskiwanie pożyczek, gwarancji, poręczeo finansowych od podmiotów publicznych 
15. Uzyskiwanie od podmiotów publicznych patronatu nad przedsięwzięciami 

16. Inną formę (jaką?) 
 

 

 
61. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z sektorem publicznym? 

  Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzied 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

Nie 
dotyczy 

1. Samorząd szczebla 
gminnego i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

2. Samorząd szczebla 
powiatowego i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

3. Samorząd 
województwa i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

4. Urząd wojewódzki i 
jednostki podległe 

5 4 3 2 1 77 

5. Ministerstwa i 
agendy rządowe 

5 4 3 2 1 77 

 
62. Jak oceniają Paostwo współpracę z sektorem publicznym w odniesieniu do następujących przypadków? 

  Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzied 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowa
nie 

negatywnie 

Nie 
dotyczy 

1. Korzystanie z dotacji na 
działania zlecone 

5 4 3 2 1 77 

2. Przekazywanie 1% 
podatku przez urzędy 
skarbowe.  

5 4 3 2 1 77 

3. Realizacja projektów 
unijnych (org. adm. 
publicznej, jako 
instytucje wdrażające) 

5 4 3 2 1 77 

4. Udzielanie konsultacji, 
zgłaszanie interpelacji, 
spotkania narady 
robocze, udział NGO w 
konsultacjach 
społecznych 

5 4 3 2 1 77 

5. Współpraca  w zakresie 5 4 3 2 1 77 
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pozyskiwania stażystów 
PUP 

6. Współpraca w zakresie 
rekrutacji 
wolontariuszy (np. w 
szkołach) 

5 4 3 2 1 77 

7. Współpraca w  zakresie 
wsparcia instytucji 
publicznych (np. opieka 
w ośrodkach/ 
hospicjach, wsparcie  

5 4 3 2 1 77 

8. Wsparcie 
merytoryczne, 
techniczne i/lub 
organizacyjne dla 
organizacji 

5 4 3 2 1 77 

 

Częśd VII – WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM PRYWATNYM 
 

63. Czy Paostwa organizacja współpracuje z podmiotami sektora 
prywatnego? 

1. 
Tak 

[przejśd do pyt. 65] 

2. 
Nie 

 
64. Dlaczego współpraca z podmiotami sektora prywatnego nie jest podejmowana? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Nasza organizacja nie widzi takiej potrzeby 
2. Podejmowaliśmy próby współpracy, ale nie było zainteresowania ze strony sektora prywatnego 
3. Przedstawiciele sektora prywatnego generalnie nie wyrażają zainteresowania w zakresie pomocy organizacjom 

sektora pozarządowego 
4. Inne przyczyny (jakie?) 

 
 
[przejśd do pyt. 69] 
 
 
65. Jak często współpraca z podmiotami sektora prywatnego jest podejmowana? 

 
1.  

Współpraca jest częsta i ciągła 

2.  
Współpraca jest rzadka, ale 

systematyczna 

3.  
Współpraca jest doraźna/ 

okazjonalna 

  
66. Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z podmiotami sektora prywatnego?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Korzystanie ze sponsoringu finansowego firm 
2. Kwesta/ zbiórka pieniędzy na konkretne działania NGO 
3. 1% podatku ze strony firm 
4. Przekazywanie darowizn finansowych 
5. Przekazywanie darowizn rzeczowych 
6. Objęcie patronatem przedsięwzięd 
7. Wsparcie organizacyjne, techniczne, bądź lokalowe działalności statutowej/ przedsięwzięd 
8. Wolontariat pracowniczy 
9. Inna forma (jaka?) 

 

 
67. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z podmiotami sektora prywatnego? 

 

5.  
Zdecydowanie 

pozytywnie 
[przejśd do pyt. 69] 

4.  
Raczej pozytywnie 
[przejśd do pyt. 69] 

3.  
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 69] 

2. 
Raczej negatywnie 

1.  
Zdecydowanie 

negatywnie 

 
68. Dlaczego oceniają Paostwo współpracę z podmiotami sektora prywatnego jako negatywną? (pytanie 

wielokrotnego wyboru) 
1. Ze względu na często nie jasne przepisy prawne dotyczące współpracy między sektorami  
2. Ze względu na zbyt wiele procedur dotyczących współpracy między sektorami 
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3. Nasza organizacja ma złe doświadczenia dotyczące takiej współpracy 

4. Inne przyczyny (jakie?) 
 

 

Częśd VIII – WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

69. Czy Paostwa organizacja współpracuje z innymi organizacjami 
pozarządowymi? 

1. 
Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 74] 
 
70. Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z innymi organizacjami pozarządowymi?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich/krajowych/samorządowych 
2. Wspólne realizowanie projektów 
3. Wymiana doświadczeo 
4. Użyczanie zasobów kadrowych/materialnych/lokalowych 
5. Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 
6. Prace nad ustalaniem wspólnych stanowisk, bądź oświadczeo 
7. Inna forma (jaka?) 

 
 
71. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi? 

 
5.  

Zdecydowanie 
pozytywnie 

4.  
Raczej pozytywnie 

3.  
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 73] 

2.  
Raczej negatywnie 
[przejśd do pyt. 73] 

1.  
Zdecydowanie 

negatywnie 
[przejśd do pyt. 73] 

72. Jakie dostrzegają Paostwo najważniejsze korzyści ze współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi? 
 

1. Wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich/krajowych/samorządowych 
2. Wspólne realizowanie projektów 
3. Wymiana doświadczeo 
4. Użyczanie zasobów kadrowych/materialnych/lokalowych 
5. Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 

6. Inna korzyści (jakie?) 
 

 
[przejśd do pyt. 75] 
 
73. Jakie dostrzegają Paostwo najważniejsze problemy wynikające ze współpracy z innymi organizacjami 

pozarządowymi? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Organizacje mają inne cele bądź grupy docelowe 
2. Organizacje mają inną strukturę organizacyjną/inny system działania 
3. Organizacje postrzegają się nawzajem jako konkurencje 
4. Częstym problemem są konflikty personalne 

5. Inna problemy (jakie?) 
 

 
[przejśd do pyt. 75] 
 
74. Dlaczego Paostwa organizacja nie podejmuje współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Nie ma takiej potrzeby 
2. Mamy negatywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy 
3. Inne NGO działają konkurencyjnie do naszej organizacji 
4. Brak innych organizacji na danym terenie 
5. Niski prestiż innych organizacji 
6. Brak woli współpracy ze strony innych organizacji pozarządowych 
7. Brak innych organizacji pozarządowych na tym terenie 
8. Konflikty i napięcia interpersonalne 
9. Inne powody (jakie?) 
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Częśd IX – WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 
 

75. Czy Paostwa organizacja współpracuje z mediami? 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 78] 

76. Z mediami o jakim zasięgu współpracuje Paostwa organizacja najczęściej? 

 1.  
Media o zasięgu lokalnym 

2.  
Media o zasięgu 

regionalnym 

3.  
Media o zasięgu krajowym 

4.  
Media o zasięgu 

międzynarodowym 

 
77. Jaki wymiar ma współpraca z mediami? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Obejmowanie patronatem medialnym przedsięwzięd organizacji 
2. Informowanie przez media o działalności organizacji/ przedsięwzięciach 
3. Promocja w mediach konkretnych przedsięwzięd/ akcji/ zbiórek/ kwest pieniężnych 
4. Dostarczanie przez organizację materiałów mediom/ udzielanie wywiadów/ konsultacje 
5. Współpraca z mediami w zakresie wywierania nacisku na podmioty sektora publicznego 
6. Inny (jaki?) 

 

  
78. Proszę ocenid następujące stwierdzenia odnoszące się do współpracy z mediami: 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

1. Media są zainteresowane 
działalnością organizacji NGO ogółem 

5 4 3 2 1 

2. Podoba mi się sposób, w jaki media 
przedstawiają działalnośd organizacji 
NGO  

5 4 3 2 1 

3. Media informują w sposób 
wyczerpujący o działaniach i 
przedsięwzięciach organizacji NGO 

5 4 3 2 1 

 
Częśd X – UWARUNKOWANIA PRAWNE, INSTYTUCJONALNE I ŚWIADOMOŚCIOWE 

79. W jakim stopniu obowiązujące krajowe regulacje prawne są dostosowane do realiów działania organizacji 
pozarządowych? 

1. Regulacje prawne są bardzo dobrze dostosowane do realiów działania NGO   [przejśd do pyt. 81] 
2. Regulacje prawne są dobrze dostosowane do realiów działania NGO   [przejśd do pyt. 81] 
3. Nie wiem/ trudno powiedzied   [przejśd do pyt. 81] 
4. Regulacje prawne raczej nie są dostosowane do realiów działania NGO 
5. Regulacje prawne są zupełnie niedostosowane do realiów działania NGO 
 
80. Jakie są najważniejsze konsekwencje związane z niedostosowaniem systemu krajowych regulacji prawnych do 

realiów działania organizacji pozarządowych? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Regulacje prawne są niejasne bądź sprzeczne  
2. Regulacje prawne wprowadzają utrudnienia związane z pozyskiwaniem środków finansowych 
3. Regulacje prawne zniechęcają przedstawicieli sektora prywatnego do podjęcia współpracy z NGO 
4. Regulacje prawne zniechęcają potencjalnych pracowników/wolontariuszy do podjęcia współpracy z NGO 
5. Regulacje prawne zniechęcają podmioty adm. publicznej do większego zaangażowania we współprace z NGO 
6. Inne, jakie? 

 

  



 

 „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
163 

  
81. W jaki sposób ocenia Pan/i wpływ następujących osób i instytucji na efektywnośd działania organizacji 

pozarządowych?   
 

 

Ma duży 
wpływ na 

efektywnośd 
działao 

organizacji 

Ma pewien 
wpływ na 

efektywnośd 
działao 

organizacji 

Trudno 
powiedzied / 

trudno ocenid 
wpływ 

Ma 
nieznaczny 
wpływ na 

efektywnośd 
działao 

organizacji 

W ogóle nie 
ma wpływu 

na 
efektywnośd 

działao 
organizacji 

1. Przedstawiciele władzy 
szczebla gminnego (np. 
sołtys/ wójt/ burmistrz, 
przewodniczący rady) 

5 4 3 2 1 

2. Przedstawiciele władzy 
szczebla powiatowego 
(starosta, zarząd powiatu) 

5 4 3 2 1 

3. Przedstawiciele władzy 
szczebla wojewódzkiego 
(marszałek województwa, 
wojewoda) 

5 4 3 2 1 

4. Duchowni 5 4 3 2 1 

5. Działacze społeczni 5 4 3 2 1 

6. Biznesmeni  5 4 3 2 1 

7. Lokalne media 5 4 3 2 1 

8. Mieszkaocy  5 4 3 2 1 

9. Inne osoby lub instytucje 
(jakie?) 

5 4 3 2 1 

 
82. Jakie były główne  motywacje podjęcia przez Pana/ią współpracy z organizacją?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Po prostu powinno się pomagad innym (pobudki światopoglądowe, moralne) 
2. Mam nadzieję, że pomoc może byd kiedyś odwzajemniona wobec mnie 
3. Ta praca daje mi satysfakcję 
4. Chcę realizowad swoje zainteresowania 
5. Mam możliwośd przebywania w gronie ludzi, poznania nowych osób 
6. Chcę się czegoś nauczyd 
7. Mam dług wdzięczności 
8. Nie umiałem/am odmówid współpracy 
9. Zachęciła mnie wysoka stabilnośd zatrudnienia w tym sektorze 
10. Widzę duże możliwości rozwoju zawodowego  
11. Inne powody (jakie?) 

 

83. W jaki sposób trafił Pan/i do tej organizacji? 
1. Zostałem wprowadzony przez bliską mi osobę, znajomych 
2. Otrzymałem informację o organizacji, zaproszenie do współpracy w zakładzie pracy, kościele lub innym miejscu 
3. Widziałem plakat, ulotkę 
4. Poszukiwałem informacji sam w Internecie 
5. Poszukiwałem informacji sam w innym źródle niż Internet  
6. Jestem założycielem/ jednym z założycieli tej organizacji 
7. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 

8. Inaczej (w jaki sposób?) 
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METRYCZKA 
M1 Płed respondenta: 1. Kobieta 2. Mężczyzna  

 
M2 

 
Wiek respondenta (w latach): 

1. 
20 lat i mniej 

2. 
21-29 lat 

3. 
30-39 lat 

4. 
40-49 lat 

5. 
50-59 lat 

6. 
60-64 

7. 
65 lat i więcej 

 
M3 Wykształcenie respondenta: 

 1.  
Podstawowe, gimnazjalne 

2.  
Zasadnicze zawodowe 

3.  
Średnie, policealne 

4.  
Wyższe (lic. mgr) 

 
M4 Miejsce zamieszkania: 

 
1. 

Wieś 

2. 
Miasto do 50 tys. 

mieszkaoców 

3. 
Miasto od 50 tys. do 200 

tys. mieszkaoców 

4. 
Miasto powyżej 500 tys. 

mieszkaoców 

 
M5 Stanowisko w organizacji 

 1.  
Prezes / 

 przewodniczący zarządu 

2.  
Dyrektor 

3.  
Członek zarządu 

 

Kwestionariusz wywiadu 
 

Szanowni Paostwo, 
firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze realizuje projekt badawczy we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej  pt. 
„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego 
Śląska”. Poznanie warunków funkcjonowania Paostwa organizacji oraz paostwa opinii na tematy związane z jej działalnością 
przyczyni się nie tylko do rozpoznania sytuacji NGO’s w woj. dolnośląskim, ale przede wszystkim do stworzenia ram systemowego  
wsparcia dla tych organizacji.  
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, zebrane dane posłużą jedynie zbiorczym obliczeniom statystycznym. Czas wywiadu 
przewidywany jest na ok. 40 min. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi! 
 

Częśd I – Motywacje pracownika/ wolontariusza do działao w organizacji i zakres jego zadao  
 

1. Jaki jest Pana/i status w organizacji? 
1. 

Pracownik 

2. 

Wolontariusz 

[przejśd do pyt. 3] 

 

2. Jaki charakter mają działania na rzecz organizacji, z którą Pan/i współpracuje? 

1. Praca zarobkowa w ramach stosunku pracy (związanie umową o pracę) 

2. Praca zarobkowa w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 

3. 

 

Inny (jaki?) 

 

[przejśd do pyt. 4] 

 

3. Jaki charakter mają działania na rzecz organizacji, z którą Pan/i współpracuje? 

1. Wolontariat stały (stała, regularna współpraca co najmniej kilka godzin w miesiącu) 

2. Wolontariat akcyjny (włączanie się w akcje/ konkretne przedsięwzięcia) 

3. 

 

Inny (jaki?) 
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4. Jakie były główne  motywacje podjęcia przez Pana/ią współpracy z organizacją?  

Proszę odnieśd się do następujących stwierdzeo: 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1. Po prostu powinno się 
pomagad innym (pobudki 
światopoglądowe, 
moralne) 

5 4 3 2 1 

2. Mam nadzieję, że pomoc 
może byd kiedyś 
odwzajemniona wobec 
mnie 

5 4 3 2 1 

3. Ta praca daje mi 
satysfakcję 

5 4 3 2 1 

4. Chcę realizowad swoje 
zainteresowania 

5 4 3 2 1 

5. Mam możliwośd 
przebywania w gronie 
ludzi, poznania nowych 
osób 

5 4 3 2 1 

6. Chcę się czegoś nauczyd 5 4 3 2 1 

7. Mam dług wdzięczności 5 4 3 2 1 

8. Moi bliscy lub znajomi też 
działają w organizacjach 
pozarządowych 

5 4 3 2 1 

9. Nie umiałem/am odmówid 
współpracy 

5 4 3 2 1 

10. Inne powody (jakie?) 

 

 

5 4 3 2 1 

Pytania wyłącznie do pracowników: 

11. Zachęciła mnie wysoka 
stabilnośd zatrudnienia w 
tym sektorze 

5 4 3 2 1 

12. Widzę duże możliwości 
rozwoju zawodowego  

5 4 3 2 1 

5. W jaki sposób trafił Pan/i do tej organizacji? 

1. Zostałem wprowadzony przez bliską mi osobę, znajomych 

2. Otrzymałem informację o organizacji, zaproszenie do współpracy w zakładzie pracy, kościele lub innym miejscu 

3. Widziałem plakat, ulotkę 

4. Poszukiwałem informacji sam w Internecie 

5. Poszukiwałem informacji sam w innym źródle niż Internet  

6. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 

7. Inaczej (w jaki sposób?) 
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6. Jaki jest Pana/i zakres obowiązków w organizacji? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Biorę udział w pracach związanych z bieżącą działalnością NGO (prace administracyjne, wyszukiwanie informacji) 

2. Wykonuję działania w ramach bezpośredniego kontaktu z beneficjentami 

3. Świadczę usługi na rzecz organizacji wykorzystując moją wiedzę specjalistyczną, lub zawodową (np. tłumaczenia 
językowe, porady z danego zakresu, korepetycje) 

4. Koordynuję projekt/ przedsięwzięcie w ramach działalności NGO 

5. Inne (jakie?) 

 

 

 

7. Czy działał/a już Pan/i wcześniej w innych organizacjach pozarządowych? 
1.Tak 

2.Nie 

[przejśd do pyt.10] 

 

8. W ilu organizacjach pozarządowych działał/a Pan/i wcześniej?  

9. Od ilu lat działa Pan/i społecznie (np. w innych organizacjach pozarządowych)?  

 

Częśd II – Ocena sytuacji kadrowej 
 
10. Czy w Paostwa organizacji odczuwalny jest obecnie brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników? 

 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 12] 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 12] 

 
11. Jakie są największe przeszkody w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników przez Paostwa 

organizację? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Kandydaci do pracy nie zgłaszają się w odpowiedzi na naszą rekrutację (ogłoszenia) 
2. Mamy trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 
3. Kandydaci na pracowników nie rokują odpowiedniego zaangażowania w pracę w III sektorze 
4. Trudno znaleźd pracowników spełniających oczekiwania za wynagrodzenie, które możemy zaproponowad 
5. Trudno znaleźd pracowników o odpowiednim doświadczeniu w pracy w III sektorze 

6. Inne powody (jakie?) 
 

 
 
12. Czy Paostwa organizacja spotyka się z problemem utrzymania stałych pracowników? 

 
1. 

Tak 

2. 
Nie 

[przejśd do pyt. 14] 

3. 
Trudno powiedzied 
[przejśd do pyt. 14] 

 
13. Jakie są Pana/i zdaniem główne powody problemów z utrzymaniem stałych pracowników? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Niesatysfakcjonujące warunki finansowe 
2. Niesatysfakcjonująca forma zatrudnienia 
3. Brak gwarancji stabilnego zatrudnienia 
4. Praca wymagająca zbyt dużej dyspozycyjności i zaangażowania 
5. Zbyt mała ilośd interesujących wyzwao zawodowych 
6. „Trudni odbiorcy” powodujący pracę w dużym napięciu/ stresie 
7. Brak specjalistów na rynku lokalnym 
8. Zbyt duża konkurencja na lokalnym rynku 

9. Inne (jakie?) 
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14. Jakich kwalifikacji i umiejętności brakuje Paostwa pracownikom i wolontariuszom w największym stopniu? 

  
Zdecydowanie się 

zgadzam 
Raczej się zgadzam Trudno powiedzied 

Raczej się  
nie zgadzam 

Zdecydowanie się  
nie zgadzam 

1. Wyższe wykształcenie 5 4 3 2 1 

2. Znajomośd języka obcego 5 4 3 2 1 

3. Prawo jazdy kat. B 5 4 3 2 1 

4. Obsługa komputera 5 4 3 2 1 

5. Znajomośd zagadnieo z 
obszaru polityki i integracji 

społecznej 
5 4 3 2 1 

6. Doświadczenie w 
działalności w NGO 

5 4 3 2 1 

7. Doświadczenie w 
koordynacji projektów 

5 4 3 2 1 

8. Motywacja do pracy 5 4 3 2 1 

9. Odpowiedzialnośd  5 4 3 2 1 

10. Dyspozycyjnośd/ gotowośd 
do wyjazdów 

5 4 3 2 1 

11. Samodzielnośd 5 4 3 2 1 

12. Właściwa organizacja 
czasu pracy 

5 4 3 2 1 

13. Umiejętnośd pracy w 
zespole 

5 4 3 2 1 

14. Zdolności kierownicze 5 4 3 2 1 

15. Ogólne zdolności 
interpersonalne/ 

komunikacyjne 
5 4 3 2 1 

16. Umiejętnośd negocjacji 5 4 3 2 1 

17. Kreatywnośd 5 4 3 2 1 

18. Inne (jakie?) 

 
 

5 4 3 2 1 

15. Czy Paostwa organizacja w 2009 roku korzystała z pracy wolontariuszy? 1. Tak 
przejśd do pyt. 21 2. Nie 

16. Dlaczego?  

1. Nie ma takiej potrzeby w naszej organizacji 

2. Nie ma chętnych ludzi do świadczenia pracy w charakterze wolontariusza 

3. Z innych powodów (jakich?) 

 

 

[przejśd do pyt. 21] 

 
17. Z pracy ilu wolontariuszy korzystała Paostwa organizacja w 2009 roku?  
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18. Czy liczba wolontariuszy w 2009 roku była adekwatna do celów i zadao organizacji? 

1. Tak 
2. Nie 
3. Nie wiem / Trudno powiedzied  

19. Czy organizacja w 2010 roku miała problem z pozyskiwaniem wolontariuszy? 
1. Tak 
2. Nie 
3. Nie wiem / Trudno powiedzied  

20. Jakie są największe przeszkody w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy?(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Brak czasu ze strony potencjalnych wolontariuszy 
2. Brak zainteresowania tematyką działalności organizacji ze strony potencjalnych wolontariuszy 
3. Potrzeba zadbania w pierwszej kolejności o siebie i rodzinę ze strony potencjalnych wolontariuszy 
4. Fizyczna niezdolnośd (np. niepełnosprawnośd) ze strony potencjalnych wolontariuszy 
5. Brak zaufania do działao tego typu organizacji ze strony potencjalnych wolontariuszy 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Brak dostatecznej liczby informacji na temat organizacji i jej działao w mediach  
Brak odpowiednich środków finansowych organizacji na pokrycie kosztów adekwatnej kampanii rekrutacyjnej 
Brak możliwości przeszkolenia lub wyposażenia odpowiedniej liczby wolontariuszy z przyczyn organizacyjnych 
Brak promocji idei wolontariatu 
Zawiłe reguły prawne 
Inne, jakie…………………………………………………………………. 
 

Częśd III – Ocena funkcjonowania organizacji  
 
21. Jakie są najważniejsze problemy związane z prowadzeniem działalności statutowej przez Paostwa organizację? 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam 

1. Finansowe 5 4 3 2 1 

2. Kadrowe 5 4 3 2 1 

3. Organizacyjne 5 4 3 2 1 

4. Lokalowe 5 4 3 2 1 

5. Związane z 
wyposażeniem 
technicznym lub innymi 
zasobami materialnymi 

5 4 3 2 1 

6. 
Inne (jakie?) 5 4 3 2 1 

 
22. Czy aktualny sposób pozyskiwania środków finansowych przez Paostwa organizację pozwala na swobodną 

realizację celów statutowych? 

 
5. Zdecydowanie 

tak 
[przejśd do pyt. 24] 

1. Raczej tak 
[przejśd do pyt. 24] 

3. Trudno 
powiedzied 

[przejśd do pyt. 24] 

2. Raczej nie 1. Zdecydowanie nie 

 
23. Jakie są główne problemy związane z pozyskiwaniem środków finansowych przez Paostwa organizację? 

1)  Zawiłe procedury prawne, bądź biurokratyczne 

2)  Brak spełniania przez organizację kryteriów formalnoprawnych (np. brak statusu organizacji pożytku publicznego) 

3)  Brak przychylności instytucji publicznych 

4)  Brak zainteresowania ze strony sektora prywatnego 

5)  Brak osób sprawnie pozyskujących środki finansowe w zasobach kadrowych 

6)  Inne (jakie?) 
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24. Czy w ramach prowadzonej działalności organizacja korzysta z pomocy członków rodziny pracowników/ 

wolontariuszy bądź ich znajomych? 
1. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca         [przejśd do pyt. 26] 
2. W pojedynczych przypadkach taka sytuacja miała miejsce 
3. Takie sytuacja zdarzają się dośd często 
4. W zasadzie przy każdej okazji organizacja korzysta z takiej pomocy 
 
25.  Z jakich powodów Paostwa organizacja korzysta z pomocy członków rodziny lub znajomych pracowników 

lub wolontariuszy? 
1. W organizacji brakuje sprzętu (zasobów materialnych) do realizowania celów statutowych 
2. W organizacji brakuje „rąk do pracy” do realizowania celów statutowych  
3. Członkowie rodzin/ znajomych wolontariuszy lub pracowników angażują się w prace organizacji z pobudek 

altruistycznych 

4. Z innych powodów (jakich?) 
 
 

 

Częśd IV – Ocena potrzeb szkoleniowych  
 
26. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne na które wysłała Pana/ią 

Organizacja? 

1. 

Tak 

a Jakie to były szkolenia? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

6. Szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości 
7. Szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania środków unijnych 
8. Inne szkolenia twarde (np. nauka obsługi programów komputerowych) 
9. Szkolenia miękkie/psychospołeczne (np. związanych z komunikacją interpersonalną, 

funkcjonowaniem w zespole, bądź sytuacjach stresowych, organizacją pracy, 
negocjacjami, obsługą klienta 

10. Inne, jakie? 
 

[przejśd do pyt. 27] 

 

2. 

 

Nie 

 

b Dlaczego? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Nie jestem zainteresowany szkoleniami zewnętrznymi 
2. Nie znalazłem szkoleo które by mi odpowiadały  
3. Szkolenia zewnętrzne są zbyt drogie 
4. Inne powody, jakie? 

 

 

27. Szkoleniami z jakiego zakresu tematycznego jest Pan/i najbardziej zainteresowany/a ? 

 1. Szkolenia z zakresu księgowości/rachunkowości 
2. Szkolenia z zakresu pozyskiwania/rozliczania środków unijnych 
3. Inne szkolenia twarde (np. nauka obsługi programów komputerowych) 
4. Szkolenia miękkie/psychospołeczne (np. związanych z komunikacją interpersonalną, funkcjonowaniem w 

zespole, bądź sytuacjach stresowych, organizacją pracy, negocjacjami, obsługą klienta 
5. Inne, jakie? 

 

28. Czy w Paostwa organizacji organizowane są treningi/ szkolenia 
wewnętrzne? 1. Tak 

2. Nie 
[przejśd do pyt. 31] 

 

29. Czy brał/a Pan/i udział w treningu/ szkoleniu wewnętrznym w 
organizacji? 1. Tak 2. Nie 
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Częśd V – Ocena współpracy organizacji z innymi podmiotami 
 
30. Czy Paostwa organizacja współpracuje z organami administracji 

publicznej? 1. Tak 
2. Nie 

[przejśd do pyt. 33] 

 
31. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z sektorem publicznym? 

  Zdecydowanie 
pozytywnie 

Raczej 
pozytywnie 

Trudno 
powiedzied 

Raczej 
negatywnie 

Zdecydowanie 
negatywnie 

Nie 
dotyczy 

1. Samorząd szczebla 
gminnego i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

2. Samorząd szczebla 
powiatowego i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

3. Samorząd 
województwa i 
jednostki 
organizacyjne 

5 4 3 2 1 77 

4. Urząd wojewódzki i 
jednostki podległe 

5 4 3 2 1 77 

5. Ministerstwa i 
agendy rządowe 

5 4 3 2 1 77 

 
32. Jaką formę ma współpraca Paostwa organizacji z organami administracji publicznej? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Korzystanie z dotacji na działania zlecone 
2. Realizacja projektów unijnych (org. adm. publicznej, jako instytucje wdrażające, bądź partnerzy, liderzy lub doradcy 

projektu) 
3. Spotkania, narady robocze 
4. Współpraca w zakresie pozyskiwania stażystów poprzez PUP 
5. Współpraca w zakresie rekrutacji wolontariuszy (np. w szkołach) 
6. Współpraca w  zakresie wsparcia instytucji publicznych (np. opieka w ośrodkach/ hospicjach, wsparcie inicjatyw z 

zakresu pomocy społecznej) 
7. Doradztwo, wsparcie merytoryczne,  
8. Konsultacje kierunków/ programów rozwoju,  
9. Konsultacja programu współpracy 
10. Pomoc techniczna 
11. Pomoc organizacyjna 
12. Promocja działalności III sektora 
13. Umieszczanie informacji na stronie internetowej podmiotu publicznego 
14. Uzyskiwanie pożyczek, gwarancji, poręczeo finansowych od podmiotów publicznych 
15. Uzyskiwanie od podmiotów publicznych patronatu nad przedsięwzięciami 

16. Inną formę (jaką?) 
 
33. Czy Paostwa organizacja współpracuje z podmiotami sektora 

prywatnego? 
1. Tak 

[przejśd do pyt. 35] 2. Nie 

 
 
34. Dlaczego współpraca z podmiotami sektora prywatnego nie jest podejmowana? (pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Nasza organizacja nie widzi takiej potrzeby 
2. Podejmowaliśmy próby współpracy, ale nie było zainteresowania ze strony sektora prywatnego 
3. Przedstawiciele sektora prywatnego generalnie nie wyrażają zainteresowania w zakresie pomocy organizacjom 

sektora pozarządowego 

4. Inne przyczyny (jakie?) 

 
 
[przejśd do pyt. 38] 
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35. Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z podmiotami sektora prywatnego?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Korzystanie ze sponsoringu finansowego firm 
2. Kwesta/ zbiórka pieniędzy na konkretne działania NGO 
3. 1% podatku ze strony firm 
4. Przekazywanie darowizn finansowych 
5. Przekazywanie darowizn rzeczowych 
6. Objęcie patronatem przedsięwzięd 
7. Wsparcie organizacyjne, techniczne, bądź lokalowe działalności statutowej/ przedsięwzięd 
8. Wolontariat pracowniczy 

9. Inna forma (jaka?) 
 

 
36. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z podmiotami sektora prywatnego? 

 

5. Zdecydowanie 
pozytywnie 

[przejśd do pyt. 38] 

4. Raczej pozytywnie 

[przejśd do pyt. 38] 

3. Trudno 
powiedzied 

[przejśd do pyt. 38] 

2. Raczej negatywnie 
1. Zdecydowanie 

negatywnie 

 
 

37. Dlaczego oceniają Paostwo współpracę z podmiotami sektora prywatnego jako negatywną? (pytanie 
wielokrotnego wyboru) 

1. Ze względu na często nie jasne przepisy prawne dotyczące współpracy między sektorami  
2. Ze względu na zbyt wiele procedur dotyczących współpracy między sektorami 
3. Nasza organizacja ma złe doświadczenia dotyczące takiej współpracy 
4. Inne przyczyny (jakie?) 

  
 
 

 

38. Czy Paostwa organizacja współpracuje z innymi organizacjami 
pozarządowymi? 1. Tak 

2. Nie 
[przejśd do pyt. 42] 

 
39. Jaka jest forma współpracy Paostwa organizacji z innymi organizacjami pozarządowymi?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich/krajowych/samorządowych 
2. Wspólne realizowanie projektów 
3. Wymiana doświadczeo 
4. Użyczanie zasobów kadrowych/materialnych/lokalowych 
5. Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 
6. Prace nad ustalaniem wspólnych stanowisk, bądź oświadczeo 

7. Inna forma (jaka?) 
 
40. Jak ogólnie oceniają Paostwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi? 

 
5. Zdecydowanie 

pozytywnie 
4. Raczej pozytywnie 

3. Trudno 
powiedzied 

[przejśd do pyt. 43] 

2. Raczej negatywnie 

[przejśd do pyt. 43] 

1. Zdecydowanie 
negatywnie 

[przejśd do pyt. 43] 

 
41. Jakie dostrzegają Paostwo najważniejsze korzyści ze współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi? 
1. Wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich/krajowych/samorządowych 
2. Wspólne realizowanie projektów 
3. Wymiana doświadczeo 
4. Użyczanie zasobów kadrowych/materialnych/lokalowych 
5. Tworzenie grup nacisku na sektor publiczny 

6. Inna korzyści (jakie?) 
 

 
[przejśd do pyt. 43] 
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42. 

 

 

Dlaczego Paostwa organizacja nie podejmuje współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Nie ma takiej potrzeby 

2. Mamy negatywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy 

3. Inne NGO działają konkurencyjnie do naszej organizacji 

4. Brak innych organizacji na danym terenie 

5. Niski prestiż innych organizacji 

6. Brak woli współpracy ze strony innych organizacji pozarządowych 

7. Brak innych organizacji pozarządowych na tym terenie 

8. Konflikty i napięcia interpersonalne 

9. Inne powody (jakie?) 

 

 

 

43. Czy Paostwa organizacja współpracuje z mediami? 1. Tak 
2. Nie 

[przejśd do pyt. 46] 

 
44. Z mediami o jakim zasięgu współpracuje Paostwa organizacja najczęściej? 

 1. Media o zasięgu 
lokalnym 

2. Media o zasięgu 
regionalnym 

3. Media o zasięgu 
krajowym 

4. Media o zasięgu 
międzynarodowym 

 
45. Jaki wymiar ma współpraca z mediami? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
1. Obejmowanie patronatem medialnym przedsięwzięd organizacji 
2. Informowanie przez media o działalności organizacji/ przedsięwzięciach 
3. Promocja w mediach konkretnych przedsięwzięd/ akcji/ zbiórek/ kwest pieniężnych 
4. Dostarczanie przez organizację materiałów mediom/ udzielanie wywiadów/ konsultacje 
5. Współpraca z mediami w zakresie wywierania nacisku na podmioty sektora publicznego 

6. Inny (jaki?) 
 

 
46. Proszę ocenid następujące stwierdzenia odnoszące się do współpracy z mediami: 

  Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzied 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

1. Media są zainteresowane 
działalnością organizacji 
NGO  

5 4 3 2 1 

2. Podoba mi się sposób, w 
jaki media przedstawiają 
działalnośd organizacji 
NGO ogółem 

5 4 3 2 1 

3. Media informują w sposób 
wyczerpujący o 
działaniach i 
przedsięwzięciach 
organizacji NGO ogółem 

5 4 3 2 1 
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47. W jakim stopniu obowiązujące krajowe regulacje prawne są dostosowane do realiów działania organizacji 

pozarządowych? 

1. Regulacje prawne są bardzo dobrze dostosowane do realiów działania NGO  

2. Regulacje prawne są dobrze dostosowane do realiów działania NGO  

3. Nie wiem/ trudno powiedzied 

4. Regulacje prawne raczej nie są dostosowane do realiów działania NGO 

5. Regulacje prawne są zupełnie niedostosowane do realiów działania NGO 

48. Jakie są najważniejsze konsekwencje związane z niedostosowaniem systemu krajowych regulacji prawnych do 
realiów działania organizacji pozarządowych? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

1. Regulacje prawne są niejasne bądź sprzeczne  

2. Regulacje prawne wprowadzają utrudnienia związane z pozyskiwaniem środków finansowych 

3. Regulacje prawne zniechęcają przedstawicieli sektora prywatnego do podjęcia współpracy z NGO 

4. Regulacje prawne zniechęcają potencjalnych pracowników/wolontariuszy do podjęcia współpracy z NGO 

5. Regulacje prawne zniechęcają podmioty adm. publicznej do większego zaangażowania we współprace z NGO 

6. Inne, jakie? 

 

 

49. Jaka jest rola lokalnych liderów wspierających działania Paostwa organizacji pozarządowej?  

 

 
Ma duży wpływ 
na efektywnośd 

działao organizacji 

Ma pewien wpływ 
na efektywnośd 

działao organizacji 

Trudno 
powiedzied / 

trudno ocenid 
wpływ 

Ma nieznaczny 
wpływ na 

efektywnośd 
działao organizacji 

W ogóle nie ma 
wpływu na 

efektywnośd 
działao organizacji 

1. Przedstawiciele władzy 
szczebla gminnego (np. 
sołtys/ wójt/ burmistrz, 
przewodniczący rady) 

5 4 3 2 1 

2. Przedstawiciele władzy 
szczebla powiatowego 
(starosta, zarząd powiatu) 

5 4 3 2 1 

3. Przedstawiciele władzy 
szczebla wojewódzkiego 
(marszałek województwa, 
wojewoda) 

5 4 3 2 1 

4. Duchowni 5 4 3 2 1 

5. Działacze społeczni 5 4 3 2 1 

6. Biznesmeni  5 4 3 2 1 

7. Inni (jacy?) 

 

 

5 4 3 2 1 

8. Inni (jacy?) 

 
5 4 3 2 1 

9. Inni (jacy?) 

 
5 4 3 2 1 
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METRYCZKA 
 

M1 Płed respondenta: 1. Kobieta 2. Mężczyzna  

M2 Wiek respondenta (w latach): 

1. 
20 lat i mniej 

2. 
21-29 lat 

3. 
30-39 lat 

4. 
40-49 lat 

5. 
50-59 lat 

6. 
60-64 

7. 
65 lat i więcej 

 
M3 Wykształcenie respondenta: 

 1. Podstawowe, 
gimnazjalne 

2. Zasadnicze zawodowe 3. Średnie, policealne 4. Wyższe (lic. mgr) 

 
M4 Miejsce zamieszkania: 

 
1. Wieś 

2. Miasto do 50 tys. 
mieszkaoców 

3. Miasto od 50 tys. do 200 
tys. mieszkaoców 

4. Miasto powyżej 500 tys. 
mieszkaoców 

 


