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Notatka zosta a przygotowana na podstawie badania pilota owego zrealizowanego w ramach 
projektu partnerskiego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo ecznej oraz G ównego 
Urz du Statystycznego pt.  
wspó finansowanego ze rodków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.  
Analizowan  w notatce zbiorowo  organizacji non-profit zaw ono do jednostek, które 
mieszcz  si  w zakresie definicji podmiotów ekonomii spo ecznej. Uwzgl dniono zatem dane 
dla nast puj cych grup organizacji: 
• stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne; 
• fundacje; 
• spo eczne podmioty wyznaniowe; 
• samorz d gospodarczy, kó ka rolnicze. 

 
 
W 2017 r. aktywn  dzia alno  prowadzi o 91,9 tys. organizacji non-profit, które zaliczo-
no do zbiorowo ci podmiotów ekonomii spo ecznej1, o blisko 1,0 tys. wi cej ni  w 2016 r. 
W ród nich najwi ksz  grup  stanowi y stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne 
(80,5%), a nast pnie fundacje (15,5%).  
 
Wi kszo  z analizowanych w tym opracowaniu podmiotów ekonomii spo ecznej pro-
wadzi a wy cznie nieodp atn  dzia alno  statutow  (69,8%). Pozosta e cz ciej prowa-
dzi y dodatkowo odp atn  dzia alno  statutow  (21,3%) ni  dzia alno  gospodarcz  
(5,7%). Jedynie 3,2% wiadczy o us ugi zarówno w ramach odp atnej dzia alno ci statu-
towej, jak i prowadzi o dzia alno  gospodarcz . 
 
Wykres 1. SStruktura organizacji non-profit wed ug rodzaju prowadzonej dzia alno ci w 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
1   Wi cej o dzia alno ci organizacji non-profit w 2017 r. w informacji sygnalnej GUS 

: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-
wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-
w-2017-r-,9,3.html 
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Korzystanie z us ug  
O rodków Wsparcia Ekonomii Spo ecznej  
 
W 2017 r. z us ug wiadczonych przez O rodki Wsparcia Ekonomii Spo ecznej skorzysta o 
w skali kraju 2,7 tys. podmiotów, co stanowi o 2,9% ogó u organizacji non-profit. Najcz -
ciej ze wsparcia OWES korzysta y jednostki z województw: l skiego (7,8% organizacji 

dzia aj cych w tym regionie), zachodniopomorskiego (7,7%), warmi sko-mazurskiego 
(4,6%), lubuskiego (4,3%) oraz ódzkiego (4,1%). Z kolei najni szy odsetek podmiotów 
wspó pracuj cych z OWES charakteryzowa  województwo opolskie – 0,4%. W 10 woje-
wództwach udzia  organizacji korzystaj cych z us ug O rodków by  ni szy od tego odset-
ka w skali kraju.  
 
Mapa 1. Odsetek organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES wed ug województw i regionów w 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W odniesieniu do zró nicowania wed ug typu organizacji, zdecydowana wi kszo  jed-
nostek korzystaj cych z us ug OWES to stowarzyszenia i podobne organizacje spo eczne 
oraz fundacje, stanowi ce cznie ponad 99,2% wszystkich kooperuj cych z O rodkami 
w omawianej grupie podmiotów. Mimo, i  wspó pracuj ce z OWES stowarzyszenia sta-
nowi  ponad 2/3 wszystkich jednostek tej grupy (71,4%), ich odsetek w ogólnej liczbie 
stowarzysze  (2,6%) jest dwukrotnie ni szy, ni  korzystaj cych z us ug OWES fundacji 
(5,2%). Warto tak e zwróci  uwag  na niemal dwukrotnie wy szy od redniej ogó em 
odsetek w ród organizacji po ytku publicznego (6,0%).  
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Wykres 2.  Odsetek organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES w 2017 r.  

 
 
Ze wzgl du na dziedzin  dzia alno ci podmiotu, najcz ciej po us ugi oferowane przez 
OWES si ga y organizacje zajmuj ce si  rynkiem pracy i aktywizacj  zawodow  (8,1% 
spo ród wszystkich dzia aj cych w tym obszarze jednostek), ochron  rodowiska (7,1%) 
oraz pomoc  spo eczn  i humanitarn  (6,9%). W odniesieniu do podmiotów, które naj-
rzadziej korzysta y ze wsparcia OWES, nale y wymieni  tu, poza organizacjami owiecki-
mi, z których adna nie si gn a po tego typu us ugi, podmioty zajmuj ce si  ratownic-
twem, z których tylko 0,1% wspó pracowa a z OWES.  
 
Wykres 3. Odsetek organizacji non-profit korzystaj cych ze wsparcia OWES wed ug g ównej dziedziny dzia al-
no ci w 2017 r.  
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Je li chodzi o rodzaj us ugi OWES, organizacje najcz ciej korzysta y ze szkole  ( cznie 
67,8% podmiotów, w tym 15,8% uczestniczy o w szkoleniach dotycz cych dzia alno ci 
gospodarczej lub odp atnej statutowej). Relatywnie cz sto badane podmioty wskazywa y 
te  us ugi z zakresu doradztwa (48,5% jednostek, w tym 20,5% si gaj cych po indywidu-
alne doradztwo biznesowe). Ze wsparcia finansowego, czyli dotacji na stworzenie miej-
sca pracy lub wsparcia pomostowego, skorzysta o 13,0% organizacji. Najrzadziej wymie-
niana by a pomoc w sieciowaniu z innymi podmiotami ekonomii spo ecznej (8,8%).  
 
Wykres 4. Odsetek organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES wed ug rodzaju us ugi w 2017 r.  

 
 
Z uwagi na liczebn  przewag  stowarzysze  i podobnych organizacji spo ecznych oraz 
fundacji w ogólnej liczbie podmiotów korzystaj cych z us ug OWES, porównano te typy 
organizacji pod wzgl dem preferencji wyboru rodzaju us ugi. Stowarzyszenia cz ciej 
korzysta y ze szkole  (71,8% spo ród wspó pracuj cych z OWES) oraz wsparcia finanso-
wego (14,5%) ni  fundacje. Z kolei fundacje ch tniej decydowa y si  na us ugi doradcze, 
po które si gn o 64,6% podmiotów.  
 
Pod wzgl dem rodzaju dzia alno ci, tzn. zró nicowania ze wzgl du na odp atno  us ug, 
stopie  korzystania z us ug OWES w ród organizacji by  najni szy w grupie podmiotów  
o najw szym zakresie dzia alno ci – tj. wiadcz cych tylko us ugi nieodp atnie (2,5%), 
natomiast najwy szy w grupie podmiotów oferuj cych równocze nie us ugi odp atne 
statutowe i prowadz cych dzia alno  gospodarcz  (4,3%). Mniejszy poziom wspó pracy 
z OWES (3,9%) cechowa  organizacje wiadcz ce us ugi w ramach dzia alno ci statutowej 
zarówno nieodp atnie, jak i odp atnie. 
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Wykres 5. Odsetek organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES wed ug rodzaju dzia alno ci w 2017 r.  

 
Zdecydowana wi kszo  podmiotów korzystaj cych ze wsparcia OWES pozytywnie  
oceni a jako  tego typu us ug, 53,3% – jako bardzo dobr , 43,7% – jako raczej dobr , 
czyli cznie 97,0% organizacji. Przeciwnego zdania by o 3,0% podmiotów, w tym 2,9% 
oceniaj cych us ugi jako raczej z e, a tylko 0,1% jako bardzo z e. Podobna struktura  
ocen wyst puje tak e w poszczególnych typach organizacji – w przypadku stowarzysze  
ró nice warto ci nie s  wi ksze, ni  0,6 p. proc., natomiast oceny fundacji by y nieznacz-
nie gorsze od wi kszo ci organizacji – cznie 96,6% podmiotów oceni o us ugi OWES 
pozytywnie, z czego 51,6% w stopniu zdecydowanym. Natomiast w odniesieniu do ocen  
spo ecznych podmiotów wyznaniowych mo na stwierdzi  brak ocen negatywnych,  
a w przypadku samorz du gospodarczego istotny udzia  ocen umiarkowanie negatyw-
nych (30,8%), jednak nale y zaznaczy , e liczebno ci obu zbiorowo ci by y niewielkie  
i stanowi y odpowiednio 0,6% i 0,1% ogó u podmiotów wspó pracuj cych z OWES.  
 
Wykres 6. Struktura organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES w 2017 r. wed ug oceny us ug OWES 
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Organizacje w zdecydowanej wi kszo ci województw ocenia y us ugi OWES niemal jed-
noznacznie pozytywnie – w 14 województwach co najmniej 96,1% podmiotów wyrazi o 
si  pozytywnie na temat wspó pracy z OWES, w tym w 3 (dolno l skim, opolskim i ma-
zowieckim) ocen negatywnych nie przydzielono. W województwie lubelskim us ugi 
O rodków pozytywnie oceni o 75,3% jednostek, natomiast w podkarpackim – 72,2%. 
 
Mapa 2. Struktura organizacji non-profit korzystaj cych z us ug OWES w 2017 r. wed ug oceny us ug OWES  
w województwach i regionach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceniaj c swoj  sytuacj , nieco ponad po owa jednostek (51,1%) stwierdzi a, e bez 
wsparcia otrzymanego z OWES ich sytuacja w 2017 r. nie zmieni aby si , 47,7% pod- 
miotów uzna o, e ich po o enie by oby gorsze, gdyby nie podj y wspó pracy z OWES, 
podczas gdy tylko 1,2% organizacji stwierdzi o, e ich sytuacja by aby lepsza, gdyby nie 
skorzysta y z us ug OWES. Struktury opinii spo ecznych podmiotów wyznaniowych oraz 
samorz du gospodarczego ró ni  si  zarówno od wyników ogólnych, jak i od podobnych 
do siebie w tym zakresie stowarzysze  oraz fundacji – w obydwu zbiorowo ciach istnieje 
wyra na przewaga opinii o braku wp ywu us ug OWES na sytuacj  (79,4% spo ecznych 
podmiotów wyznaniowych i 69,2% samorz du gospodarczego). W przypadku organizacji 
po ytku publicznego, mo na zaobserwowa , podobnie, jak w zakresie ocen jako ci us ug 
OWES, wi ksz  ostro no  w formu owaniu pozytywnego wp ywu uzyskanego wsparcia 
na kondycj  jednostki – wi kszo  podmiotów w tej zbiorowo ci (62,9%) stwierdzi o 
brak znaczenia pomocy uzyskanej z OWES na swoj  sytuacj . 
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Wykres 7.  Opinia organizacji na temat ich sytuacji, gdyby nie skorzysta y z us ug OWES w 2017 r.  

 
 
 

Zatrudnienie i jego reintegracyjne aspekty  
 
W 2017 r. 14,4% organizacji non-profit zatrudnia o pracowników etatowych. Najwy szy 
ich udzia  odnotowano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (81,0%). Ponadto 
pracowników etatowych relatywnie cz sto zatrudnia y organizacje prowadz ce zarówno 
odp atn  dzia alno  statutow , jak i dzia alno  gospodarcz  (57,0%), a tak e wskazuj -
ce jako g ówn  dziedzin  swojej dzia alno ci edukacj  i wychowanie (37,3%) lub sprawy 
zawodowe, pracownicze, bran owe (33,1%).  
 
Wykres 8. Odsetek organizacji non-profit zatrudniaj cych pracowników etatowycha wed ug rodzaju organizacji 
w 2017 r. 

a  Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy tj. na podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru lub stosunku 
s u bowego. 

 
Rozpowszechnienie zatrudniania pracowników etatowych by o najwy sze w ród organi-
zacji z regionu warszawskiego sto ecznego – 23,0%. Relatywnie wysoki udzia  organizacji 
zatrudniaj cych na podstawie stosunku pracy odnotowano równie  w województwie 
l skim (16,8%) oraz pomorskim (15,4%). 
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Mapa 3. Odsetek organizacji non-profit zatrudniaj cych pracowników etatowych wed ug województw i regio-
nów w 2017 r. 

 
 
Na koniec 2017 r. organizacje non-profit zatrudnia y na podstawie stosunku pracy cz-
nie 158,6 tys. osób, w tym dla 133,2 tys. by o to g ówne miejsce pracy. Liczba osób za-
trudnionych by a o 1,6 tys. wy sza ni  w 2016 r. Przeci tnie na jedn  organizacj  zatrud-
niaj c  w ramach stosunku pracy przypada o oko o 12 pracowników etatowych. Media-
na by a natomiast czterokrotnie ni sza i wynios a 3 pracowników. 
 
Wykres 9. Odsetek kkobiet oraz odsetek osób niepe nosprawnych w ród pracowników etatowych zatrudnio-
nych w organizacjach non-profit wed ug rodzaju organizacji wed ug stanu na dzie  31.12.2017 r. 
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Kobiety stanowi y oko o 3/4 ogó u etatowych pracowników w organizacjach non-profit. 
Szczególnie wysoki udzia  kobiet w ród osób zatrudnionych odnotowano w spo ecznych 
podmiotach wyznaniowych (80,7%), a tak e w organizacjach dzia aj cych w zakre- 
sie ochrony zdrowia (81,4%), edukacji i wychowania (79,4%) lub pomocy spo ecznej  
i humanitarnej (79,0%). 
 
Osoby niepe nosprawne zatrudnia o na koniec grudnia 2017 r. 2,6% ogó u organizacji non-
profit, co stanowi o 20,1% organizacji zatrudniaj cych na podstawie stosunku pracy. Nato-
miast pracownicy z niepe nosprawno ci  stanowili 6,7% ogó u etatowych pracowników 
organizacji. Relatywnie wysoki udzia  takich pracowników odnotowano w ród organizacji 
deklaruj cych korzystanie z us ug OWES (12,6%) oraz OPP (10,2%), a jeszcze wy szy w ród 
podmiotów prowadz cych dodatkowo dzia alno  gospodarcz  (14,3%). Osoby niepe no-
sprawne w ród etatowych pracowników szczególnie cz sto zatrudnia y organizacje dzia aj -
ce na rzecz ochrony rodowiska (30,4%), czy rynku pracy i aktywizacji zawodowej (28,3%). 
 
Posiadanie na koniec 2017 r. pracowników, którzy w momencie podj cia zatrudnienia  
w organizacji non-profit przynale eli do jednej z grup zagro onych wykluczeniem  
spo ecznym, zadeklarowa o 18,9% podmiotów b d cych g ównym miejscem pracy dla 
pracowników etatowych. Osoby te stanowi y 6,3% pracowników etatowych. 
 
Pracowników z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym relatywnie cz sto zatrud-
nia y organizacje non-profit korzystaj ce z us ug OWES (43,5% organizacji i 16,7% pra-
cowników, dla których organizacja by a g ównym miejscem pracy) lub podmioty dzia aj -
ce w obszarze rynku pracy, aktywizacji zawodowej (odpowiednio 33,4% i 27,2%). Wyso-
kie udzia y odnotowano tak e w ród OPP (odpowiednio 30,7% i 10,1%) oraz organizacji 
zajmuj cych si  pomoc  spo eczn  i humanitarn  (33,7% i 10,8%). 
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Wykres 10. Odsetek osób z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznyma w ród pracowników etatowych, dla 
których organizacja non-profit by a g ównym miejscem pracy wed ug rodzaju organizacji wed ug stanu na 
dzie  31.12.2017 r. 

a  Osoby zagro one wykluczeniem spo ecznym to osoby, które w momencie podj cia zatrudnienia w podmiocie nale a y 
do jednej z nast puj cych grup: bezrobotni, osoby niepe nosprawne, bezdomni, uzale nieni od alkoholu lub innych 
rodków odurzaj cych, osoby psychicznie chore, zwalniane z zak adów karnych, uchod cy, osoby do 30. roku ycia lub 

po uko czeniu 50. roku ycia, je li posiada y status osoby poszukuj cej pracy i nie pozostawa y w zatrudnieniu. 

 
W strukturze zatrudnionych osób z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym domi-
nowa y osoby niepe nosprawne (81,8%). Co dziewi ta osoba w momencie zatrudnienia 
w podmiocie by a d ugotrwale bezrobotna2 lub zarejestrowana w powiatowym urz dzie 
pracy z III profilem pomocy. 
 
Wykres 11. Struktura zatrudnionych osób z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym w organizacjach  
non-profit wed ug stanu na dzie  31.12.2017 r. 

 
Relatywnie wysokie udzia y osób z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym w ród 
zatrudnionych pracowników, dla których organizacja by a g ównym miejscem pracy, 
odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, podkarpackim i lubuskim. Z kolei 
ma  cz  stanowili tacy pracownicy w ród personelu organizacji non-profit w woje-
wództwie mazowieckim, a szczególnie w regionie Warszawskim sto ecznym.  
                                                                            
2  Osoba zarejestrowana w powiatowym urz dzie pracy przed podj ciem zatrudnienia w podmiocie przez 

okres d u szy ni  12 miesi cy. 
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Mapa 4. Odsetek osób z grup zagro onych wykluczeniem spo ecznym w ród pracowników etatowych, dla 
których organizacja non-profit by a g ównym miejscem pracy wed ug województw i regionów wed ug stanu na 
dzie  31.12.2017 r.  

 
 
W ród pracowników, dla których organizacja non-profit by a g ównym miejscem pracy, 
na koniec grudnia 2017 r. znajdowa y si  tak e osoby zatrudnione po zako czeniu udzia-
u w zaj ciach jednostek reintegracji spo eczno-zawodowej, takich jak centra lub kluby 

integracji spo ecznej oraz warsztaty terapii zaj ciowej. Jednak e poziom zatrudnienia 
takich osób by  relatywnie niski. Posiadanie pracowników b d cych po zako czeniu 
udzia u w zaj ciach w CIS, KIS lub WTZ wykaza o jedynie 1,0% organizacji, które by y 
g ównym miejscem pracy pracowników etatowych. Natomiast udzia  takich pracowni-
ków w ród osób zatrudnionych, dla których jednostka by a g ównym miejscem pracy 
wyniós  0,3%. 
 
Podobnie, jak w przypadku zatrudniania osób z grup zagro onych wykluczeniem spo-
ecznym, g ównym miejscem pracy dla osób po uko czeniu zaj  w CIS, KIS lub WTZ 

relatywnie cz sto by y organizacje dzia aj ce na rzecz rynku pracy, aktywizacji zawodo-
wej (7,1% organizacji i 3,0% pracowników, dla których organizacja by a g ównym miej-
scem pracy) lub korzystaj ce z us ug OWES (odpowiednio 5,7% i 1,9%). Ponadprzeci tny 
udzia  wyst pi  tak e w ród OPP (odpowiednio 2,7% i 0,7%) oraz organizacji zajmuj cych 
si  pomoc  spo eczn  i humanitarn  (2,6% i 0,5%). 
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Wykres 12. Struktura zatrudnionych osób po zako czeniu udzia u w zaj ciach w jednostkach reintegracji 
spo eczno-zawodowej w organizacjach non-profit wed ug rodzaju placówki wed ug stanu na dzie  31.12.2017 r. 

 
W strukturze osób zatrudnionych po zako czeniu udzia u w zaj ciach jednostek reinte-
gracji spo eczno-zawodowej przewa a y osoby, które opu ci y warsztaty terapii zaj cio-
wej (64,7%), 29,2% stanowili pracownicy, którzy uko czyli zaj cia w centrum integracji 
spo ecznej, a jedynie 6,1%  – osoby po udziale w klubie integracji spo ecznej.  
 
Blisko co pi ta organizacja posiadaj ca pracowników etatowych, zatrudnia a co najmniej 
jedn  osob , która otrzyma a za grudzie  2017 r. wynagrodzenie brutto nieprzekracza-
j ce wynagrodzenia minimalnego. cznie na dzie  31.12.2017 r. zatrudnionych by o  
7,7 tys. takich pracowników, co stanowi o 4,8% ogó u osób zatrudnionych w organiza-
cjach non-profit na umowy o prac . Pracownicy, którzy w momencie zatrudnienia  
w organizacji byli w ród osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym, stanowili 24,0% 
pracowników otrzymuj cych co najwy ej minimalne wynagrodzenie.  
 
Relatywnie wysokie udzia y zarówno organizacji zatrudniaj cych pracowników, którzy 
otrzymali wynagrodzenie nieprzekraczaj ce wynagrodzenia minimalnego, jak i pracow-
ników otrzymuj cych co najwy ej minimalne wynagrodzenie odnotowano w ród organi-
zacji deklaruj cych korzystanie z us ug OWES (odpowiednio 20,8% i 8,3%), a tak e  
prowadz cych dzia alno  gospodarcz  (19,9% i 6,2%) lub odp atn  dzia alno  statuto-
w  (19,7% i 4,9%). Cz sto takich pracowników zatrudnia y równie  organizacje zajmuj -
ce si  owiectwem, ratownictwem lub dzia aj ce w zakresie 

.  
 
  

29,2

6,164,7

osoby po udziale w zaj ciach CIS

osoby po udziale w zaj ciach KIS

osoby po udziale w zaj ciach WTZ
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Wykres 13. Odsetek organizacji non-profit zatrudniaj cych pracowników, którzy otrzymali w grudniu wyna-
grodzenie brutto nieprzekraczaj ce wynagrodzenia minimalnegoa oraz odsetek pracowników otrzymuj cych 
takie wynagrodzenie wed ug rodzaju organizacji wed ug stanu na dzie  31.12.2017 r. 

a  W 2017 r. minimalne miesi czne wynagrodzenie brutto wynosi o 2000 z . Wynagrodzenia osób zatrudnionych w nie-
pe nym wymiarze czasu pracy nale a o przeliczy  na wynagrodzenie przys uguj ce w pe nym wymiarze czasu pracy  
i odnie  do kwoty 2000 z  brutto. 

 
Z kolei najrzadziej pracowników z wynagrodzeniem nieprzekraczaj cym wynagrodze- 
nia minimalnego zatrudnia y spo eczne podmioty wyznaniowe, organizacje prowadz ce 
zarówno odp atn  dzia alno  statutow , jak i dzia alno  gospodarcz , a tak e zajmuj -
ce si  ochron  rodowiska, edukacj  i wychowaniem, ochron  zdrowia, rozwojem lokal-
nym lub prawem i jego ochron . 
 
 

Przychody i ich ród a  
 
W 2017 r. 91,2% organizacji non-profit wykaza o uzyskiwanie przychodów, a czna  
warto  zgromadzonych przez nie rodków finansowych wynios a 27,7 mld z . Stowarzy-
szenia i podobne organizacje spo eczne, stanowi ce najliczniejsz  grup  organizacji non-
profit, zebra y ponad po ow  rodków finansowych osi gni tych w 2017 r. Odsetek 
przychodów uzyskanych przez t  grup  podmiotów by  jednak zdecydowanie ni szy od 
ich udzia u procentowego w badanej zbiorowo ci (51,8% w stosunku do 80,5%). Drug  
pod wzgl dem liczebno ci grup  organizacji stanowi y fundacje (15,5%), których wk ad 
do sumy zgromadzonych rodków finansowych by  ponad 2-krotnie wy szy ni  udzia   
w liczbie podmiotów i wyniós  35,8%. Istotny udzia  w sumie wszystkich przychodów 
odnotowa y tak e spo eczne podmioty wyznaniowe (10,2%), mimo e stanowi y nieca e 
2,0% ogó u organizacji. 
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Wykres 14. Struktura przychodów i organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z punktu widzenia g ównego obszaru dzia alno ci organizacji non-profit najwi kszy 
udzia  w uzyskanych przychodach mia y podmioty dzia aj ce w zakresie edukacji i wy-
chowania oraz bada  naukowych. Suma zebranych przez nie rodków finansowych sta-
nowi a 24,2% ogó u przychodów, cho  ich udzia  w ogólnej liczbie organizacji non-profit 
by  ponad 2-krotnie ni szy (9,8%). W 2017 r. najliczniejsz  grup  stanowi y podmioty 
dzia aj ce g ównie w dziedzinie sportu, turystki, rekreacji, hobby (29,0%). Ich przychody 
wynios y 4,2 mld z , co stanowi o 15,2% sumy zgromadzonych rodków finansowych. Na 
uwag  zwraca fakt, e druga co do wielko ci grupa organizacji non-profit – dzia aj cych 
g ównie w obszarze ratownictwa (16,4%) – wypracowa a przychód stanowi cy tylko 
2,7% wszystkich wp ywów w 2017 r. 
 
Wykres 15. Struktura przychodów i organizacji non-profit wed ug g ównej dziedziny dzia alno ci statutowej  
w 2017 r. 

 
Organizacje non-profit charakteryzowa y si  znacznym zró nicowaniem finansowym, 
czego dowodem jest du e rozwarstwienie pomi dzy wysoko ci  rednich i median uzy-
skanych przychodów. Przeci tna warto  rodków finansowych zebranych w 2017 r. 
wynios a 301,4 tys. z . Jednocze nie po owa badanych organizacji non-profit osi gn a 
przychód nieprzekraczaj cy 19,9 tys. z . rednie przychodów poszczególnych grup  
podmiotów kszta towa y si  nast puj co: 194,0 tys. z  dla stowarzysze  i podobnych 
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organizacji spo ecznych, 317,2 tys. z  dla samorz du gospodarczego, kó ek rolniczych, 
696,2 tys. z  dla fundacji oraz 1604,3 tys. z  dla spo ecznych podmiotów wyznaniowych. 
Przeci tne przychody organizacji korzystaj cych z us ug OWES wynios y 463,8 tys. z . 
Najwy sz  warto ci  mediany wyró nia y si  spo eczne podmioty wyznaniowe (518,6 tys. z ), 
a najni sz  samorz d gospodarczy, kó ka rolnicze (15,5 tys. z ). W po owie organizacji 
deklaruj cych korzystanie z us ug OWES wysoko  przychodów nie przekroczy a 45,3 tys. z .  
 
Wykres 16. rednie i mediany przychodów organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2017 r. 

 
Ponad po owa z ca kowitej sumy przychodów organizacji non-profit pochodzi a ze róde  
o charakterze nierynkowym (59,6%). W tej kategorii najwi kszy udzia  mia y rodki  
publiczne (46,4%), w ród których istotne znaczenie mia y dotacje pozyskane od admini-
stracji rz dowej i samorz dowej wed ug liczby odbiorców (15,8%) oraz dotacje udzielone 
w ramach otwartych konkursów ofert (13,8%), za  dofinansowanie do wynagrodze  lub 
sk adek na ubezpieczenia spo eczne stanowi o tylko 0,9% ogó u przychodów.  
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Tablica 1. Struktura przychodów organizacji non-profit wed ug rodzaju organizacji w 2017 r.  

Wyszczególnienie Ogó em W tym 
OPP 

W tym 
korzy-
staj ce  
z us ug 
OWES 

Forma prawna i organizacyjna 
stowarzy-

szenia  
i podobne 

organi- 
zacje 

fundacje 

spo eczne 
podmioty 

wyzna-
niowe 

samorz d 
gospo- 
darczy, 
kó ka 

rolnicze 
Ogó em  
przychody (mld z ) 27,7 8,6 1,2 14,3 9,9 2,8 0,6 

% w kolumnie 

Przychody  
o charakterze ryn-
kowym 

33,0 20,0 15,8 35,2 28,5 30,5 60,3 

Dzia alno  
gospodarcza 

15,4 8,0 6,1 14,3 16,1 11,9 43,0 

odp atna  
dzia alno   
statutowa 

16,4 10,9 9,2 19,5 11,2 18,1 16,1 

zamówienia  
publiczne 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 

odsetki  
i dywidendy 

0,7 0,7 0,1 0,7 1,0 0,1 1,0 

Przychody  
o charakterze nie-
rynkowym 

59,6 74,0 75,6 54,5 67,6 67,7 20,0 

publiczne, w tym: 46,4 54,5 67,7 45,4 46,7 57,1 18,7 

dotacje udzielane  
w trybie otwartego 
konkursu ofert 

13,8 15,6 21,5 18,6 7,5 13,9 1,9 

dotacje przyznane 
wed ug liczby  
odbiorców 

15,8 16,9 20,0 15,2 12,1 34,8 5,2 

dofinansowanie  
do wynagrodze  
lub sk adek na 
ubezpieczenia 
spo eczne 

0,9 1,7 3,6 1,1 0,8 0,7 0,2 

niepubliczne 13,2 19,5 8,0 9,1 20,9 10,6 1,3 

Sk adki  
cz onkowskie  
i inne przychody  

7,4 6,0 8,5 10,3 3,9 1,8 19,7 
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Udzia  rodków finansowych pochodz cych ze róde  rynkowych kszta towa  si  na po-
ziomie 33,0%. W wyniku prowadzonej dzia alno ci gospodarczej wypracowano przychód 
stanowi cy 15,4% wszystkich zgromadzonych rodków, a odp atnej dzia alno ci statu- 
towej – 16,4%. Przychody z przetargów oraz zamówie  na kwot  poni ej 30 tys. euro 
(zamówienia publiczne) stanowi y zaledwie 0,5% przychodów osi gni tych w 2017 r.  
 

rodki finansowe o charakterze nierynkowym by y g ównym ród em przychodów wi k-
szo ci badanych grup organizacji non-profit. Najwy szy odsetek stanowi y w ród organi-
zacji deklaruj cych korzystanie z us ug OWES (75,6%). We wszystkich przypadkach rodki 
pochodz ce ze róde  publicznych przewa a y nad przychodami pozyskanymi ze róde  
niepublicznych. W ród tych pierwszych najwi ksze znaczenie mia y dotacje przyznane 
przez organy administracji publicznej wed ug liczby odbiorców oraz w trybie otwartego 
konkursu ofert. Stanowi y one od 19,6% do 48,7% ogó u przychodów w zale no ci od 
rodzaju organizacji (wyj tkiem by  samorz d gospodarczy wraz z kó kami rolniczymi, 
gdzie ich udzia  wyniós  7,1% wszystkich przychodów). Z kolei dofinansowanie do wyna-
grodze  lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne, pochodz ce np. z Funduszu Pracy lub 
Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, oscylowa o g ównie 
wokó  1,0%. Jego najwi kszy udzia  w sumie wszystkich przychodów odnotowano w ród 
organizacji deklaruj cych korzystanie z us ug OWES (3,6%). 
 
Przychody o charakterze rynkowym stanowi y dominuj ce ród o finansowania samo-
rz du gospodarczego, kó ek rolniczych (60,3%). Wi kszo  tych rodków uzyskano  
w wyniku prowadzonej dzia alno ci gospodarczej (43,0%). W adnej grupie organizacji 
udzia  przychodów z zamówie  publicznych nie przekroczy  1,0%. 
 
Bior c pod uwag  g ówn  dziedzin  dzia alno ci, szczególn  struktur  przychodów od-
znacza y si  organizacje dzia aj ce w obszarze wsparcia trzeciego sektora, dla których 
dominuj cym ród em finansowania by y rodki o charakterze nierynkowym (80,5%),  
w szczególno ci pochodz ce ze róde  publicznych (66,3%). Z kolei przychody o cha- 
rakterze rynkowym stanowi y ponad po ow  bud etów organizacji zajmuj cych si   
owiectwem (66,2%) oraz sprawami zawodowymi, pracowniczymi, bran owymi (63,8%).  

Najwy szy udzia  przychodów z zamówie  publicznych odnotowano w ród organizacji, 
których g ównym obszarem dzia alno ci by o ratownictwo (5,1%). Dofinansowanie do 
wynagrodze  lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne stanowi o 2,2% ogó u przychodów 
organizacji dzia aj cych przede wszystkim w obszarze ochrony zdrowia i by  to najwy szy 
odsetek w ród organizacji z punktu widzenia najwa niejszej dziedziny dzia alno ci statu-
towej.  
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bie ca dzia alno inwestycje tworzenie nowych miejsc pracy

Po yczki, kredyty  
 
W 2017 r. po yczk  lub kredyt zaci gn o 1,3 tys. organizacji non-profit, tj. 1,4% ogó u 
badanej zbiorowo ci. Na tym tle wyró niaj  si  organizacje korzystaj ce z us ug OWES 
w ród, których na dodatkowe wsparcie finansowe zdecydowa o si  5,7% organizacji. 
 

czna suma zaci gni tych po yczek i kredytów wynios a 304,0 mln z . Ponad po ow  tej 
kwoty stanowi y zobowi zania stowarzysze  i podobnych organizacji spo ecznych 
(54,8%). Fundacje zad u y y si  na czn  kwot  128,0 mln z  (42,1%), a zobowi zania 
spo ecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorz du gospodarczego i kó ek rolni-
czych stanowi y nieco ponad 3,0% ca kowitej sumy zaci gni tych po yczek i kredytów.  
Z uwagi na to, e w ród tych podmiotów zjawisko zaci gania po yczek i kredytów wyst -
pi o w stopniu marginalnym, nie uwzgl dniono ich w dalszej analizie dotycz cej celu 
przeznaczenia rodków pochodz cych ze zwrotnych róde  finansowania. 
 
Ponad po owa organizacji non-profit przeznaczy a rodki z po yczki lub kredytu na bie -
c  dzia alno  (63,6%). Na ich zainwestowanie (zakup lub ulepszenie rodków trwa ych) 
zdecydowa o si  38,7% podmiotów. Nieca e 2,0% organizacji przeznaczy o je na utwo-
rzenie nowych miejsc pracy, a 1,3% organizacji non-profit przekaza o rodki na inny cel. 
Warto zaznaczy , e najwy szy odsetek organizacji przeznaczaj cych rodki na inwesty-
cje wyst pi  w ród tych, które korzysta y z us ug OWES (55,1%).  
 
Wykres 17. Odsetek organizacji non-profit wed ug celu przeznaczenia rodków finansowych z po yczki lub 
kredytu w 2017 r.a, b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  Dane nie sumuj  si  do 100,0% ze wzgl du na mo liwo  wskazania wi cej ni  jednego celu przeznaczenia rodków 
finansowych z po yczki lub kredytu. 

b  (0,0) – zjawisko wyst pi o, ale liczebno  jednostek mniejsza ni  11 lub liczebno  jednostek w przedziale >10 i <50  
i jednocze nie odsetek mniejszy ni  0,5%. 
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Mapa 5. Odsetek organizacji non-profit zaci gaj cych po yczki lub kredyty wed ug województw i regionówa  

w 2017 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  (0,0) – zjawisko wyst pi o, ale liczebno  jednostek mniejsza ni  11 lub liczebno  jednostek w przedziale >10 i <50,  
i jednocze nie odsetek mniejszy ni  0,5%. 

 
Najwy szy odsetek organizacji zaci gaj cych po yczki lub kredyty wyst pi  w wojewódz-
twach wi tokrzyskim (2,3%) i zachodniopomorskim (2,1%). W wi kszo ci województw 
udzia  organizacji posiadaj cych tego rodzaju zobowi zania waha  si  mi dzy 1,0%  
a 2,0%. Tylko w dwóch województwach: lubelskim i wielkopolskim, ich odsetek nie prze-
kroczy  1,0%. 
 
 

Prognozowana sytuacja w kolejnym roku  
 
Wi kszo  organizacji non-profit prognozowa a, e ich sytuacja finansowa nie zmieni si  
w 2018 r. w stosunku do 2017 r. (72,7%). W pozosta ych przypadkach cz ciej deklaro-
wano, e sytuacja w tym obszarze poprawi si  (18,2%) ni  pogorszy (9,1%). Najcz ciej 
na popraw  sytuacji finansowej w 2018 r. wskazywano w ród organizacji deklaruj cych 
korzystanie z us ug OWES (35,2%), a nast pnie w ród fundacji (27,9%) oraz OPP (22,7%). 
Natomiast nieco cz ciej na pogorszenie w tym zakresie wskazywa y spo eczne podmio-
ty wyznaniowe (11,3%), ale równie  OPP (10,4%). 
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Wykres 18. Struktura organizacji non-profit wed ug prognozowanej sytuacji finansowej w 2018 r. w stosunku 
do 2017 r. 

 
Deklaracje organizacji non-profit wskazuj  na planowane niewielkie zmiany w zatrudnie-
niu w 2018 r. Niespe na 5,0% podmiotów zadeklarowa o, e zatrudnienie w organizacji 
wzro nie, a 1,3% przewidywa o zmniejszenie liczby osób pracuj cych. Zwi kszenie za-
trudnienia prognozowa y ponownie najcz ciej organizacje korzystaj ce z us ug OWES 
(17,4%). Najwi kszy udzia  przewiduj cych obni enie liczby osób zatrudnionych odno-
towano w ród spo ecznych podmiotów wyznaniowych (6,3%). 
 
Wykres 19. Struktura organizacji non-profit wed ug prognozowanego zatrudnienia w 2018 r. w stosunku do 
2017 r. 
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Wska niki3 przewidywanej sytuacji finansowej oraz przewidywanego zatrudnienia  
w organizacjach non-profit mia y warto ci dodatnie, co wiadczy o pozytywnej koniunk-
turze w tych obszarach. W wi kszo ci podmiotów warto  wska nika przewidywanej 
sytuacji finansowej by a istotnie wy sza ni  warto  wska nika przewidywanego zatrud-
nienia. Wyj tek stanowi y spo eczne podmioty wyznaniowe, w których odnotowano 
lepsz  koniunktur  w zakresie zatrudnienia ni  sytuacji finansowej. Najwy sze warto ci 
wska ników koniunktury wyst pi y w ród organizacji deklaruj cych korzystanie z us ug 
O rodków Wsparcia Ekonomii Spo ecznej, a nast pnie fundacji.  
 
Warto  wska ników przewidywanej sytuacji finansowej oraz przewidywanego zatrud-
nienia ró nicowa a dziedzina oraz rodzaj prowadzonej przez organizacj  dzia alno ci. 
Lepsza koniunktura wyst pi a w ród organizacji prowadz cych zarówno odp atn  dzia-
alno  statutow , jak i dzia alno  gospodarcz  – wska nik przewidywanej sytuacji  

finansowej osi gn  warto  plus 17,9, a wska nik przewidywanego zatrudnienia war-
to  plus 6,7. Dla porównania w organizacjach prowadz cych wy cznie nieodp atn  
dzia alno  statutow  warto ci te wynios y odpowiednio plus 8,5 oraz plus 3,1. 
 
Ponadprzeci tnie wysoki poziom koniunktury odnotowano w ród organizacji zajmuj -
cych si  ochron  zdrowia (przewidywana sytuacja finansowa – plus 16,5, a przewidywa-
ne zatrudnienie – plus 6,8), a nast pnie w przypadku prowadz cych pozosta  dzia al-
no , w tym mi dzynarodow  i religijn  (odpowiednio plus 15,7 i plus 6,7). Ponadto  
w organizacjach dzia aj cych na rzecz rynku pracy i aktywizacji zawodowej wyst pi  naj-
wy szy wska nik przewidywanego zatrudnienia (plus 7,7).  
 

                                                                            
3  Wska nik przewidywanej sytuacji finansowej oraz wska nik przewidywanego zatrudnienia liczone s  jako 

saldo (ró nica) mi dzy procentem podmiotów wybieraj cych korzystny z punktu widzenia podmiotu  
wariant odpowiedzi a procentem jednostek zaznaczaj cych niekorzystny wariant. Wska niki przyjmuj  
warto ci z przedzia u od -100 do +100. Dodatnia warto  wska nika oznacza koniunktur  „dobr ”, za  
ujemna – „z ” z punktu widzenia organizacji sektora-non-profit. 
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Wykres 20. Koniunktura w 2017 r. – przewidywana sytuacja finansowa oraz przewidywane zatrudnienie  
w organizacjach non-profit w kolejnym roku wed ug rodzaju organizacji  
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Mapa 6. Koniunktura w 2017 r. – przewidywana sytuacja finansowa oraz przewidywane zatrudnienie w orga-
nizacjach non-profit w kolejnym roku wed ug województw i regionów  

 
 
 

Informacja metodologiczna 
 
Badanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego Ministerstwa Rodziny Pracy i Poli-
tyki Spo ecznej oraz G ównego Urz du Statystycznego pt. 

 wspó finansowanego ze rodków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Do opracowania notatki zosta y wykorzystane dane zabrane w ramach badania pilota-
owego na formularzu SOF-5ES (

) realizowanego przez pracowników 
Urz du Statystycznego w Krakowie jako modu  do badania GUS pt

 przy u yciu formula-
rza SOF-5 (

).  
 
Badanie mia o charakter panelowy, a w jego kartotece znalaz y si  jednostki z kartoteki 
SOF-1 (

) i SOF-4 (
), które za 2016 r. z o y y sprawozdania. Ze wzgl du na to, e kartoteka do badania 

SOF-5 za 2017 r. by a stworzona na podstawie kartoteki SOF-1 i SOF-4 za 2016 r., do 
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uogólnienia wyników konieczne by o uwzgl dnienie zmian w operacie, które nast pi y 
pomi dzy edycjami bada . Do tego celu wykorzystano dane z Bazy Jednostek Staty-
stycznych wed ug stanu na 31 grudnia 2017 r. oraz ZUS.  
 
Do zbioru wynikowego zosta y skonstruowane wagi, które umo liwi y uogólnienie pozy-
skanych danych na ca  populacj  aktywnych jednostek. Badanie na za czniku 

mia o 
charakter dobrowolny i nie wszystkie jednostki, które wype ni y sprawozdanie SOF-5  
w nim uczestniczy y. W zwi zku z tym wagi zosta y przygotowane osobno dla jednostek, 
które wype ni y sprawozdanie SOF-5 i za cznik SOF-5ES. Wype nione sprawozdanie  
SOF-5 przes a o cznie 24,5 tys. obj tych badaniem organizacji (91,9%), a SOF-5ES – 
24,0 tys. jednostek (89,8%). Brak aktywno ci zadeklarowa o w 2017 r. 0,9 tys. jednostek 
(3,5%). Udzia u w badaniu na sprawozdaniu SOF-5 odmówi o (3,7%), a SOF-5ES – (5,8%) 
organizacji. Z niespe na 0,8% jednostek nie uda o si  nawi za  kontaktu. Dane zbierane 
by y przez Urz d Statystyczny w Krakowie w formie elektronicznej przez Portal Sprawoz-
dawczy GUS oraz za pomoc  formularzy papierowych.  
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