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DZIAŁALNOŚC WYBRANYCH TYPÓW ORGANIZACJI NON-PROFIT W 2016 R.  

Na podstawie wstępnych wyników badania prowadzonego przez resort statystyki publicznej w 2017 r. 
dotyczącego działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, samorządu 
gospodarczego i zawodowego oraz społecznych jednostek wyznaniowych (sprawozdanie SOF-1 i sprawozdanie 
SOF-4).  

 

W 2016 r. w województwie opolskim odnotowano 2,3 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, 

fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego (w 

tym 0,3 tys. organizacji pożytku publicznego), tj. o 8% mniej niż w 2014 r. Stanowiły one 2,5% wszystkich tego 

typu organizacji w kraju. Ponad połowa z nich (54,0%) funkcjonowała na wsi. W miastach gmin miejsko-

wiejskich odnotowano 24,8% takich jednostek, w m. Opole – 14,5%, a w gminach miejskich – 6,6%. 

W strukturze badanych organizacji non-profit największy udział (88,5%) w województwie opolskim miały 

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne. Odsetek fundacji wynosił 7,7%, samorządów gospodarczych i 

zawodowych 2,0%, a społecznych podmiotów wyznaniowych 1,8%.  

W ramach stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych największy udział (40,2% ogółu badanych 

organizacji non-profit w województwie opolskim) stanowiły typowe stowarzyszenia i podobne organizacje 

społeczne. Odsetek stowarzyszeń sportowych kształtował się na poziomie 22,4%, ochotniczych straży pożarnych 

– 22,7%, a kół łowieckich – 3,2%. 

W 2016 r. zdecydowana większość (2,0 tys.) badanych organizacji non-profit w województwie opolskim 

zrzeszała osoby fizyczne. W sumie 98,0% członkostw dotyczyło osób fizycznych. Do organizacji non-profit 

częściej należeli mężczyźni niż kobiety (67,1% wobec 32,9%). 

Wykres 1. Struktura badanych organizacji non-profit w 2016 r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Typowe stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 

  Stowarzyszenia sportowe 

  Ochotnicze straże pożarne 

  Koła łowieckie 

  Fundacje 

  Społeczne podmioty wyznaniowe 

  Samorząd gospodarczy i zawodowy 
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Badane organizacje non-profit działały głównie w oparciu o pracę społeczną (2,1 tys.),  

w tym 98,7% organizacji korzystało z pracy członków organizacji, 35,2% – wolontariuszy nienależących do 

organizacji oraz 11,9% – osób, z którymi podpisano porozumienia wolontariackie. W wyżej wymienionych 

organizacjach pracowało społecznie 72,8% ich członków (w tym kobiety stanowiły 40,8%). W badanych 

organizacjach non-profit średnio pracowały społecznie  23 osoby. 

Większość (65,6%) badanych organizacji non-profit funkcjonujących w województwie opolskim nie posiadała 

płatnego personelu. 

Organizacje zatrudniające w 2016 r. tylko na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) 

stanowiły 22,1% i pracowało w nich 5,3 tys. osób (w tym 2,6 tys. kobiet). Dla 0,6 tys. osób zatrudnionych na 

podstawie tych umów jednostka stanowiła główne miejsce pracy. Średnio w jednej organizacji na umowy 

cywilnoprawne w 2016 r. zatrudnionych było 8 osób, przy czym mediana wynosiła 3 osoby. 

Umowę o pracę zawarło z pracownikami 12,3% badanych organizacji non-profit, w tym najwięcej (6,2% ogółu 

badanych jednostek) z 1 do 5 osób. Według stanu na koniec grudnia 2016 r.  3,5 tys. osób było zatrudnionych na 

umowę o pracę w badanych jednostkach non-profit, w tym zdecydowaną większość (75,1%, 2,6 tys.) stanowiły 

kobiety. Dla 83,3% osób zatrudnionych na umowę o pracę organizacja stanowiła główne miejsce pracy. Udział 

osób z orzeczoną niepełnosprawnością wynosił 6,8% wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Uwzględniając ekonomiczne grupy wieku największy odsetek wśród ogółu zatrudnionych na umowę  

o pracę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym – 92,4% (mobilnym – 54,6%, niemobilnym – 37,8%).  

W wieku poprodukcyjnym zatrudnionych było 7,1% osób, a w wieku przedprodukcyjnym – 0,5%. 

Średnia liczba zatrudnionych na umowę o pracę na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 11,6 osób, a mediana liczby 

takich osób – 4. Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w 2016 r. kształtowało się na poziomie 2,8 

tys. etatów, natomiast średnia liczba etatów przypadająca na organizację zatrudniającą na podstawie  stosunku 

pracy w 2016 r. wynosiła 8,7 osób. 

Spośród badanych organizacji non-profit w województwie opolskim, 1,4% z nich uczestniczyło w 2016 r.  

w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a 0,5% stanowiły jednostki, których udział w tych 

projektach miał wpływ na zmianę liczby miejsc pracy. Organizacje uczestniczące w projektach EFS utworzyły w 

2016 r. średnio 2,8 tys. nowych miejsc pracy. 

Tablica 1. Główne dziedziny działalności badanych organizacji non-profit w 2016 r. 

  

Wyszczególnienie 
Polska Województwo opolskie 

w % 

O g ó ł e m 100,0 100,0 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 29,1 31,3 

Ratownictwo 16,5 23,4 

Kultura i sztuka 11,9 9,7 

Edukacja i wychowanie, badania naukowe  10,0 7,6 

Pomoc społeczna i humanitarna 7,4 7,5 

Rozwój lokalny społeczny i ekonomiczny 4,2 5,4 

Łowiectwo 2,7 3,2 

Ochrona zdrowia 4,0 2,7 

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 4,3 2,2 

Działalność międzynarodowa, religia i pozostała działalność 2,2 2,2 

Ochrona środowiska 2,6 1,7 

Wsparcie trzeciego sektora 1,9 1,6 

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa 1,3 1,0 

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 1,9 0,6 

 

Badane organizacje non-profit najczęściej prowadziły działalność w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i 

hobby (31,3%), następnie w zakresie ratownictwa (23,4%) oraz kultury i sztuki (9,7%). Najrzadziej natomiast 



przedmiotem ich działalności były takie zagadnienia jak: prawo i jego ochrona, prawa człowieka (0,6%) oraz 

rynek pracy, aktywizacja zawodowa (1,0%). 

Zdecydowana większość badanych organizacji non-profit (77,3%) prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność 

statutową. Z kolei odpłatna działalność statutowa lub działalność gospodarcza dotyczyła 22,7% omawianych 

organizacji, z których najwięcej (17,2% wszystkich badanych organizacji non-profit w województwie) 

prowadziło odpłatną działalność statutową bez działalności gospodarczej. W działalność gospodarczą bez 

odpłatnej działalności statutowej zaangażowanych było 3,7% omawianych organizacji non-profit. Najmniejszy 

odsetek (1,8%) rozpatrywanych jednostek prowadził odpłatną działalność statutową oraz działalność 

gospodarczą. 

 

Wykres 2. Badane organizacje sektora non-profit według rodzaju prowadzonej działalności w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 r. badane organizacje sektora non-profit wykazały w województwie opolskim przychody  

w wysokości 491,6 mln zł, tj. 1,8% przychodów ogółem badanych organizacji non-profit w kraju. W ogólnej 

kwocie dominowały przychody o charakterze nierynkowym – 42,9% (w kraju 53,0%), natomiast przychody o 

charakterze rynkowym stanowiły 33,7% (w kraju 37,4%). Odsetek składek członkowskich wynosił 5,9%,  

a 17,4% przypadało na inne przychody. 

Największy udział w ramach przychodów o charakterze nierynkowym stanowiły źródła publiczne (33,6%), z 

czego na administrację samorządową przypadało 21,8% ogólnej wartości przychodów, a na rządową – 

odpowiednio 5,3%. Z publicznych, zagranicznych źródeł przychody stanowiły 4,9%, natomiast z 1% odpisów 

podatku PIT – 1,5%. Na przychody ze źródeł niepublicznych (9,3% ogółu przychodów) składały się w większości 

darowizny i inne przekazane środki (odpowiednio 9,0%). 

Największe przychody o charakterze rynkowym badanym organizacjom non-profit w województwie opolskim 

przyniosła w 2016 r. działalność statutowa odpłatna (16,2%), a następnie działalność gospodarcza (13,8%). 

Ze względu na klasę przychodów największy odsetek (41,1%) wszystkich badanych organizacji non-profit 

uzyskiwało przychód powyżej 10 tys. do 100 tys. zł. Wpływy w przedziale powyżej 1 tys. do 10 tys. zł notowało 

21,2% organizacji, a od 100 tys. do 1 mln zł – 15,5%. Najniższy przychód (do 1 tys. zł) deklarowało 18,2% 

badanych jednostek, natomiast najwyższy (powyżej 1 mln zł) – 3,9%. 

  Organizacje prowadzące: 

Odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą  
     odpłatną działalność statutową bez działalności gospodarczej 

     działalność gospodarczą bez odpłatnej działalności statutowej 

     odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą 

  Wyłącznie nieodpłatną działalność statutową 
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W swojej działalności badane organizacje non-profit z województwa opolskiego napotykały w 2016 r.  

na różnego typu bariery. W rezultacie odnotowano 71,1% (w kraju 70,2%) jednostek, które zadeklarowały 

przynajmniej jeden problem, z czego największy odsetek (40,2%) dotyczył trudności  

w pozyskiwaniu środków finansowych. 

Wykres 3. Najpoważniejsze bariery w działalności organizacji non-profit w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE PROJEKTÓW DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACA W 2015 R.  

Na podstawie wyników badania stowarzyszeń, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych,  

a także organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców na formularzu  

SOF-5 – Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-

profit.    

 

W 2015 r. w województwie opolskim działało 2,5 tys. badanych organizacji non-profit, z których większość – 

65,9% (w kraju 61,9%) konsultowało z partnerami projekty działań. Najwięcej rozpatrywanych jednostek 

(51,1%) deklarowało konsultację projektów podejmowanych działań z osobami lub instytucjami 

zaangażowanymi w działalność jednostek (np. z członkami, podmiotami współpracującymi). Z odbiorcami 

działań jednostek, czyli beneficjentami konsultowała się 1/3 omawianych organizacji non-profit. Najmniejszy 

odsetek (6,7%) badanych organizacji non-profit zasięgał rady dotyczącej projektów działań w instytucjach 

doradczych (punkty informacyjne EFS, organizacje sieciowe, np. SPLOT). 

Spośród ogółu badanych organizacji non-profit działających w 2015 r. w województwie opolskim 84,1% 

deklarowało współpracę z instytucjami publicznymi (w kraju – 81,6%). W dalszej kolejności współpraca 

dotyczyła organizacji sektora non-profit – 51,5% (w kraju – 55,8%) oraz podmiotów komercyjnych – 33,8% (w 

kraju – 34,8%). 

W ramach współpracy z instytucjami publicznymi 76,7% rozpatrywanych organizacji non-profit 

w województwie opolskim współpracowało z administracją samorządową, natomiast 16,9% z administracją 

  Polska   Województwo opolskie                  

Trudności w pozyskiwaniu środków  
finansowych 

Niewystarczająca liczba chętnych  
do pracy społecznej 

Problemy wynikające z przepisów  
i procedur prawnych 

Problemy w kontaktach z administracją  
publiczną 

Niewystarczające wsparcie społeczne 

Problemy wewnątrz organizacji 

Trudności wynikające z kontaktów 
 z innymi organizacjami 

Trudności ze znalezieniem pracowników 

Trudności w kontaktach z mediami 

Inne 

 % 



rządową. Współpracę z innymi jednostkami podległymi administracji rządowej lub samorządowej deklarowało 

63,1% omawianych organizacji. 

Wśród organizacji sektora non-profit, z którymi współpracę podejmowały badane jednostki, największy odsetek 

stanowiły stowarzyszenia i fundacje (44,3%). Udział związków zawodowych, partii politycznych innych 

niewymienionych wcześniej organizacji wynosił 17,9%, społecznych podmiotów wyznaniowych – 13,3%, a 

organizacji samorządu zawodowego i gospodarczego oraz organizacji pracodawców – 4,4%. 

Rozpatrując współpracę z podmiotami komercyjnymi, najwięcej badanych organizacji non-profit kooperowało z 

przedsiębiorstwami prywatnymi (30,8%). W omawianej współpracy udział przedsiębiorstw państwowych lub 

samorządowych kształtował się na poziomie 9,1%, a spółdzielni – 6,3%. 

Analiza zakresu współpracy w 2015 r. wykazała, że w województwie opolskim największy odsetek stanowiły 

organizacje non-profit współpracujące tylko z instytucjami publicznymi – 28,7% (w kraju  

– 23,5%). Ze wszystkimi sektorami współpracowało 24,6% (w kraju – 24,3%) omawianych organizacji,  

a z instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit – 22,9% (w kraju – 26,0%). 10,8% badanych jednostek 

nie podjęło żadnej współpracy z partnerami w województwie (w kraju – 11,3%). 

 

 

 

ANALIZA POTRZEB 

 

Spośród badanych organizacji non-profit w województwie opolskim analizę potrzeb osób/grup, na rzecz których 

były świadczone usługi sporządzało 9,3% organizacji (w kraju – 11,1%). Odsetek organizacji tworzących i 

stosujących inne niż statut dokumenty (strategia, plan działania) określające cele i zadania jednostki w 

perspektywie dłuższej niż jednorocznej kształtował się w województwie opolskim na poziomie 9,2% (w kraju 

udział takich jednostek wynosił 10,4%). 

 

 

 


