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Wprowadzenie 
 

 

Od 23 lutego 2006 r. Lublin podzielony jest na 27 jednostek pomocniczych o statusie 

dzielnic (wcześniej osiedla). Struktury te wymagają ukształtowania własnej tożsamości. 

Jak pokazują doświadczenia innych miast taki proces jest powolny i długofalowy. Daje 

jednak szansę na stworzenie bogactwa relacji międzyludzkich, solidarności i twórczego 

zaangażowania mieszkańców, a w efekcie może doprowadzić do ich integracji zarówno 

na poziomie dzielnic, jak i całego miasta.  

Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wspólnie 

z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych podjął się realizacji badania pt. „Mapa 

Aktywności Obywatelskiej w Lublinie”. Badanie przeprowadzono w ramach projektu 

„Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (www.forumlublin.eu) współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. Głównym celem badania była ocena aktywności lubelskich organizacji 

społecznych i ich potencjału w zakresie tworzenia warunków do działań wspólnototwórczych, 

świadczenia usług oraz rzecznictwa interesów w poszczególnych dzielnicach Lublina. 

Badania obejmowały analizę: 

 danych zastanych 1468 organizacji zarejestrowanych w systemie REGON;  

 wyników ankietyzacji 209 wylosowanych i 40 wybranych celowo organizacji 

pozarządowych z bazy REGON; 

 informacji uzyskanych w trakcie 5 badań fokusowych z przedstawicielami organizacji 

społecznych, rad dzielnic i mieszkańcami. 

Wyniki badań opublikowano w 5 opracowaniach:  

1. Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych 

zastanych. 

2. Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych 

kwestionariuszem wywiadu. 

3. Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań 

fokusowych. 

4. Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. 

Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań. 

5. Biały A., Juros A., Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność 

organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie, Związek Stowarzyszeń 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013 (broszura). 

Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem najważniejszych wniosków z analiz 

zawartych w trzech pierwszych raportach (zob. raport nr 4 z powyższej listy). Zakres 

tematyczny opracowania obejmuje analizę: 

 liczby organizacji społecznych w Lublinie – stowarzyszeń, fundacji i innych 

organizacji oddzielnie niewymienionych
1
; 

 organizacji pożytku publicznego, pod względem ich liczby oraz wielkości środków 

pozyskanych z 1%; 

                                                 
1
 Koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe. 
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 dynamiki powstawania nowych organizacji i tych, które zostały wyrejestrowane lub 

zawiesiły swoją działalność; 

 ciągłości/częstotliwości oraz terytorialnego zasięgu działania organizacji w Lublinie; 

 roli organizacji społecznych w kształtowaniu jakości życia mieszkańców i w procesie 

organizowania się społeczności lokalnych; 

 bazy członkowskiej organizacji – liczby członków i ich poziomu zaangażowania 

w bieżącą działalność organizacji; 

 federacji i związków stowarzyszeń w Lublinie; 

 wielkości zatrudnienia i wolontariatu w organizacjach pozarządowych; 

 obszarów działalności badanych (kultura, sport, pomoc społeczna itp.); 

 zakresu współpracy organizacji z różnymi podmiotami z sektora publicznego, 

biznesowego i pozarządowego; 

 aktywności sektora pozarządowego w Lublinie. 

Raport mógł powstać tylko dzięki szerokiej współpracy. Autorzy dziękują wszystkim 

osobom, z jednej strony tym, których zaangażowanie jako respondentów, czy uczestników 

spotkań grup fokusowych sprawiło, że dane o sektorze mogły ulec weryfikacji, z drugiej 

strony tym, którzy współuczestniczyli w przeprowadzeniu i opracowaniu badań. Szczególne 

podziękowania należą się wolontariuszom Instytutu Socjologii KUL, Sławomirowi 

Chrześcijankowi oraz pracownikom Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych za ich 

nieocenioną pomoc przy realizacji badań. Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim 

respondentom (przedstawicielom organizacji społecznych, rad dzielnic, mieszkańcom 

dzielnic), którzy zgodzili się poświęcić swój cenny czas, by wziąć udział w badaniach. Dzięki 

ich wyczerpującym odpowiedziom można było sformułować wiele interesujących wniosków.  

 

 



7 | S t r o n a  

 

Wykaz skrótów 
 

 

DPS — Dom(y) pomocy społecznej 

FLOP — Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

GUS — Główny Urząd Statystyczny 

ICNPO — International Classification of Non-Profit Organizations 

ISIC — International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

JST — Jednostka samorządu terytorialnego 

KRS — Krajowy Rejestr Sądowy 

KRUS — Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

MOPR — Miejski ośrodek pomocy rodzinie 

MOSIR — Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

MPiPS — Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

MPK Lublin — Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie 

NGO — Organizacja pozarządowa (skrót od ang. non-governmental organization) 

ONZ — Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OPP — Organizacja pożytku publicznego 

PFRON — Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PKD — Polska Klasyfikacja Działalności 

PKP — Polskie Koleje Państwowe 

PRL — Polska Rzeczpospolita Ludowa 

QUANGO — Quasi-autonomous non-governmental organization 

REGON — Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

ROPS — Regionalny ośrodek polityki społecznej 

ZTM Lublin — Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

ZUS — Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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I. Liczba organizacji społecznych w Lublinie 
 

 

W Lublinie zarejestrowanych jest 1468 organizacji społecznych (REGON, stan na 

dzień 31.01.2013 r.). Dane organizacji społecznych z rejestru REGON porównano z danymi 

innych baz, m.in. KRS, bazy.ngo.pl. Po weryfikacji okazało się, że część z lubelskich 

organizacji społecznych została już wyrejestrowana – w „stolicy” województwa lubelskiego 

faktycznie jest 1279 fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie 

niewymienionych
2
 (zob. kartogram I.1). 

 

Kartogram I.1. Liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie 

niewymienionych w Lublinie (N=1297) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Najwięcej organizacji społecznych zlokalizowanych w centrum Lublina. Niemal 

co trzecia umiejscowiona jest na terenie dzielnicy Śródmieście (388). Do tej grupy 

podmiotów należy doliczyć również część organizacji zarejestrowanych w innych dzielnicach 

Lublina, które podejmują działalność w centrum miasta, gdzie znajduje się infrastruktura 

                                                 
2
 Koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe. 
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ułatwiająca ich działalność statutową (np. kulturalną) i gdzie organizowana jest większość 

wydarzeń o charakterze społecznym. 

 

Najmniejsza liczba organizacji społecznych występuje w dzielnicach położonych 

na obrzeżach Lublina. Są to najczęściej obszary, gdzie priorytetem, w początkowym okresie 

kształtowania wspólnoty, staje się m.in. budowa nowych mieszkań, dróg, chodników, szkół, 

przedszkoli, wodociągów itp., i to zwykle wokół tych spraw skupia się aktywność 

mieszkańców tych dzielnic. 

 

W Lublinie dominują przede wszystkim stowarzyszenia (N=954 stowarzyszeń, w tym 

stowarzyszenia zwykłe). Stanowią one 74% wszystkich organizacji społecznych 

zarejestrowanych w mieście (zob. kartogram I.2). 

 

Kartogram I.2. Liczba STOWARZYSZEŃ w Lublinie (N=954) – podział na dzielnice  

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Fundacje stanowią 22% lubelskich organizacji (zob. kartogram I.3). Rozkład fundacji 

w poszczególnych dzielnicach wydaje się być podobny do rozmieszczenia stowarzyszeń – 

najwięcej jest ich w Śródmieściu (88). Na dalszych miejscach są dzielnice: Wieniawa (19), 

Rury (18), czy Stare Miasto (18).  
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Hajdów-Zadębie, Głusk, Abramowice i Szerokie, to dzielnice, w których występuje 

najmniejsza liczba stowarzyszeń i fundacji. Dzielnice te, to obszary o gorszej infrastrukturze 

życia zbiorowego (domy kultury, kluby, szkoły, ośrodki sportowe, wyraźnie zaznaczone 

w planie zagospodarowania przestrzennego centrum zabudowy lokalnej) niż pozostałe. 

 

Kartogram I.3. Liczba FUNDACJI w Lublinie (N=293) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

 

Warto także wspomnieć o innych organizacjach społecznych oddzielnie 

niewymienionych, których według rejestru REGON jest 50 (zob. kartogram I.4). Zalicza się 

do nich koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe. Podmioty te zlokalizowane są 

głównie w centrum Lublina, w takich dzielnicach, jak: Śródmieście, Wieniawa, 

Za Cukrownią, Rury, Konstantynów, Dziesiąta, czy Bronowice. Pojedyncze organizacje 

zarejestrowane są na Czechowie (Północnym i Południowym), Kalinowszczyźnie, 

jak również na Starym Mieście. Wydaje się, że organizacje tego typu zlokalizowane są przede 

wszystkim w starszych społecznościach, o bogatszej i dłuższej tradycji wspólnotowej. 
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Kartogram I.4. Liczba ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ODDZIELNIE 

NIEWYMIENIONYCH [koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe] 

w Lublinie (N=50) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Podana na wstępie liczba organizacji społecznych w Lublinie (N=1297), którą 

zidentyfikowano dzięki weryfikacji zawartości rejestru REGON i porównania go z bazą 

organizacji dostępną w serwisie bazy.ngo.pl oraz z rejestrem KRS, ma charakter szacunkowy, 

przybliżony. Nie sposób bowiem podać dokładnej liczby funkcjonujących organizacji 

społecznych na terenie Lublina, m.in. z następujących względów: 

1) zakres podmiotowy obu rejestrów (KRS i REGON) jest co prawda zbliżony, nie mniej 

jednak występują różnice pomiędzy nimi, a nawet rejestrem stowarzyszeń Urzędu 

Miasta Lublin; 

2) w trakcie badań terenowych część przedstawicieli organizacji, z którymi próbowano 

umówić się na przeprowadzenie kwestionariusza wywiadu, przyznawała że ich 

organizacja już od jakiegoś czasu nie działa i przymierza się do likwidacji działalności 

podmiotu; 
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3) co więcej, w rejestrach wciąż widnieją organizacje, które od lat nie prowadzą 

działalności (co niekiedy jest tam odnotowane), mimo to nie wyrejestrowały się 

z KRS czy REGON;  

4) oddzielną kategorią są inicjatywy o charakterze wzajemnościowym, 

samopomocowym które, ze względów ideowych (np. grupy anonimowych 

alkoholików – AA), proceduralnych (np. brak ukonstytuowania) i/lub 

biurokratycznych, rezygnują z formalizacji swojego statusu. 
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II. Organizacje pożytku publicznego w Lublinie 
 

 

Według stanu na dzień 31.01.2013 roku w „Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

w Polsce jest 9391 organizacji pożytku publicznego (OPP), z czego 464 zarejestrowanych jest 

w woj. lubelskim. W samym Lublinie jest 184 tego rodzaju organizacji, co stanowi blisko 

40% wszystkich OPP na Lubelszczyźnie. Należy jednak zaznaczyć, że liczba podmiotów OPP 

w tej bazie jest nieprecyzyjna. Dokładniejsza analiza rejestru wykazała, że są w niej również 

organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego lub z niego zrezygnowały. 

Co więcej, widnieją tam także organizacje, które są w likwidacji albo już dawno zostały 

wyrejestrowane z Krajowego Rejestru Sądowego (np. Związek Bezrobotnych – data 

uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-01-08
3
).  

Nie wszystkie OPP mogą otrzymywać 1%. Z przywileju tego mogą korzystać jedynie 

te z nich, które wywiązują się z obowiązku sporządzania i przesyłania rocznego sprawozdania 

merytorycznego oraz finansowego do odpowiednich urzędów. Po spełnieniu ustawowych 

warunków mogą znaleźć się w elektronicznym wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 

1%. Rejestr prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z „Wykazem 

organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi 

(zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.”
4
 

w Polsce było 7295 OPP uprawnionych do uzyskania 1%, na Lubelszczyźnie – 354, 

a w stolicy regionu – 145 (zob. tabela II.1). 

Tabela II.1. Liczba organizacji pożytku publicznego (OPP)  

w Polsce, woj. lubelskim i w Lublinie 

 

Baza sprawozdań finansowych  

i merytorycznych organizacji 

pożytku publicznego
 
(MPiPS)* 

Wykaz OPP uprawnionych do 

otrzymywania 1% za 2012 r.** 

Polska 9391 7295 

lubelskie 464 354 

Lublin 184 145 

Źródło: * http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl [dostęp: 12.02.2014]; ** Wykaz organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze 

zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 

25 kwietnia 2013 r.), www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html [dostęp: 12.02.2014]. 

W Lublinie OPP uprawnione do otrzymywania 1% mają swoją siedzibę głównie 

w centrum miasta. Najwięcej jest ich w Śródmieściu – 48, po 10 w dzielnicy Wieniawa oraz 

na Starym Mieście, natomiast w dzielnicy Rury i na Kalinowszczyźnie – po 8. Na terenie 

Głuska, Zemborzyc oraz w dzielnicy Hajdów-Zadębie nie ma żadnego podmiotu ze statusem 

organizacji pożytku publicznego (zob. kartogram II.1).  

 

Kartogram II.1. Liczba organizacji ze statusem organizacji pożytku publicznego (OPP) 

                                                 
3
 Informacja pochodzi z KRS, https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t 

4
 www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html [dostęp: 12.02.2014]. 
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w Lublinie (N=145) – podział na dzielnice 

 

Źródło: Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego  

od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi  

(zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.), 

www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html [dostęp: 12.02.2014] 

 

W 2013 roku organizacje pożytku publicznego w Polsce otrzymały ponad 480 mln zł 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok. Rekordzistą jest Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, do której trafiło aż 24% (tj. ponad 117 mln zł) wszystkich 

środków z 1%.  

Organizacje zarejestrowane w Lublinie pozyskały 7,13 mln zł. Przeciętna kwota 

środków pozyskanych przez lubelskie OPP była zbliżona do krajowej i wynosiła 5 316,60 zł. 

1% otrzymało 141 podmiotów spośród 145 OPP uprawnionych do otrzymania tego typu 

środków. 4 organizacje nie otrzymały żadnych funduszy. Największe środki trafiły do 

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (2,7 mln zł) oraz Fundacji na Rzecz 

Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” (ponad 1 mln zł) (zob. tabela II.2). 

 

 

Tabela II.2. Statystyki opisowe dot. kwoty pozyskanej przez OPP 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok 
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Statystyki opisowe Lublin Polska 

Średnia 50 574,41 zł 67 516,48 zł 

Mediana 5 316,60 zł 5 450,10 zł 

Min 22,70 zł 0,40 zł 

Max 2 702 084,20 zł 117 182 981,43 zł 

Odchylenie standardowe 250 027,19 zł 1 429 835,64 zł 

Suma 7 130 992,38 zł 480 042 179,27 zł 

Liczba OPP 141 7110 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego  

od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok,  

Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2013. 

Wykaz 30 OPP zarejestrowanych w Lublinie, które w 2013 r. otrzymały najwyższe 

kwoty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok przedstawia tabela II.3. 

Warto zauważyć, że 1% trafia do tych organizacji pożytku publicznego, które zajmują się 

przede wszystkim dziećmi, niepełnosprawnymi i ciężko chorymi (zwłaszcza dziećmi, które są 

niepełnosprawne i/lub ciężko chore) oraz potrzebującymi pomocy materialnej. Dane 

odzwierciedlają bardzo trudną sytuację osób niepełnosprawnych, słabość zarówno polityki 

zdrowotnej i związanej z integracją społeczną (dotyczy to szczególnie osób 

niepełnosprawnych). W tym sensie założenia 1%, który miał zasadniczo wspierać szersze 

działania obywatelskie, okazały się być zbyt optymistyczne, a sama procedura mało skuteczna 

jeśli chodzi o wspieranie celów ogólnospołecznych. 

Tabela II.3. Wykaz 30 organizacji zarejestrowanych w Lublinie, które w 2013 r.  

otrzymały najwyższe kwoty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok 

Lp. 
Numer 

KRS 
Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł 

1 4522 Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 2 702 084,20 zł 

2 290273 Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” 1 031 750,89 zł 

3 94228 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 496 146,63 zł 

4 26380 
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum 

Dobrego Samarytanina” 
455 560,27 zł 

5 106416 Fundacja Fuga Mundi 331 927,35 zł 

6 83782 Fundacja Godne Życie 228 489,62 zł 

7 199199 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Z Chorobami Krwi 

w Lublinie 
196 866,03 zł 

8 227661 Fundacja Imienia Leszka Podkańskiego 163 015,96 zł 

9 135612 Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta 132 583,59 zł 

10 304247 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 85 516,61 zł 

11 128069 Fundacja „Restaurare Basilicam” 80 340,35 zł 
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12 204819 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 74 030,86 zł 

13 5227 Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Lubelski Animals 65 409,02 zł 

14 72694 
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 

„Misericordia” 
51 312,70 zł 

15 24649 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Ruchowo 
50 461,30 zł 

16 55648 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie 44 875,30 zł 

17 320529 Fundacja im. Ojca Werenfrieda
5
 40 171,64 zł 

18 312130 Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” 37 196,80 zł 

19 303017 Razem-Fundacja Onkologii Lubelskiej 37 153,34 zł 

20 15377 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących „Bliżej Świata” 
36 941,10 zł 

21 218610 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie pn. „I Ty Możesz 

Pomóc Choremu Dziecku” w Lublinie 

35 260,00 zł 

22 228933 Fundacja „Felis” 33 250,70 zł 

23 25986 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Białaczki 25 633,60 zł 

24 282237 Fundacja Alpha 25 281,68 zł 

25 348564 Fundacja Emperia 22 984,50 zł 

26 318050 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 

w Lublinie 
22 679,30 zł 

27 269216 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny 22 446,40 zł 

28 242213 Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 21 267,80 zł 

29 289594 Stowarzyszenie Fiore 20 173,87 zł 

30 218186 Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej 17 832,30 zł 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego  

od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok,  

Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2013.  

Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego w Lublinie, które w 2013 r. 

otrzymały 1% należnego podatku za 2012 rok zamieszczono w tabeli II. 4 w załączniku. 

 

                                                 
5
 Organizacja przeniosła swoją siedzibę do Warszawy, widniej w Wykazie organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz 

ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 

25 kwietnia 2013 r.). 
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III. Dynamika rozwoju organizacji pozarządowych w Lublinie 
 

 

Analizując liczbę nowo zarejestrowanych organizacji społecznych w Lublinie 

(głównie stowarzyszeń i fundacji) w XX i XXI wieku można zauważyć, że niewielka ich 

liczba powstała w okresie PRL. Gwałtowny wzrost liczby podmiotów pozarządowych 

nastąpił dopiero po 1989 roku. Przedstawiając charakterystykę liczbową organizacji 

społecznych w Lublinie w czasie warto zwrócić uwagę zarówno na organizacje aktywne 

(obszar zaznaczony kolorem zielonym), jak i te, które przestały działać (obszar zaznaczony 

kolorem czerwonym). Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy znaczący przyrost 

organizacji w Lublinie (na co wskazuje część wykresu oznaczona kolorem zielonym). 

Co roku, średnio 57 organizacji było powoływanych do życia. Jednak w ciągu ostatnich kilku 

lat z mapy Lublina zniknęło ponad 470 organizacji społecznych. Znaczna ich część powstała 

w latach 90-tych XX i w pierwszych latach XXI wieku, poprzedzających wejście Polski 

do Unii Europejskiej (zob. wykres III.1 oraz tabela III.2 w załączniku). 

Wykres III.1. Data rozpoczęcia działalności organizacji społecznych  

(N=1297 aktywnych* + N=475 nieaktywnych**) 

 
*   organizacje aktywne – powstałe w danym roku i w roku 2013 nadal działające 

** organizacje nieaktywne – te, które powstały w danym roku, ale w 2013 roku już nie działają, albo zostały 

przeniesione do innych miejscowości (tych ostatnich było tylko 3) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie REGON  

(po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

Analizując powyższy wykres zastanawiający wydaje się być nagły wzrost liczby 

organizacji społecznych na przełomie XX i XXI wieku. Zdaniem autorów publikacji 

pt. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012 należy 

to wyjaśniać wprowadzeniem obowiązku rejestracji podmiotów pozarządowych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Zmiany te doprowadziły do wzrostu liczby „organizacji zgłaszanych 

do rejestru REGON, przy czym duża część z nich wskazała jako datę powstania właśnie rok 

2000 lub koniec lat 90. XX wieku. Można podejrzewać, że część z tych organizacji powstała 
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już wcześniej, jednak funkcjonowały bez zgłoszenia tego faktu do REGON”
6
. Inną przyczyną 

mogło być przypisanie nowo powstałym powiatom zadania obligującego samorząd 

powiatowy do współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Zgodnie z danymi REGON najstarsza organizacja zarejestrowana została 

w 1922 roku, tymczasem badania przeprowadzone na próbie 209 dobranych losowo 

i 40 celowo organizacji pozarządowych ujawniły, że w Lublinie działają podmioty 

pozarządowe o jeszcze starszych korzeniach, które swoje początki mają nawet w XIX wieku 

(np. w 1815, czy też 1867 roku) (zob. tabela III.1 oraz tabela III.3 w załączniku). 

Tabela III.1. Okres, w którym organizacja rozpoczęła działalność 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Okres 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

poniżej 1900 2 1,00% 0 0,00% 

1900-1945 1 0,50% 2 5,00% 

1946-1980 12 6,00% 2 5,00% 

1981-1989 12 6,00% 3 7,50% 

1990-1995 25 12,50% 14 35,00% 

1996-2000 21 10,50% 6 15,00% 

2001-2005 35 17,50% 5 12,50% 

powyżej 2005 92 46,00% 8 20,00% 

Razem 200 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie REGON 

(po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

Znaczący przyrost nowych organizacji wiąże się z jednej strony z pojawieniem się 

nowego prawa: ustawy o fundacjach (1984), o stowarzyszeniach (1989) oraz ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2003). Miały one zwiększyć możliwość 

działania, a większość inicjowanych dzięki nim organizacji miała autentycznie obywatelski 

charakter i w dużej mierze odwoływały się one do zasad wzajemnościowych. Z drugiej 

strony, impulsem dla powoływania odmiennej grupy organizacji stał się moment wejścia 

Polski do Unii Europejskiej i uruchomienie tzw. funduszy unijnych. W wielu wypadkach 

wiążący się z tym wzrost biurokracji i uzależnienie rozdziału tych środków od decyzji 

urzędników administracji publicznej spowodowały ukształtowanie się organizacji o słabym 

zakorzenieniu społecznym, uzależnionych od zewnętrznych funduszy i niejednokrotnie 

powiązanych personalnie z władzami administracyjnymi. Ta swoista konfrontacja dwóch 

wizji organizacji społecznych (diametralnie odmiennych) spowodowała stałe obniżanie się 

aktywności obywatelskiej Polaków, które obserwujemy w ciągu ostatnich lat. 

                                                 
6
 Por. J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 

z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 26. 
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IV. „Czas pracy” lubelskich organizacji społecznych 
 

 

Jedno z zagadnień badawczych jakie postawiono sobie w projekcie dotyczyło działań 

podejmowanych przez lubelskie organizacje na rzecz Lublina. Pytania: w jakich godzinach, 

w jakich dniach i jakie działania są dostępne dla osób zainteresowanych ofertą programową, 

usługami i świadczeniami, pozwalają zobaczyć zakres oferty organizacji. Badania 

na reprezentatywnej próbie organizacji wykazały, że tych działających codziennie 

(w wyznaczonych godzinach pracy) jest 43% (N=90). Podobna liczba organizacji działa 

niesystematycznie, bądź akcyjnie (odpowiednio N=62 i N=28). Natomiast ponad 13% 

organizacji jest aktywnych raz lub kilka razy w tygodniu (odpowiednio N=21 i N=7) 

(zob. wykres IV.1).  

Wykres IV.1. Liczba organizacji ze względu na zakres ciągłości/częstotliwości ich działania 

(N=209 – próba losowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Lubelskie organizacje na tle ogólnopolskim wypadają dobrze (zob. tabela IV.1). 

W Lublinie jest blisko dwa razy więcej organizacji (43%) działających codziennie, 

najczęściej w wyznaczonych godzinach pracy (w skali kraju jest to 22%)
7
. Niestety 

w porównaniu do całego kraju, więcej jest organizacji działających niesystematycznie 

lub akcyjnie. Działalność niesystematyczną podejmuje około 30% lubelskich podmiotów 

społecznych, natomiast średnia krajowa wynosi 21%. Z kolei akcyjne przedsięwzięcia 

realizuje 13,4% organizacji w Lublinie, podczas gdy średnia dla kraju wynosi 8% organizacji. 

 

Tabela IV.1. Częstotliwość działania organizacji w Polsce (N= 1513 – próba losowa)  

i w województwie lubelskim (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

                                                 
7
 Autorzy raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012 podkreślają 

jednak, że występują istotne różnice w zakresie ciągłości/częstotliwości działania między organizacjami 

wiejskimi a miejskimi, a zwłaszcza tymi z największych miast. Organizacji działających codziennie jest więcej 

w dużych aglomeracjach niż w małych miastach, czy na obszarach wiejskich – J. Przewłocka, P. Adamiak, 

J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 184. 

90 

21 

7 

62 

28 

1 
0

20

40

60

80

100

Codziennie w

wyznaczonych
godzinach pracy

Tylko w niektóre dni

tygodnia

Nie częściej niż raz w

tygodniu
Niesystematycznie – 

są okresy, kiedy 

działamy codziennie, 
a czasem przez parę 

tygodni nic się nie 

dzieje 

Akcyjnie – np. raz 

lub kilka razy do 

roku 

Trudno

powiedzieć



IV. „Czas pracy” lubelskich organizacji społecznych 

20 | S t r o n a  

 

 

Próba 

Częstotliwość
8
 

Polska Woj. lubelskie 

losowa - N=1513 losowa - N=209 celowa - N=40 

N
9
 % N % N % 

Codziennie w wyznaczonych 

godzinach pracy 
333 22% 90 43,06% 38 95,00% 

Tylko w niektóre dni tygodnia 439 29% 21 10,05% 0 0,00% 

Nie częściej niż raz w tygodniu 242 16% 7 3,35% 0 0,00% 

Niesystematycznie – są okresy, kiedy 

działamy codziennie, a czasem przez 

parę tygodni nic się nie dzieje 

318 21% 62 29,67% 2 5,00% 

Akcyjnie – np. raz lub kilka razy do 

roku 
121 8% 28 13,40% 0 0,00% 

Trudno powiedzieć 61 4% 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 1513 100% 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań oraz J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, 

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2013, s. 182-185. 

Pozytywny „autoportret” lubelskich organizacji nie jest już tak jednoznaczny jeśli 

spojrzymy na występujące w przestrzeni publicznej informacje o dostępności ich działań. 

Analiza danych w sieci internetowej wszystkich organizacji społecznych w Lublinie 

(N=1297) wykazała, że tylko 14% z nich informuje kiedy i w jakich godzinach można 

skontaktować się z ich przedstawicielami (zob. wykres IV.2).  

Wykres IV.2. Odsetek organizacji społecznych informujących 

o sposobie i godzinach możliwego kontaktu (N=185) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

                                                 
8
 W publikacji: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, s. 182-185 kategorie 

dotyczące „rytmu pracy organizacji” zdefiniowano w następujący sposób:  

- codziennie w dni robocze w godzinach pracy, 

- dużo i systematycznie, ale nie „pełnoetatowo”, 

- systematycznie, raz w tygodniu lub rzadziej, 

- czasem intensywnie codziennie, czasem przez parę tygodni nic się nie dzieje, 

- niewiele działań – coś się dzieje zaledwie kilka razy do roku lub rzadziej, 

- trudno powiedzieć. 

9
 Obliczenia własne. 

14% 
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Pozostała część organizacji albo w ogóle nie podaje takich informacji, albo też, przed 

umówieniem się, preferuje wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. 

Przyczyną tego jest najczęściej:  

 brak własnego, a jednocześnie kosztownego w utrzymaniu biura,  

 mobilność pracowników – w wielu organizacjach pracownicy działają poza biurem, 

korzystając z lokalnej infrastruktury (np. organizowanie szkoleń, warsztatów, 

konferencji), czy przestrzeni publicznej (np. organizacja akcji społecznych, 

happeningów, konsultacji społecznych), 

 specyfika działań podejmowanych w ramach organizacji – zwykle jest to działalność 

czysto społeczna. Członkowie organizacji, czy wolontariusze, pracując także 

zawodowo, często na plan dalszy odsuwają obowiązki jakie są na nich nałożone 

w organizacjach. Przy słabym potencjale członkowskim, skomercjalizowaniu innych 

organizacji działających projektowo, pojawia się znużenie, zniechęcenie 

podejmowaniem jakiejkolwiek działalności społecznej. 

 

Warto przytoczyć kilka twierdzeń, na które natrafiono analizując portale internetowe 

organizacji lub serwis www.bazy.ngo.pl: 

„Sposób, godziny kontaktu: brak stałych godzin funkcjonowania, kontakt telefoniczny na numery 

osób podane na stronie www w zakładce «zajęcia»”. 

„Wiele zadań pracownicy Fundacji wykonują poza jej siedzibą. Przed przyjściem prosimy 

o kontakt telefoniczny”. 

„Dyżur telefoniczny: poniedziałek-czwartek, godz. 16.00-18.00, tel. XXX XXX XXX, prośba 

o kontakt telefoniczny”. 

„Nie posiadamy biura, prosimy o kontakt mailowy”. 

„Możliwość kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizacji”. 

 

Codzienną aktywność podejmują organizacje o najdłuższym stażu działania, 

dysponujące znacznymi środkami finansowymi pozyskanymi zwykle od donatorów, 

pozwalającymi na zatrudnienie płatnego personelu. Potwierdziły to m.in. badania 

przeprowadzone na próbie 40 organizacji społecznych dobranych celowo (zob. wykres IV.3).  

Wykres IV.3. Ciągłość/częstotliwość działania organizacji w Lublinie 

(N=40 – próba celowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Wśród tych organizacji aż 38 działa codziennie, zwykle w wyznaczonych godzinach 

pracy. Są to w zdecydowanej większości podmioty realizujące kluczowe działania w obszarze 

pomocy społecznej (np. organizacja czasu dla dzieci i młodzieży, wsparcie bezdomnych, 

ubogich, niepełnosprawnych, seniorów, chorych itp.), jak również organizacje 

tzw. infrastruktury trzeciego sektora wspierające rozwój organizacji społecznych, 

poradnictwa obywatelskiego i aktywności społecznej w Lublinie, w regionie, a nawet 

w innych regionach czy poza granicami kraju. Tylko 2 organizacje działają niesystematycznie 

– jak same stwierdzają – są okresy, kiedy realizują przedsięwzięcia statutowe codziennie, 

a w innym okresie nic się nie dzieje. 

Problem „czasu pracy” lubelskich organizacji społecznych ujawnia podstawowe 

wyzwanie przed jakim stoją te organizacje. Jest nim mianowicie podnoszenie kompetencji 

w zakresie zarządzania. Dostępność dla mieszkańców, społeczeństwa nie jest bowiem tylko 

kwestią wizerunku organizacji, ale przede wszystkim wewnętrznych procesów realizowania 

misji, którą wyartykułowano kiedyś u początków organizacji. To właśnie misja zintegrowała 

daną grupę ludzi i pobudziła do działania. Realizacja misji wymaga stałego podnoszenia 

kompetencji w zakresie zarządzania w kolejnych „cyklach życiowych” organizacji 

autentycznie społecznych.  
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V. Zasięg terytorialny działalności lubelskich  

organizacji społecznych 
 

 

Zarówno władze publiczne, jak i organizacje społeczne są odpowiedzialne 

za terytorialne kształtowanie swoich strategii i polityk. Refleksja nad tym aspektem 

funkcjonowania organizacji jest niezwykle istotna. Z punktu widzenia klienta – mieszkańca 

Lublina (w przypadku organizacji może to być zarówno jej członek, jak i beneficjent jej 

działań) i organizacji świadczącej dane działania oraz służb publicznych odpowiedzialnych za 

dostępność konkretnych usług (np. ustawowo należnych), istotny jest obszar na jakim są one 

dostępne. Przykładowo jednym z czynników ograniczających szanse powrotu na rynek pracy 

długotrwale bezrobotnych jest zmniejszenie się ich mobilności (utrata dotychczasowych 

relacji społecznych, pogorszenie warunków finansowych i materialnych). Wpływ tego 

czynnika można ograniczyć bądź poprzez wsparcie mobilności bezrobotnego, bądź 

zmniejszając odległość do źródeł wsparcia.  

Jak wykazały przeprowadzone badania organizacji społecznych Lublina, dla 

zdecydowanej większości z nich zasadniczym obszarem deklarowanej działalności
10

 jest 

miasto Lublin (N=187, co stanowi ok. 90% wszystkich badanych organizacji) 

(zob. wykres V.1 oraz tabela V.3 w załączniku).  

Wykres V.1. Deklarowane obszary działalności organizacji w ciągu ostatniego roku 

(N=209 – próba losowa) 

 

Uwaga: podane wartości nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę obszarów 

działalności.   

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Ponad połowa przebadanych podmiotów podejmuje działalność również w granicach 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
11

 (N=112), na terenie innych gmin i powiatów 

                                                 
10

 Statutowa działalność, zatwierdzona w zapisach KRS jest najczęściej znacznie szersza i odzwierciedla 

możliwy do podjęcia zakres działań (np. na płaszczyźnie międzynarodowej).  

11
 Zgodnie z uchwałą numer XLIX/784/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. Sejmik Województwa Lubelskiego jeszcze 

w tym samym roku przystąpił do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego, który swoim zasięgiem objął powiaty: świdnicki, łęczyński, lubartowski, lubelski oraz miasto 

Lublin. Zob.: M. Bąk, Strategia promocji inwestycyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Strategia 

promocji LOM na lata 2009-2015 (wraz z załącznikami), Lublin marzec 2009 (strategia dostępna m.in. 
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woj. lubelskiego, które znajdują się poza Lubelskim Obszarem Metropolitalnym (N=105), 

a także na obszarze województwa (N=118), czy kraju (N=106). Na płaszczyźnie 

międzynarodowej działania podejmuje 32% lubelskich organizacji społecznych (N=67)
12

.  

Na aktywność podejmowaną na inaczej wyodrębnionym terytorium wskazywało 

ok. 11% badanych organizacji (N=23). Takim terytorium jest np. obszar archidiecezji 

lubelskiej, parafii, cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie, innych województw, w których 

zamieszkuje społeczność ukraińska (podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, Polska 

Wschodnia), szkoła, Warszawa, Muzeum Wsi Lubelskiej, pogranicze polsko-ukraińsko-

białoruskie. Działalność na terenie jednej lub kilku dzielnic podejmuje ok. 45%, natomiast na 

obszarze jednego lub kilku osiedli – 33% lubelskich organizacji społecznych. 

W przypadku organizacji dobranych celowo (N=40) ich zasięg działalności nie 

ogranicza się do obszaru Lublina (N=38) (zob. wykres V.2 oraz tabela V.3 w załączniku). 

Najczęściej są to organizacje tzw. infrastruktury trzeciego sektora, świadczące m.in. usługi 

informacyjno-poradnicze, szkoleniowe. Znaczna część tych podmiotów swym działaniem 

obejmuje, poza Lublinem, cały region (N=38), Lubelski Obszar Metropolitalny (N=33), bądź 

konkretne gminy i powiaty woj. lubelskiego (N=32). W tej grupie, podejmowanie działań na 

obszarze kraju, zadeklarowało aż 21 organizacji, a 15 także poza granicami Polski. 

Wykres V.2. Obszar działalności organizacji dobranych celowo 

w ciągu ostatniego roku (N=40) 

 

Uwaga: podane wartości nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę obszarów 

działalności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Badane organizacje poproszono o wskazanie wiodącego obszaru działalności ich 

organizacji. W próbie losowej dominującym obszarem jest całe miasto Lublin (blisko 56%; 

N=117). Na województwo oraz kraj wskazało po 17% lubelskich podmiotów społecznych 

(zob. wykres V.3 oraz tabela V.5 w załączniku).  

                                                                                                                                                         
na stronie: www.lom.com.pl); Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Zarząd 

Województwa Lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2009. 

12
 Ta ostatnia statystyka jest niezwykle ciekawa z punktu widzenia promocji Lublina. Organizacje społeczne 

mogą być efektywnym ambasadorem miasta i regionu w kraju i za granicą. 
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Wykres V.3. Wiodący obszar działalności organizacji w ciągu ostatniego roku 

(N=209 – próba losowa) 

 

Uwaga: podane wartości nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę wiodących 

obszarów działalności. N=158 organizacji zaznaczyło jeden, N=43 – dwa, a N=8 – trzy wiodące obszary 

działalności (zob. tabela V.4 w załączniku). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Warto zwrócić uwagę na organizacje, dla których wiodącym obszarem ich działalności 

jest dzielnica czy osiedle. Takich organizacji w próbie losowej jest niewiele. W jednej 

lub kilku dzielnicach Lublina działa zaledwie 12% organizacji (N=25). Z kolei na obszarze 

osiedla lub kilku osiedli – niecałe 2% organizacji społecznych (N=4). Wskazuje to pośrednio 

na stosunkowo niski poziom zorganizowania lokalnych społeczności jakimi są dzielnice 

i osiedla. Wiąże się to z brakiem wykształcenia się wśród większości mieszkańców 

dzielnicowego poczucia tożsamości i deficytem działań samoorganizacyjnych. 

Funkcjonowanie organizacji o silnej tożsamości lokalnej (dzielnicowej, osiedlowej) jest ściśle 

powiązane z poczuciem indywidualnej tożsamości lokalnej. Z kolei istnienie tego typu 

organizacji przyczynia się do kształtowania i umacniania tego rodzaju tożsamości zwłaszcza 

w młodym pokoleniu i ludziach osiedlających się w Lublinie, w konkretnych 

społecznościach.  

Aktualnie istniejące w mieście organizacje lokalne (dzielnicowe, osiedlowe) 

są niewielkie i jest ich niewiele, co wskazuje na niski poziom lokalnego kapitału społecznego 

na tym obszarze. Podmioty z próby celowej, deklarujące  działalność w dzielnicach (N=2), 

czy osiedlach (N=1), nie ograniczają swojej aktywności jedynie do tych obszarów (wykres 

V.4 oraz tabela V.5 w załączniku). Z kolei duże organizacje społeczne swoją ofertę kierują 

głównie do wszystkich mieszkańców Lublina (N=18), niezależnie z jakich dzielnic, 

czy osiedli pochodzą. Natomiast dla 21 organizacji dobranych celowo wiodącym obszarem 

działalności jest region i na nim koncentrują swoją aktywność. Swoista „dzielnicowa” 

polityka lokalna nie jest dla nich istotnym zagadnieniem. 
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Wykres V.4. Wiodący obszar działalności organizacji w ciągu ostatniego roku  

(N=40 – próba celowa) 

 

Uwaga: podane wartości nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę wiodących 

obszarów działalności. N=26 organizacji zaznaczyło jeden, N=11 – dwa, N=2 – trzy, a N=1 – cztery wiodące 

obszary działalności (zob. tabela V.4 w załączniku). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Kończąc rozważania na temat zasięgu terytorialnego działalności organizacji 

społecznych w Lublinie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii: 

 według stanu na dzień 31.01.2013 roku w bazie REGON w Lublinie zarejestrowanych 

było 1468 organizacji, po weryfikacji w naszych badaniach ich liczba zmniejszyła się 

do 1297, natomiast faktyczną działalność podejmuje zaledwie ok. 900  organizacji. 

Na tysiąc mieszkańców
13

 przypadają ponad dwie organizacje pozarządowe. Taki 

wynik oznacza, że poziom aktywności obywatelskiej w Lublinie na poziomie dzielnic 

i osiedli jest niski i może świadczyć o znacznym poziomie anomii społecznej; 

 badanym podmiotom społecznym trudno było określić faktyczny zasięg terytorialny 

podejmowanej aktywności, mimo iż większość pytań ograniczano czasowo do działań 

organizacji podejmowanych w ciągu ostatniego roku; 

 przedstawiciele badanych organizacji mieli trudności z odpowiedzią na pytanie, 

czy ich podmiot działa na terenie osiedla lub kilku osiedli. Niektórzy mieli również 

problem z rozróżnieniem osiedli od dzielnic
14

. Potwierdza to postawioną hipotezę 

dotyczącą kwestii tożsamości mieszkańców Lublina i ich identyfikowania się ze 

swoimi społecznościami lokalnymi; 

 większość organizacji kieruje swoją ofertę do mieszkańców Lublina, a nie jakiejś 

konkretnej dzielnicy czy osiedla. W wielu wypadkach dane teleadresowe organizacji 

podane w rejestrze KRS, czy REGON w niewielkim stopniu „wiążą” określoną 

organizację z odpowiadającą danemu adresowi dzielnicą; 

                                                 
13

 Według stanu na 31 XII 2012 roku w Lublinie mieszkało 347 678 osób – źródło: Bank Danych Lokalnych 

GUS.  

14
 Warto wspomnieć, że w 2006 roku zniesiono osiedla, a w ich miejsce utworzono dzielnice i nadano im statut 

jednostek pomocniczych – zob. Uchwały RML dot. rad dzielnic, 

http://um.lublin.eu/radydzielnic/index.php?t=200&fid=10476 [dostęp: 6.03.2014]. 
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 podmioty społeczne o dużym potencjale kierują swoje działania przede wszystkim do 

wszystkich mieszkańców z całego obszaru miasta Lublina, regionu, a nawet kraju, 

czy z zagranicy;  

 organizacje małe i z niewielkim doświadczeniem zwykle nie ograniczają swojej 

działalności do jakiejś dzielnicy czy osiedla – od razu chcą działać jak najszerzej. 

Szukają szans rozwojowych poza swoją lokalną dzielnicą, w niej bowiem tych szans 

nie dostrzegają
15

. Hipoteza wyjaśniająca: taki stan rzeczy może być wynikiem 

niewielkiej liczby partnerskich programów miejskich skierowanych do społeczności 

i wspólnot osiedlowych i dzielnicowych, a także słabej infrastruktury. Programy te 

pozwalałyby zaktywizować zarówno mieszkańców, jak i ich organizacje na poziomie 

dzielnic czy osiedli. Jeśli współpraca między władzami miasta (także radami osiedli) 

i organizacjami pozarządowymi na rzecz ożywienia obywatelskiego dzielnic i osiedli 

ma być faktycznie partnerska, musi bazować na dobrze ukształtowanej tożsamości 

zarówno władz, jak i organizacji społecznych oraz na wzajemności w relacjach
16

. 

 aktywność na poziomie dzielnic, czy osiedli wydają się aktualnie podejmować przede 

wszystkim (jak wykazały badania fokusowe): parafie i grupy działające przy 

parafiach, dzielnicowe domy kultury, kluby osiedlowe, biblioteki. Rzadziej podejmują 

ją organizacje pozarządowe, których w Lublinie jest blisko 1300 (REGON, stan na 

dzień 31.01.2013 r.). 

 

                                                 
15

 Paul Googman, w kontekście poszukiwania dróg odzyskiwania naszych społeczności lokalnych powiedział 

(za: McKnight p. 125): „Dobra społeczność nie może polegać na zastępowaniu starego porządku nowym 

porządkiem. Raczej powinno to być poszerzanie do tego stopnia sfer wolnego działania, że obejmą one 

większość życia społecznego”. McKnight podejmując ten wątek mówi, że możliwości poszerzenia tych sfer 

wolnego działania zależą od następujących czynników: możliwości dokonywania swobodnego wyboru; istnienia 

autorytatywnego lokalnego forum (np. stanowionego przez władze dzielnic wyposażone w dostateczne 

kompetencje), posiadania odpowiednich narzędzi (ekonomiczne i technologiczne zasoby) oraz możliwości 

uzupełniania porządku publicznego (wymaga to rezygnacji przez władze ze swoistego protekcjonizmu 

i totalizmu). Zob.: J. McKnight, The Careless Society. Community and its counterfeits, Basic Books, New 

York 1995, p. 124-132; A. Juros, Wspólnota lokalna siłą społeczeństwa obywatelskiego, w: Aktywna społeczność 

lokalna, red. M. Jarczyk, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2002, s. 7-23. 

16
 Zob. J. M. Brinkerhoff, Ramy definicyjne partnerstwa pomiędzy sektorem rządowym a organizacjami non-

profit, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – Wybór tekstów, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 85-104 (źródło: J. M. Brinkerhoff, Government – nonprofit 

partnership: a defining framework, in: „Public Administration and Development”, Vol. 22 (2002), Issue 1, p. 19-

30). 
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VI. Rola organizacji społecznych w kształtowaniu  

jakości życia mieszkańców Lublina 
 

 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. 

Nr 16, poz. 95) już w pierwszym artykule podkreślony został wspólnotowy charakter gminy: 

„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową” (art. 1 ust. 1). 

Wspólnotowy charakter gminy zależy od bogactwa relacji między mieszkańcami na danym 

terenie i od stopnia ich samoorganizacji. Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości 

podstawową rolę w tym procesie mają organizacje społeczne. Ich obecność w środowisku 

lokalnym związana jest z poziomem życia stowarzyszeniowego na tym terenie. W znacznej 

mierze to właśnie organizacje społeczne decydują o tym, jak zróżnicowany i innowacyjny jest 

„stan i przemiany społeczeństwa we wszystkich (ekonomicznych i pozaekonomicznych) 

dziedzinach życia uznanych za istotne dla rozwoju społecznego” (definicja tzw. wskaźników 

społecznych)
17

. Przykładowymi wskaźnikami społecznymi są: poprawa materialnej jakości 

życia (warunki mieszkaniowe, dostępność usług i produktów); fizycznych aspektów jakości 

życia (m.in. stanu zdrowia, ochrona środowiska) oraz „umysłowych” (m.in. nauka, wiedza, 

wykorzystanie dóbr kultury) i „duchowych” (m.in. wykorzystanie talentów, harmonia życia 

rodzinnego i społecznego, uczestnictwo w życiu społecznym) aspektów jakości życia
18

. Jeśli 

więc zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest zadaniem własnym gminy (art. 7 ust. 1 

ustawy o samorządzie terytorialnym), to oznacza to, że głównym realizatorem tych zadań 

winna być sama wspólnota samorządowa, dobrze zorganizowana, która w ich wykonaniu 

zobligowana jest do „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

(zob. art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie terytorialnym). Cele istotne dla rozwoju 

społecznego mogą być osiągnięte tylko dzięki bogactwu różnorodnych działań. 

W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia czy i w jakim stopniu 

działalność organizacji społecznych przyczynia się do polepszenia jakości życia mieszkańców 

Lublina. Przedstawicieli badanych organizacji pozarządowych w Lublinie poproszono 

o ocenę poziomu wpływu organizacji na rozwój miasta oraz jednej lub kilku dzielnic Lublina. 

Miarą była skala od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał, że organizacja nie ma żadnego wpływu, a 7 – 

ma znaczący wpływ na rozwój miasta czy poszczególnych dzielnic. Podmioty, które miały 

trudności z określeniem poziomu oddziaływania na rozwój miasta czy dzielnic mogły wybrać 

opcję „nie prowadzimy takich analiz”. Jak się okazało, wiele organizacji skorzystało z tej 

odpowiedzi, szczególnie przy pytaniu, które dotyczyło oceny poziomu oddziaływania 

organizacji na rozwój jednej lub kilku dzielnic Lublina, czy osiedli. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2003, s. 32. 

18
 Zob. tamże, s. 33-34. 
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VI.1. Wpływ na rozwój miasta traktowanego całościowo 

Oceniając wpływ swojej organizacji na rozwój Lublina (zob. poniższy wykres VI.1 

oraz tabele VI.1 i VI.2 w załączniku) połowa badanych (50%) była przekonana, że swoimi 

inicjatywami wpływa na rozwój miasta w obszarach, które są przedmiotem ich działalności 

statutowej. W drugiej połowie, aż 37% organizacji oceniało swój wpływ jako niski lub żaden, 

natomiast 13% nie potrafiło ocenić poziomu wpływu na rozwój miasta. Tak duża liczba 

organizacji, która nie dostrzega wpływu swoich działań może świadczyć z jednej strony 

o słabości tych inicjatyw (kapitał społeczny, zarządzanie), z drugiej – o brakach po stronie 

administracji samorządowej zarówno w zakresie włączania tego potencjału do działań 

rozwojowych, jak również w monitorowaniu i oszacowaniu tego wpływu. 

Wykres VI.1. Deklarowany poziom wpływu organizacji na rozwój miasta Lublin  

(N=209 – próba losowa)* 

 

 

* W celu większej przejrzystości szczegółowe wyniki przedstawione na wykresie skumulowanym za pomocą 

8 kategorii pogrupowano na 3 kategorie i zilustrowano na drugim wykresie skumulowanym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

 

Poczucie wpływu na rozwój Lublina jest większe w przypadku organizacji z próby 

celowej (N=40), do której dobrano silne i doświadczone lubelskie podmioty społeczne 

(zob. poniższy wykres VI.2 oraz tabele VI.1 i VI.2 w załączniku). Deklarację taką złożyło 

aż 28 spośród 40 przedstawicieli organizacji, co stanowi 70% wszystkich badanych. Znaczącą 

grupę stanowili także ci, którzy oceniali wpływ na średnim poziomie (N=13, 

tj. 32,5% badanych w próbie celowej). Przedstawiciele 9 organizacji uznali, że ich wpływ 

na rozwój Lublina jest znikomy lub żaden, a 3 badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi 

na to pytanie – ich organizacje nie prowadzą statystyk dotyczących odbiorców usług 

świadczonych przez nie. 
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Wykres VI.2. Deklarowany poziom wpływu organizacji z próby celowej (N=40)  

na rozwój miasta Lublin* 

 

 

* W celu większej przejrzystości szczegółowe wyniki przedstawione na wykresie skumulowanym za pomocą 

8 kategorii pogrupowano na 3 kategorie i zilustrowano na drugim wykresie skumulowanym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

VI.2. Wpływ na rozwój dzielnic Lublina 

Pytanie o poziom oddziaływania organizacji na dzielnice Lublina sprawiało 

respondentom duże trudności. Analizując odpowiedzi na to pytanie warto w pierwszej 

kolejności przyjrzeć się podmiotom, które wskazały odpowiedź: „nie prowadzimy takich 

analiz”. Opcję tę zaznaczyło aż 47% przedstawicieli badanych organizacji w próbie losowej 

(N=99) (zob. poniższy wykres VI.3 oraz tabele VI.3 i VI.4 w załączniku). Podkreślali oni, 

że nie „analizują” z jakich środowisk-dzielnic pochodzą korzystający z ich usług, dlatego nie 

są w stanie ocenić wpływu na rozwój dzielnic(y), nie biorą tego pod uwagę w planowaniu 

swoich działań. Świadczy to o bardzo niskim statusie dzielnic w percepcji mieszkańców 

Lublina (liderzy organizacji są bowiem swoistą elitą środowiska). 

Wykres VI.3. Deklarowany poziom wpływu organizacji na rozwój  

jednej lub kilku dzielnic Lublina (N=209 – próba losowa)* 

 

 

* W celu większej przejrzystości szczegółowe wyniki przedstawione na wykresie skumulowanym za pomocą 

8 kategorii pogrupowano na 3 kategorie i zilustrowano na drugim wykresie skumulowanym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Jedynie 30% organizacji (N=62) zadeklarowało, że ma jakikolwiek wpływ na rozwój 

dzielnic(y) w obszarze ich działalności statutowej. Odmiennego zdania jest 23% (N=48) 

badanych – uważali oni, że nie mają wpływu na rozwój jednostek pomocniczych Lublina 

lub jest on niski.  
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W próbie celowej (N=40) tylko 14 podmiotów społecznych (35%) uznało, że ich 

działalność statutowa wpływa na polepszenie jakości życia mieszkańców środowisk 

lokalnych (zob. poniższy wykres VI.4 oraz tabele VI.3 i VI.4 w załączniku). Dla pozostałych 

badanych nie było już to takie oczywiste – przedstawiciele 12 organizacji (30%) stwierdzili, 

że ich wkład w rozwój dzielnic(y) jest nikły lub w ogóle nie występuje, a 14 kolejnych 

respondentów (35%) uznało, że ich organizacje nie kierują swoich usług do konkretnych 

dzielnic Lublina, lecz do wszystkich mieszkańców miasta. Potwierdza to wcześniejsze 

wnioski o niskiej randze dzielnic w strategiach (projektach) realizowanych przez organizacje. 

Wykres VI.4. Deklarowany poziom wpływu organizacji z próby celowej (N=40)  

na rozwój jednej lub kilku dzielnic Lublina* 

 

 

* W celu większej przejrzystości szczegółowe wyniki przedstawione na wykresie skumulowanym za pomocą 

8 kategorii pogrupowano na 3 kategorie i zilustrowano na drugim wykresie skumulowanym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Przedstawiciele badanych organizacji z próby losowej, jak i celowej wskazywali na 

następujące przyczyny niskiego wpływu lub jego braku na rozwój Lublina czy dzielnic 

miasta: 

 w Lublinie panuje silna konkurencja między organizacjami zarówno o środki, 

jak i o beneficjenta; 

 część napotyka na przeszkody ze strony administracji publicznej (dotyczy to głównie 

organizacji, które mają niewielki potencjał i doświadczenie w realizacji zadań 

publicznych); 

 niektóre organizacje zarejestrowane są na terenie Lublina, ale działalność prowadzą 

poza miastem (nie jest to jednak grupa dominująca); 

 miasto, nie podkreślając w rocznym programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi znaczenia dzielnic w deklarowanych zadaniach, nie zachęca w ten 

sposób do podejmowania działań „dzielnicowych”. 

 

Generalnie należy stwierdzić, że poczucie wpływu na rozwój miasta jest większe, niż 

na dzielnicę(e). Na obecną chwilę organizacje w większości nie widzą potrzeby sprofilowania 

działań do potrzeb konkretnej dzielnicy lub kilku dzielnic. Większość podkreślała, 

że podejmuje działania w centrum Lublina i w Śródmieściu (np. uczelnie, miasteczko 

akademickie), a ich oferta skierowana jest do mieszkańców wszystkich dzielnic. 
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Warto również podkreślić, iż dobór odpowiednich instrumentów aktywizujących 

wspólnoty lokalne powinien być poprzedzony gruntowną analizą potrzeb mieszkańców 

terenów, na których będzie animowana aktywność obywatelska. W badaniach fokusowych 

zarówno radni, jak i obywatele mieszkający w konkretnych dzielnicach zwracali uwagę na 

potrzebę animacji obywatelskiej „szytej na miarę” konkretnej dzielnicy, a nawet osiedla. 

Przemawiają za tym m.in. następujące przesłanki:  

 inny jest poziom aktywności i potrzeby mieszkańców domków wolnostojących, a inne 

mieszkańców blokowisk, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych; 

 inne są oczekiwania środowisk w centrum Lublina, a inne w dzielnicach 

usytuowanych na obrzeżach Miasta; 

 różny jest też poziom aktywności obywatelskiej na obszarach zaniedbanych 

i zdegradowanych, a inny w dobrze rozwiniętych częściach Lublina. 
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VII. Uczestnictwo lubelskich organizacji społecznych  

w procesie organizowania się społeczności lokalnych 
 

 

Opracowanie jest kontynuacją rozważań poświęconych roli organizacji społecznych 

w kształtowaniu jakości życia mieszkańców Lublina, podjętych w poprzednim artykule
19

. 

Analizie poddano wówczas poziom wpływu organizacji pozarządowych w Lublinie na rozwój 

miasta i dzielnic Lublina w obszarach, które są przedmiotem ich działalności statutowej. 

W bieżącym artykule analiza dotyczy uczestnictwa lubelskich organizacji społecznych 

na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic Lublina 

oraz osiedla lub kilku osiedli. Badanych poproszono o ocenę poziomu zaangażowania swojej 

organizacji na wskazanych obszarach. Miarą była skala od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał, 

że organizacja nie podejmuje żadnych działań, a 7 – aktywnie działa na danym terenie. 

Podmioty, które miały trudności z określeniem poziomu zaangażowania mogły wybrać opcję 

„nie prowadzimy takich analiz”. 

W próbie losowo dobranych organizacji (zob. wykres VII.1 oraz tabele VII.1 i VII.2, 

jak również wykres VII.3 w załączniku) największą działalność podejmują podmioty 

społeczne na terenie Lublina, gdzie aktywnie działa aż 75% struktur obywatelskich (N=157).  

Wykres VII.1. Deklarowany poziom zaangażowania organizacji w ciągu ostatniego roku 

na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic  

Lublina oraz osiedla lub kilku osiedli (N=209 – próba losowa) – 3 kategorie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

W dzielnicach działa ponad 42% (N=89), a na terenie Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego
20

 – 40% organizacji (N=83). Najmniejsze zaangażowanie struktur 

pozarządowych występuje w obrębie osiedli, gdzie działa tylko 30% organizacji (N=63). 

                                                 
19

 Zob. A. Juros, A. Biały, Rola organizacji społecznych w kształtowaniu jakości życia mieszkańców Lublina, 

www.forumlublin.eu 17.03.2014. 

20
 Zgodnie z uchwałą numer XLIX/784/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. Sejmik Województwa Lubelskiego jeszcze 

w tym samym roku przystąpił do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego, który swoim zasięgiem objął powiaty: świdnicki, łęczyński, lubartowski, lubelski oraz miasto 

Lublin. Zob.: M. Bąk, Strategia promocji inwestycyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Strategia 
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Należy podkreślić, że wielu respondentów miało trudności z rozróżnieniem osiedla 

od dzielnicy. W przypadku dzielnicy – 35% badanych osób (N=73) nie prowadzi analiz 

związanych z zaangażowaniem organizacji na tym obszarze. Jeszcze trudniej jest 

organizacjom samookreślić swoje zaangażowanie według kryterium osiedli – blisko 44% 

z nich (N=90) nie przykłada wagi do tego z jakiego osiedla pochodzi odbiorca ich usług.  

Dla organizacji dobranych w sposób celowy (zob. wykres VII.2 oraz tabele VII.1 

i VII.2, jak również wykres VII.4 w załączniku) zasadniczym obszarem podejmowanej 

aktywności jest Lublin, gdzie angażuje się większość badanych podmiotów społecznych 

(N=38, co stanowi 95% badanych). Z kolei 70% organizacji (N=28) zadeklarowało, że działa 

także na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Wykres VII.2. Deklarowany poziom zaangażowania organizacji w ciągu ostatniego roku 

na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic  

Lublina oraz osiedla lub kilku osiedli (N=40 – próba celowa) – 3 kategorie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Dzielnice i osiedla nie są obszarami, na których silne organizacje społeczne, 

w większości tzw. infrastruktury trzeciego sektora, koncentrują swoją uwagę – 

13 respondentów (co stanowi 32,5% badanych w próbie celowej) odpowiedziało, że ich 

organizacje nie angażują się w dzielnicach, a w przypadku osiedli ich liczba wynosi 17 

(tj. ponad 43% badanych). Ponadto część badanych organizacji nie potrafiła określić poziomu 

swojego zaangażowania według kryterium dzielnic, czy osiedli (odpowiednio – 

9 i 11 przedstawicieli organizacji).  

Powyższa analiza potwierdza wnioski przytoczone w poprzednim artykule
21

. Znaczna 

część organizacji nie podejmuje działań na poziomie dzielnic czy osiedli. Nie jest dla nich 

istotne, kto z jakiej dzielnicy, czy osiedla pochodzi. Oferta skierowana jest do mieszkańców 

całego miasta. Dotyczy to szczególnie silnych i doświadczonych organizacji. Zdecydowana 

większość z nich angażuje się na terenie Lublina, a nawet poza miastem. Wśród nich nie 

                                                                                                                                                         
promocji LOM na lata 2009-2015 (wraz z załącznikami), Lublin marzec 2009 (strategia dostępna m.in. 

na stronie: www.lom.com.pl); Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Zarząd 

Województwa Lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2009. 

21
 Zob. A. Juros, A. Biały, Rola organizacji społecznych w kształtowaniu jakości życia mieszkańców Lublina, 

www.forumlublin.eu 17.03.2014. 
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brakuje podmiotów społecznych, które działają na terenie Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego. 

Na wyniki grupy organizacji z próby celowej należy spojrzeć inaczej niż na całą 

grupę, gdyż są to najczęściej organizacje społeczne tzw. infrastruktury trzeciego sektora, 

a część z tych organizacji, to także podmioty określane w międzynarodowej literaturze 

przedmiotu jako QUANGO (czyli tzw. quasi-NGO). Organizacje QUANGO bądź wprost są 

inicjowane przez władze dla realizacji określonych zadań, bądź są to podmioty powstałe 

z autentycznie oddolnej inicjatywy, ale w danym okresie realizują większość zadań dzięki 

wykorzystywaniu pieniędzy publicznych. Innymi słowy chodzi o to, że organizacje 

te w nikłym stopniu angażują do swego działania potencjał społeczny (kapitał społeczny). 

Samo w sobie działanie to nie jest naganne, pod warunkiem, że jest zachowana autonomia 

obu stron i nie służy to wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji na rynku trzeciego 

sektora. Niestety część tych organizacji wprost jest uwikłana w personalne zależności 

z władzami administracyjnymi na różnych poziomach, nie mówiąc już o powiązaniach 

prywatno-finansowych. 

Organizacje infrastruktury służą innym organizacjom jako wsparcie w procesach 

informacyjnych, poradniczo-doradczych, szkoleniowo-warsztatowych, wsparciu procesów 

integracyjnych sektora, czy wreszcie wsparciu współpracy i partnerstwa międzysektorowego. 

Działania te najczęściej charakteryzuje otwartość w dostępie do ich świadczenia, dlatego też 

nie są one tak ściśle przypisane do mniejszego obszaru. Niestety i w tym ostatnim zakresie nie 

do końca zachowana jest autonomia trzeciego sektora oraz realizacja zasady pomocniczości. 

Mianowicie w definiowaniu znacznej części tych zadań, świadczonych dzięki środkom 

publicznym, decydujący głos zachowuje sobie władza administracyjna. Dla zachowania 

obywatelskiego charakteru tych działań stronie pozarządowej bezwzględnie powinna 

przysługiwać rola inicjatywna. To właśnie ta strona nie tylko określa potrzeby wspólnoty 

samorządowej (osiedle, dzielnica, gmina, powiat, województwo), ale także definiuje, jak te 

potrzeby powinny być zaspakajane i w wielu tych działaniach, jeśli nie w większości, 

wskazuje na podmioty trzeciego sektora, jako ich realizatorów. W takich państwach jak 

np. Niemcy, gdzie zasada pomocniczości jest restrykcyjnie egzekwowana zarówno przez 

administrację, jak również przez stronę społeczną, przekłada się to na takie efekty, 

że realizatorem zadań np. w obszarze pomocy społecznej jest strona społeczna, bądź jeśli tych 

usług brak – strona komercyjna. Takie podejście do kształtowania polityki społecznej 

sprawia, że sektor pozarządowy jest znaczącym elementem tamtego rynku zatrudnienia.  
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VIII. Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych 
 

 

O sile i potencjale stowarzyszeń świadczą ich członkowie – nie tylko ich liczba, lecz 

przede wszystkich zaangażowanie i współdziałanie w organizacji (np. udział w pracach 

stowarzyszenia, opłacanie składek członkowskich). Uczestnictwo i zaangażowanie Lublinian 

w działalność lokalnych podmiotów społecznych przeanalizowano na 209 wybranych losowo 

organizacjach. Zdecydowaną większość stanowiły różnego rodzaju stowarzyszenia: zwykłe, 

zarejestrowane w KRS, organizacje kościelne oraz 3 organizacje zrzeszające podmioty 

prawne (70% – N=147). Mniejszą, ale znaczącą grupę, stanowiły fundacje (N=61) oraz jedna 

organizacja zagraniczna bez osobowości prawnej w Polsce. Osobną grupę stanowi próba 

celowo wybranych 25 stowarzyszeń (w tym 3 federacje) oraz 15 fundacji (zob. tabelę VIII.3 

w załączniku), które wydają się być liderami wśród organizacji społecznych Lublina. 

W niniejszym rozdziale skoncentrujemy się na stowarzyszeniach, które zrzeszają wyłącznie 

osoby fizyczne. Natomiast kolejny zostanie poświęcony analizie federacji w Lublinie, czyli 

stowarzyszeń skupiających grupę współpracujących ze sobą organizacji społecznych.  

Dla kondycji społeczeństwa obywatelskiego ważne jest, aby jak największa liczba 

obywateli była członkami różnych grup, inicjatyw, organizacji społecznych. Istniejące 

organizacje obywatelskie powinny umożliwiać uczestnictwo i stwarzać możliwość 

zaangażowania oraz podejmowania w organizacji tzw. ról rozwojowych (od najprostszych, 

wprowadzających w pełnienie misji organizacji, poprzez kontrolne np. w komisji rewizyjnej 

po funkcje w zarządzie). Członkostwo ma kształtować tożsamość organizacji, przyczyniać się 

do ożywiania, aktualizowania misji organizacji, natomiast sama organizacja, poprzez swój 

instytucjonalny charakter, ma wspierać członków w procesie formowania ich tożsamości. 

Najpełniej widać to na przykładzie ruchu harcerskiego, którego organizacje
22

, struktura 

organizacyjna, grupy członkowskie, wypracowane w nich funkcje, stopnie, specjalności 

harcerskie oraz obrzędowość stwarzają ich członkom możliwość angażowania się przez całe 

życie. 

VIII.1. Liczba członków w stowarzyszeniach 

Przeciętna liczba członków w stowarzyszeniach wybranych losowo (N=145
23

) 

to 32 osoby (mediana). Największa grupa ok. 47% (N=68) wszystkich wylosowanych 

stowarzyszeń liczy od 15 do 30 członków (zob. wykres VIII.1 oraz tabele VIII.4 i VIII.5 

w załączniku). Organizacji zrzeszających od 31 do 60 członków jest 21,4%. Natomiast 

jedynie 3 organizacje (2%) mają powyżej 1000 członków. Świadczy to o swoistym 

niedostatku organizacji masowych. Niestety dotyczy to także organizacji, które zakładają tak 

zwaną masowość. Zaliczamy do nich m.in. organizacje formacyjne, np. wspierające rodzinę 

w jej funkcjach wychowawczych. 

 

 

                                                 
22

 Po 1989 roku w Polsce mamy do czynienia z istnieniem tzw. harcerskich organizacji alternatywnych. 

23
 Na wstępie zaznaczono, że w grupie 209 wylosowanych podmiotów społecznych znajdowało się 147 różnego 

rodzaju stowarzyszeń. Wśród nich są również 3 federacje, które wyłączono z analizy w tym rozdziale. 
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Wykres VIII.1. Deklarowana liczba (przybliżona) członków stowarzyszeń 

w próbie losowej (N=145) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Zastanawiające są natomiast odpowiedzi przedstawicieli 3 innych stowarzyszeń, 

którzy wskazali, że ich organizacje liczą mniej niż 15 członków (14, 10, czy 3 osoby!). Co 

ważne – nie są to stowarzyszenia zwykłe, bez osobowości prawnej, w przypadku których 

minimalna liczba członków to 3 osoby. Trudno ocenić, czy jest to niedoszacowanie po stronie 

respondentów, czy też może organizacje są na etapie dokooptowania nowych członków, by 

spełnić ustawowe wymogi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach liczba członków założycieli powinna wynosić co najmniej 15 osób, jest to 

zarazem niezbędne minimum, aby mówić o stowarzyszeniu zarejestrowanym w KRS. Jeśli 

członków stowarzyszenia jest mniej niż 15, powinno ono ulec rozwiązaniu
24

. Niezależnie od 

przyczyn takiego stanu rzeczy jest to swoisty wskaźnik pozwalający ocenić zarządzanie 

w takich strukturach. Być może w tych organizacjach zarządzający zapomnieli o członkach 

i zaniedbali kwestię kształtowania przestrzeni do współpracy członków w realizacji misji 

organizacji. 

W próbie celowej, liczącej 22
25

 stowarzyszeń, przeciętna liczba członków (mediana) 

wynosi 65 osób i jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku organizacji dobranych losowo 

(zob. wykres VIII.2 oraz tabelę VIII.1, jak również tabele VIII.4 i VIII.5 w załączniku).  

Wykres VIII.2. Deklarowana liczba (przybliżona) członków stowarzyszeń 

w próbie celowej (N=22) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

                                                 
24

 Zob. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Co to jest stowarzyszenie?, http://poradnik.ngo.pl/x/363112 

[dostęp 7.04.2014]. 

25
 Do próby celowej wybrano 25 stowarzyszeń (w tym 3 federacje). Federacje będą przedmiotem analizy 

w następnym artykule.  
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Warto ponadto zauważyć, że 10 spośród organizacji dobranych celowo 

(45% badanych) zrzesza więcej niż 100 członków, w tym są 3 organizacje, liczące ponad 

1000 członków. Podmioty te mają oddziały lub koła terenowe w regionie, dzięki czemu ich 

baza członkowska jest tak liczna. Niestety wydaje się, że i te organizacje są słabe zarówno 

pod względem organizacyjnym, jak i formacyjnym. Wystarczy bowiem skonfrontować liczbę 

członków organizacji deklarujących się jako regionalne, z ponad dwumilionową populacją 

województwa lubelskiego. Ten stan rzeczy w głównej mierze jest odzwierciedleniem 

atomizacji życia społecznego i niskiego poziomu aktywności obywatelskiej.  

Tabela VIII.1. Przybliżona liczba członków organizacji – statystyki opisowe 

(N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

 

Statystyki opisowe 

losowa 

N=145 

celowa 

N=22 

N N 

Średnia 137,2 510,6 

Mediana 32 65 

Minimum 3 15 

Maksimum 4025 4000 

Modalna 30 30 

Odchylenie standardowe 432,15 1059,39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

VIII.2. Zaangażowanie członków stowarzyszeń w bieżącą działalność organizacji 

Respondentów stowarzyszeń (N=145 – próba losowa i N=22 – próba celowa) 

proszono również o określenie przybliżonego odsetka lub liczby członków zaangażowanych 

w bieżącą działalność organizacji.  

W próbie losowej przeważają organizacje, w których angażuje się tylko 40% 

członków (mediana) (zob. tabelę VIII.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych 

39 | S t r o n a  

 

Wykres VIII.3. Odsetek (przybliżony) członków zaangażowanych w bieżącą działalność 

organizacji w próbie losowej (N=145) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Jedynie 19% organizacji zadeklarowało, że prawie wszyscy ich członkowie angażują 

się w działania statutowe instytucji. W 21% organizacji angażuje się połowa do ¾ członków. 

Najmniejsza aktywność członków występuje w blisko 60% stowarzyszeń, gdzie aktywnie 

działa mniej niż połowa członków. 

Niewiele większy poziom zaangażowania członków można zaobserwować 

w organizacjach dobranych w sposób celowy. W działalność tzw. przeciętnego 

stowarzyszenia angażuje się najczęściej 41% osób (mediana) (zob. tabelę VIII.2). Jedynie 

w 18% badanych w tej grupie organizacji niemal wszyscy członkowie aktywnie się w nich 

udzielają (zob. wykres VIII.4 oraz tabele VIII.6 i VIII.7 w załączniku). Kolejne 27% 

stowarzyszeń zadeklarowało, że liczba zaangażowanych waha się od połowy do ¾ członków. 

Niestety w blisko 55% organizacji aktywnie działa mniej niż połowa członków.  

We wcześniejszych rozdziałach podkreślaliśmy infrastrukturalny charakter wielu 

z tych organizacji. Oznacza to, że winny one być wsparciem dla innych organizacji, inicjatyw. 

W zakresie zaangażowania ich członków w działalność statutową powinny „świecić” 

przykładem. Zaangażowanie członków w działalność organizacji infrastrukturalnych 

świadczy o ich uspołecznieniu, zakorzenieniu w społecznościach, na rzecz których działają. 

Niestety wyniki tych badań, ale także szersze obserwacje wskazują, że tak nie jest. Tak zwana 

część infrastrukturalna (ośrodek wsparcia informacyjnego, doradczego, szkoleniowego) tego 

typu organizacji, profesjonalizując się w rzeczywistości projektowej UE, ma tendencję do 

alienowania się od swoich członków (jest to jeden z symptomów choroby trzeciego sektora 

określanej jako grantoza). 

Powyższa statystyka potwierdza pojawiające się w dyskusjach stwierdzenie, że wiele 

organizacji „stoi liderem” (organizacja wodzowska, albo wprost „swoisty interes” wąskiej 

grupy członków). Organizacje takie, nawet jeśli mają większą liczbę członków, to ich 

uczestnictwo (możliwość uczestniczenia, zaangażowania) w organizacji sprowadzone zostaje 

do praktycznego minimum (np. udział w zgromadzeniu walnym). 
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Wykres VIII.4. Odsetek (przybliżony) członków zaangażowanych w bieżącą działalność 

organizacji w próbie celowej (N=22) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

 

Tabela VIII.2. Odsetek (przybliżony) członków zaangażowanych w bieżącą działalność 

organizacji – statystyki opisowe (N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

 

Statystyki opisowe 

losowa 

N=145 

celowa 

N=22 

N N 

Średnia 47,09% 45,65% 

Mediana 40,00% 41,15% 

Minimum 6,67% 8,82% 

Maksimum 100% 100% 

Modalna 100% 50% 

Odchylenie standardowe 28,58% 28,20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Wyniki przeprowadzonych badań kolejny raz potwierdzają wnioski o niskiej 

aktywności społecznej mieszkańców Lublina, sformułowane w poprzednich opracowaniach. 

Przeciętne zaangażowanie w stowarzyszeniach kształtuje się na poziomie zaledwie 40-41% – 

tylko tylu przeciętnie członków włącza się w działania inicjowane przez organizacje. Należy 

jednak zaznaczyć, że w grupie tej jest znaczna liczba osób, które mają podpisane umowy 

o pracę (najczęściej cywilnoprawne) i są pracownikami organizacji. 

Na koniec warto również podkreślić, że dla przedstawicieli badanych organizacji 

społecznych aktywność samej organizacji nie sprowadza się do posiadania dużej liczby 

członków w stowarzyszeniu. Ich zdaniem lepiej mieć mniej członków, ale takich, którzy są 

chętni do współdziałania niż organizację o znacznej liczbie członków, z czego co najmniej 

połowa okaże się bierna lub będzie utrudniać funkcjonowanie organizacji. Potwierdza to 

słabość naszego życia wspólnotowego: nie potrafimy „społem” podejmować i realizować 

działań na rzecz dobra wspólnego (dominuje gra interesów). Wspólnoty, jeśli istnieją, to są 

słabe i nie są skłonne do włączania się w szersze sieci działań różnych organizacji 

5 

7 

6 

4 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

poniżej 25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

Liczba organizacji 

O
d

se
te

k
 c

zł
o

n
k
ó

w
 z

aa
n
g
aż

o
w

an
y
c
h
  

w
 b

ie
żą

cą
 d

zi
ał

al
n
o

ść
 o

rg
an

iz
ac

ji
 



VIII. Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych 

41 | S t r o n a  

 

(współpraca i partnerstwo organizacji, ich federalizacja). Najczęściej towarzyszy temu obawa 

przed byciem zdominowanym przez inne organizacje. Pojawia się również myślenie, że 

szybciej, efektywniej załatwi się pewne sprawy w pojedynkę. 
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IX. Federacje i związki organizacji pozarządowych w Lublinie 
 

 

Podstawowym celem federacji lub związku organizacji jest ich integrowanie. 

Organizacje społeczne decydują się na współdziałanie w ramach federacji lub związku 

organizacji ze względu na określone kryterium, czy to merytoryczne (np. niepełnosprawność), 

czy formalne (np. obszar, na którym organizacje działają). Struktura federacyjna pełni różne 

funkcje, wśród których najważniejszymi są reprezentacja i rzecznictwo interesów organizacji 

pozarządowych wobec administracji samorządowej, rządowej, czy opinii publicznej oraz 

świadczenie usług (informacyjnych, doradczych, szkoleniowych) zwłaszcza dla organizacji 

członkowskich. Innymi słowy rolą tego typu struktur jest budowanie mostów pomiędzy 

organizacjami, jak również między środowiskiem organizacji pozarządowych a innymi 

podmiotami: światem biznesu, mediami, środowiskiem nauki, administracją publiczną 

i społeczeństwem
26

. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach „stowarzyszenia 

w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń”
27

. Ten sam artykuł określa 

ponadto, że założycielami i członkami federacji mogą być także inne osoby prawne, 

z zastrzeżeniem, że te nastawione na zysk mogą być jedynie członkami wspierającymi
28

.  

Tabela IX.1. Profil działalności federacji/związków stowarzyszeń w Lublinie (N=61) 

Profil działalności N % 

sport i rekreacja 47 77,05% 

rozwój gospodarczy 4 6,56% 

wsparcie osób niepełnosprawnych 2 3,28% 

kultura i tradycja 2 3,28% 

ratownictwo i ochrona ludności 2 3,28% 

pomoc społeczna 1 1,64% 

rozwój nauki 1 1,64% 

ochrona praw 1 1,64% 

Ogólny 1 1,64% 

Razem 61 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.bazy.ngo.pl  

Według serwisu www.bazy.ngo.pl w Lublinie jest ok. 61 federacji
29

. Praktycznie 

wszystkie mają charakter branżowy, tylko jedna organizacja zrzesza podmioty prawne 

o różnym profilu działalności (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych). Ponad ¾ federacji działa w obszarze sportu i rekreacji (zob. tabelę IX.1). 

Jest to specyficzna grupa zrzeszająca najczęściej kluby sportowe, w obrębie określonej 

dyscypliny sportu, różnych kategorii wiekowych i z różnych miejsc regionu, czy kraju. 

                                                 
26

 Por. A. Dziarmaga, M. Nowakowska, T. Płachecki i inni, Budowanie federacji organizacji pozarządowych. 

Teoria i praktyka, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2000, s. 66. 

27
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 nr 20, poz. 104 z pózn. zm. 

28
 Por. tamże. 

29
 Zob. listę federacji i związków stowarzyszeń w tabeli 3 w załączniku. 
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W badaniach nad sektorem pozarządowym stwierdza się, że organizacje sportowe i ich 

związki stanowią odrębną grupę, w obrębie której proces federalizowania motywowany jest 

w głównej mierze szkoleniem, organizacją rozgrywek i zawodów sportowych. Znaczącą rolę 

odgrywają również kwestie finansowania sportu. Tabele IX.1 i IX.3 (ta ostania znajduje się 

w załączniku) odzwierciedlają tę specyfikę już w zakresie samej liczebności tych federacji: 

mianowicie każda dyscyplina sportu grupuje swoje organizacje członkowskie. Z tego właśnie 

powodu sugeruje się wyłączenie federacji sportowych z analizowania procesów jakie 

zachodzą w trakcie samoorganizacji sektora organizacji społecznych. 

Przykładowymi federacjami i związkami organizacji społecznych w Lublinie 

zajmującymi się następującymi zagadnieniami: 

 wspieraniem rozwoju gospodarczego są: Lubelski Sejmik Gospodarczy, Polska 

Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych, Związek Gmin 

Lubelszczyzny, Stowarzyszenie „Polski Związek Izb Rzemieślniczych”; 

 kulturą i tradycją – Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Polski 

Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Lublinie; 

 ratownictwem i ochroną ludności – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego – Oddział Wojewódzki, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubelskiego; 

 wsparciem osób niepełnosprawnych – Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób 

Niesprawnych Ruchowo, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – 

Sejmik Wojewódzki; 

 działaniami w obszarze pomocy społecznej – Bank Żywności w Lublinie; 

 rozwojem i popularyzacją nauki – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Lublinie; 

 upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich – 

Polska Federacja Klubów i Centrów UNESCO. 

Pod względem zasięgu działalności dominują federacje regionalne (np. Wojewódzki 

Związek Tenisowy w Lublinie, Lubelski Sejmik Gospodarczy) lub oddziały federacji 

ogólnopolskich (np. Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy Lublin) 

(zob. tabelę IX.2).  

Tabela IX.2. Zasięg działalności federacji/związków stowarzyszeń w Lublinie (N=61) 

Zasięg działalności  N % 

Międzynarodowy 1 1,64% 

Krajowy 9 14,75% 

Lokalny (oddział) 51 83,61% 

Razem 61 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.bazy.ngo.pl  

W Lublinie swoją siedzibę mają także struktury o zasięgu krajowym 

(np. Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF, Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób 

Niesprawnych Ruchowo) i jedna o charakterze międzynarodowym – Europejska Federacja 

Taekwon-Do (AETF). 
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Istnieje potrzeba ukształtowania właściwej tożsamości struktur federacyjnych i ich 

umocnienia, jak również usieciowienia istniejących i powoływanych do istnienia organizacji 

infrastruktury, a także ustalenia właściwych relacji między federacjami a organizacjami 

infrastruktury. Nie pojedyncze organizacje, lecz zorganizowane, w postaci federacji, 

środowisko organizacji pozarządowych może podjąć się skutecznego i efektywnego 

rzecznictwa interesów tych, których reprezentuje lub na rzecz których działa, podejmując 

walkę o należne im miejsce w polityce lokalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Struktury 

federacyjne pełnią zwykle 5 zasadniczych funkcji
30

: 

1. Informacyjną; 

2. Doradczą:  

a. doradztwo informacyjne;  

b. doradztwo skupiające się na konkretnym problemie, który należy rozwiązać;  

c. doradztwo pod kątem budowania długofalowej strategii rozwoju instytucji, 

społeczności; 

3. Szkoleniową; 

4. Integracyjną (integracja trzeciego sektora); 

5. Rzeczniczą i wspierającą współpracę z samorządem lokalnym. 

Efektywne pełnienie tych funkcji wymaga stworzenia infrastruktury wsparcia organizacji 

społecznych
31

. W krajach, które mają dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie taką 

infrastrukturę tworzono w obrębie struktury federacji, bądź jako odrębną organizację 

(zob. schemat IX.1)
32

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Zob. szerzej na ten temat: „Sieć doskonałości”. Strategia rozwoju Sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS na 

lata 2012-2020, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2012, s. 34-36. 

31
 Zob. szerzej na ten temat: A Juros, Sposoby zwiększania liczby członków PPL LOS wraz z mechanizmem 

zarządzania Siecią (w tym podejmowanie kluczowych dla Sieci decyzji) i komunikacji pomiędzy jej członkami, w: 

J. Skubik, A. Juros, Z. Jaroszuk, M. Grodzka, A. Biały, Katalog środków naprawczych Sieci Punktów Partnera 

Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2011, s. 15-68. 

32
 A. Biały, A. Juros, Umacnianie podmiotowości organizacji społecznych w środowisku lokalnym, Lublin 2013 

[maszynopis]. 



IX. Federacje i związki organizacji pozarządowych w Lublinie 

45 | S t r o n a  

 

Schemat IX.1. Proces federalizacji sektora pozarządowego w krajach zachodnich 

 

 

(1) W krajach zachodnich społeczeństwo 

obywatelskie jest dobrze rozwinięte. Występują tam 

liczne organizacje pozarządowe. 

(3) Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

i organizacji był jednak na tyle zróżnicowany, że 

postanowiono utworzyć w ramach federacji 

tzw. ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych 

lub jako odrębne podmioty infrastrukturalne. 

 

(2) Organizacje zrzeszały się, powołując do życia 

federacje branżowe lub ponadbranżowe, czy 

partnerstwa, by w ten sposób uzyskać jeszcze 

większy wpływ na kształtowanie polityki społecznej, 

gospodarczej, ekonomicznej itp. lokalnego terenu, 

regionu lub kraju. 

Źródło: opracowanie własne 

W Polsce na skutek uwarunkowań historycznych (m.in. II wojna światowa, okres 

PRL) proces ten przebiegał nieco odmiennie. Rozwój sektora pozarządowego rozpoczął się 

tak naprawdę po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Po tak długiej przerwie dziejowej, 

ograniczającej procesy demokratyczne, doświadczenie Polaków w zakresie tworzenia 

i zarządzania strukturami obywatelskimi było nikłe. Zaistniała potrzeba powstania organizacji 

infrastrukturalnych, które wspierały obywateli w zakresie samoorganizacji społecznej 

(zob. schemat IX.2).  

Schemat IX.2. Proces federalizacji sektora pozarządowego w Polsce 

 

 

(1) Po 1989 roku w Polsce było niewiele organizacji 

pozarządowych, stąd też… 

 

(2) zaistniała potrzeba utworzenia organizacji 

infrastrukturalnych. Ich zadaniem było (i nadal jest) 

animowanie nowych struktur pozarządowych 

i wspieranie istniejących. Pozytywną cechą tego 

procesu było to, że do pełnienia tej roli organizacje 

były wyłaniane oddolnie. Swój mandat społeczny 

uzyskiwały najczęściej w wyniku środowiskowej 

dyskusji i w dialogu (dzisiaj powiedzielibyśmy 

„obywatelskim”). 

 

 

(3) Organizacje infrastrukturalne uczestniczą również 

w procesie stopniowego wyłaniania się struktur 

federacyjnych na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym, a nawet międzynarodowym. 

Źródło: opracowanie własne 
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Organizacje infrastrukturalne zajęły się również animowaniem procesu sieciowania 

istniejących i nowo powstających organizacji społecznych (terytorialnie lub branżowo). 

Przyczyniło się to do stosunkowo powolnego wyłaniania się różnego rodzaju forów, federacji. 

Niestety federacje w Polsce nie są ani silne, ani reprezentatywne, co przekłada się 

również na słabość sektora organizacji społecznych. W dużej mierze jest to skutek złych 

praktyk (uzależnienie organizacji społecznych od funduszy publicznych) oraz niedoskonałego 

prawa. Przykładowo, wprowadzając zapisy o tworzeniu rad pożytku publicznego, 

spowodowano w praktyce obniżenie rangi związków organizacji, a nawet doprowadzono 

do marginalizowania federacji i związków federacyjnych wobec rad, które choć w dużej 

mierze są zależne od organu ją powołującego (MPiPS, czy organa wszystkich szczebli 

samorządu terytorialnego), to jednak stwarzają szansę dobrych relacji z władzą (m.in. są 

dysponentem funduszy). Niestety w rzeczywistości wygląda to jeszcze gorzej, bo także same 

struktury federacyjne potrafią się alienować od swoich organizacji członkowskich, 

w niektórych sytuacjach stając się dla nich nawet konkurentem w pozyskiwaniu środków 

publicznych.  

W latach dziewięćdziesiątych w lubelskim i ogólnopolskim środowisku, ciekawą 

formułą było zainicjowanie działań federalizacyjnych organizacji pozarządowych na 

płaszczyźnie tzw. forum. Duża w tym zasługa tzw. ogólnopolskich, jak i regionalnych Forów 

Inicjatyw Pozarządowych. W 1994 roku, w Lublinie, w trakcie prowadzonych równolegle 

prac przygotowawczych do zorganizowania w Polsce drugiego po Gdańsku Regionalnego 

Forum Inicjatyw Pozarządowych, zainicjowane zostały dwa fora: Lubelskie Forum 

Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. 

Co ciekawe wśród inicjatorów obu forów pojawiały się te same osoby. Środowisko lubelskie 

może poszczycić się jeszcze takimi forami jak np.: 

 Lubelskie Forum Wędkarskie; 

 Lubelskie Forum Akwarystyczne; 

 Lubelskie Forum Motocyklowe; 

 Lubelskie Forum Żużlowe; 

 Lubelskiego Forum Pracodawców; 

 Forum RowerowyLublin.org; 

 Lubelskie Forum Reggae; 

 Lubelskie Forum Eksploracyjne. 

Może nie są to wprost struktury federacyjne (niekoniecznie wymagane jest formalne 

członkostwo), to jednak podstawowe funkcje jakie pełnią struktury federacyjne, pojawiają się 

również w przypadku forum. Fora pełnią jednocześnie rolę integracyjną, rzeczniczą, 

a w niektórych wypadkach nawet lobbingową.  
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X. Zatrudnienie w organizacjach społecznych w Lublinie 
 

 

O sile i potencjale organizacji świadczą nie tylko członkowie organizacji, lecz także 

zatrudniony w niej personel. Organizacje społeczne obowiązują te same przepisy dotyczące 

zatrudniania pracowników, jak inne podmioty. Najważniejsze są warunki organizacyjne oraz 

uregulowania dotyczące relacji między pracodawcą, a pracownikiem (m.in. Kodeks Pracy). 

Prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawców określają również przepisy innych aktów 

wykonawczych i ustaw
33

. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się deklaracjom badanych 

organizacji w Lublinie na temat zatrudnienia. Respondentów pytano, czy w momencie 

przeprowadzania badań zatrudniali pracowników, a jeśli tak, to ilu? 

X.1. Organizacje zatrudniające pracowników 

Charakterystyczną cechą sektora pozarządowego, lubelskiego, ale także polskiego
34

 

jest to, że bazuje przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy.  

Wykres X.1 i X.2. Liczba organizacji zatrudniających pracowników 

(etatowych, na umowy cywilno-prawne) 

N=209 – próba losowa N=40 – próba celowa 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

48% organizacji zarejestrowanych w Lublinie opiera się wyłącznie na pracy 

społeczników. Pracowników etatowych lub na umowy cywilno-prawne zatrudnia ponad 

połowa podmiotów (zob. wykres X.1). Na zatrudnienie pracowników mogą sobie pozwolić 

przede wszystkim organizacje, dysponujące środkami finansowymi pozyskiwanymi, bądź 

dzięki świadczonym usługom publicznym, czy projektom. Badania na próbie organizacji 

społecznych dobranych w sposób celowy (czyli doświadczonych, znanych i realizujących 

                                                 
33

 Zob. I. Dembicka, Zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2008, stan prawny: 1.01.2008, s. 5. 

34
 Zob. J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 

z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 69. 
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dużo projektów) wykazały, że praktycznie wszystkie podmioty tej grupy zatrudniają 

pracowników (zob. wykres X.2).  

X.2. Liczba zatrudnionych pracowników organizacjach 

Respondentów zapytano ponadto o liczbę zatrudnionych pracowników, niezależnie od 

charakteru umowy i wymiaru czasu pracy. W próbie losowej, wśród organizacji 

zatrudniających, przeciętna liczba pracowników wynosi 5 osób (zob. tabelę X.4 

w załączniku). Przeważają organizacje zatrudniające nie więcej niż 5 pracowników 

(zob. wykres X.3). Warto zauważyć, że 22% organizacji zatrudnia tylko 1 osobę, najczęściej 

jest to księgowa(y). Trzy podmioty pozarządowe zatrudniają więcej niż 50 osób. Jedna 

z lubelskich organizacji zatrudnia nawet 149 osób (zob. tabelę X.2 i X.3 w załączniku). 

Wykres X.3. Przybliżona liczba zatrudnionych pracowników (etatowych, na umowy 

cywilno-prawne) w próbie losowej (N=109) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

W grupie organizacji z próby celowej, najprężniejszych i działających od lat, 

przeciętne zatrudnienie jest ponad dwukrotnie wyższe i wynosi 13,5 osób (zob. tabelę X.4 

w złączniku). Blisko 29% podmiotów (N=11) zatrudnia od 21 do 50 pracowników 

(zob. wykres X.4 oraz tabelę X.3 w załączniku). Kolejną grupę tworzą organizacje liczące od 

6 do 10 osób. Stanowią one 20,51% badanych podmiotów. W przypadku 15,38% organizacji 

zatrudnienie wynosi od 11 do 20 osób. W próbie celowej znalazły się również 2 organizacje, 

w których zatrudniony personel liczy więcej niż 100 osób (zob. tabelę X.2 w załączniku). 

 

 

Wykres X.4. Przybliżona liczba zatrudnionych pracowników (etatowych, na umowy 

cywilno-prawne) w próbie celowej (N=39) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Należy podkreślić, że w grupie organizacji dobranych zarówno losowo, jak i celowo 

niektóre podmioty mają swoje oddziały rozsiane po całym województwie lubelskim. Tego 

typu struktura organizacyjna zwiększa poziom zatrudnienia pracowników. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały m.in., iż dominującą formą zatrudnienia 

w organizacjach pozarządowych są umowy cywilno-prawne. W większości przypadków jest 

to zatrudnienie projektowe. Lubelskie organizacje nie stać na zatrudnienie pracowników poza 

projektem. Te natomiast, które dysponują funduszami oraz prowadzą szerszą działalność, 

zatrudniają przynajmniej osobę, która prowadzi im księgowość. Należy jednak podkreślić, 

że zgodnie z ustawą o rachunkowości
35

 prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem 

każdej organizacji społecznej, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w KRS, 

jak również organizacji bez osobowości prawnej, np. stowarzyszeń zwykłych lub klubów 

sportowych
36

. Badania pokazują, że blisko połowa organizacji nie spełnia tych wymogów 

prawnych. 

Większość analiz rynku pracy koncentruje się na bezrobociu, mniej natomiast 

na samym zatrudnieniu. Miejsca pracy powinny być stwarzane przez trzy sektory, ale 

na zasadach parytetu. Biznes tworzy je kierując się rachunkiem zysku, natomiast sektor 

organizacji społecznych – przez działalność nie nastawioną na zysk. W jednym, jak i drugim 

przypadku należałoby zastosować prosty i transparentny dostęp do środków finansowych. 

Rynek produkcji i usług powinien stwarzać obu sektorom równe szanse uczestnictwa w nim. 

Niestety aktualna polityka fiskalna i decyzje administracyjne sprawiają, że aktywność 

indywidualna i wspólnotowa ma niewielkie możliwości rozwojowe. W dziedzinie usług 

publicznych rynek zdominowany jest przez instytucje, dla których organem prowadzącym jest 

administracja państwowa. Natomiast w biznesie, który mógłby umożliwiać godziwą pracę, 

dającą indywidualne dochody, za które ludzie mogliby finansować różne potrzebne 

i upragnione inicjatywy społeczne, mamy do czynienia z dyskryminacją rodzimych inicjatyw 

                                                 
35

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm. 

36
 Poradnik dla organizacji pozarządowych, Czy prowadzenie księgowości przez organizacje jest obowiązkowe?, 

http://poradnik.ngo.pl/x/472438 [dostęp: 20.05.2014]. 
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i dominacją rynku przez obcy, niekoniecznie integrujący się ze wspólnotami lokalnymi, 

kapitał zagraniczny. Skutek jest taki, że zatrudnienie w trzecim sektorze w większości ma 

charakter projektowy, a charakter umów o pracę – „śmieciowy”. 
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XI. Wolontariat w lubelskich organizacjach 
 

 

Wolontariusze odgrywają niezwykle istotną rolę w trzecim sektorze. Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
37

 definiuje 

wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w tejże ustawie (art. 2, pkt. 3). Warto podkreślić, 

że członek stowarzyszenia, jako wolontariusz, także może wykonywać świadczenia na rzecz 

organizacji, której jest członkiem (art. 42, ust. 3). Tak szeroką definicję wolontariusza 

zastosowano w kwestionariuszu wywiadu. Respondentów pytano o to, czy w momencie 

przeprowadzania badań współpracowali z wolontariuszami, jeśli tak, to z iloma osobami? 

XI.1. Organizacje współpracujące z wolontariuszami 

Przeciętnemu Polakowi organizacja pozarządowa kojarzy się z działalnością 

charytatywną na rzecz dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych itd., w którą angażują się 

zastępy społeczników. Jednak zarówno profile działalności organizacji są różne (nie zawsze 

tak spektakularne jak pomoc osobom niepełnosprawnym), jak i umiejętności i możliwości 

zarządcze organizacji (np. posiadanie personelu płatnego), co powoduje, że z angażowaniem 

wolontariuszy nie jest najlepiej. Okazuje się, że nie wszystkie organizacje współpracują 

z wolontariuszami. W Lublinie podmiotów angażujących do pracy społecznej członków lub 

ochotników spoza organizacji jest 62% (zob. wykres XI.1).  

Wykres XI.1 i XI.2. Liczba organizacji współpracujących z wolontariuszami 

N=209 – próba losowa N=40 – próba celowa 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

W przypadku doświadczonych i prężnie działających organizacji odsetek jest nieco 

wyższy i wynosi 80% (zob. wykres XI.2). Organizacje społeczne angażujące wolontariuszy 

zarówno z próby losowej, jak i celowej, zatrudniają przeciętnie 10 wolontariuszy. W obu 
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 Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
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grupach prawie co czwarta organizacja współpracuje z 6 do 10 społecznikami (zob. tabele 

XI.2, XI.3 i XI.4 w załączniku). 

XI.2. Liczba wolontariuszy w organizacjach 

Respondentów zapytano również ilu mają wolontariuszy wśród swoich członków lub 

osób spoza organizacji. W próbie losowej największą grupę stanowią organizacje angażujące 

do 5 wolontariuszy (35% organizacji). Prawie co czwarta organizacja ma od 6 do 10, a co 

piąta od 11 do 20 osób świadczących pracę społecznie (zob. wykres XI.3 oraz tabelę XI.2 

i XI.3 w załączniku). 

Wykres XI.3. Przybliżona liczba wolontariuszy w organizacji (N=130 – próba losowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Z kolei w grupie organizacji dobranych celowo (organizacje infrastrukturalne, 

najczęściej organizacje znane w województwie lubelskim, a zwłaszcza w Lublinie) 31% 

stanowią podmioty, w których jest do 5 wolontariuszy (zob. wykres XI.4 oraz tabelę XI.2 

i XI.3 w załączniku). Kolejną grupę stanowią organizacje liczące od 6 do 10 osób 

angażujących się społecznie. Stanowią one 22% badanych podmiotów. W 4 organizacjach 

działa od 100 do 500 społeczników (zob. tabelę XI.2 w załączniku). 
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Wykres XI.4. Przybliżona liczba wolontariuszy w organizacji (N=32 – próba celowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Warto ponadto zauważyć, że w obu próbach występują organizacje znacząco 

odbiegające od przeciętnego profilu w zakresie korzystania z pracy woluntarystycznej. 

Z jednej strony mamy organizacje, które liczą przeciętnie do 10 wolontariuszy. Z drugiej 

strony w Lublinie działają organizacje angażujące ponad 100, a nawet 1000 wolontariuszy. 

Są to podmioty, które mają swoje oddziały rozsiane po całym kraju. W reprezentatywnej 

próbie jedna z badanych organizacji współpracuje z blisko 8500 ochotnikami. Natomiast 

w próbie celowej znalazła się organizacja współpracująca z ok. 2000 wolontariuszy 

(zob. tabelę XI.2 i XI.4 w załączniku). 

Profesjonalizacja organizacji społecznych niekoniecznie przekłada się na zwiększenie 

zakresu współpracy podmiotów z wolontariuszami. Nowoczesna i sprawnie funkcjonująca 

organizacja pozarządowa „potrzebuje zarówno pracowników, jak i wolontariuszy. 

Organizacja powinna być tak zarządzana, aby obie grupy tworzyły jeden spójny, 

profesjonalny zespół”
38

, inaczej profesjonalizująca się organizacja będzie „wypychała” 

wolontariuszy na margines aktywności organizacji. Tak rozumiana profesjonalizacja 

działalności organizacji może w efekcie doprowadzić do komercjalizacji organizacji 

i zatracenia jej społecznego charakteru
39

. Bez osób społecznie angażujących się na rzecz 

innych, organizacje społeczne nie mogłoby istnieć. Ich działalność stałaby się nieefektywna, 

a nawet pozorna: niczym nie różniłyby się od instytucji samorządowych lub biznesowych. 

Obecność wolontariuszy w organizacjach jest testem ich „etosu pozarządowego”. 

Organizacje, w których nie ma takich osób lub traktuje się je jako osoby zbędne, niewiele 

mają wspólnego z działalnością społeczną, zasadą not for profit. Często również brakuje im 

                                                 
38

 M. Rymsza, Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, „Trzeci Sektor” nr 4 

2005/2006, s. 2. 
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 Por. tamże, s. 3. 
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efektywnych strategii pozyskiwania i podejmowania współpracy ze społecznikami
40

. W tym 

kontekście niezwykle ważna jest rola tzw. centrów wolontariatu, które powinny pełnić 

z jednej strony rolę centrów pośrednictwa pracy woluntarystycznej, z drugiej strony – 

wspierać inne organizacje i instytucje w zakresie umiejętności współpracy z wolontariuszami. 

Niestety centra te niejednokrotnie są tak skoncentrowane na bezpośrednim koordynowaniu 

działań wolontariuszy (różne projekty angażujące wolontariuszy), że zatracają swoje 

kompetencje w zakresie wspierania wolontariatu w organizacjach działających na ich terenie. 

Przy bardzo niskiej aktywności społecznej Polaków (zob. np. „Diagnoza społeczna 2013”
41

) 

mamy do czynienia także z kryzysem wolontariatu
42

. W tym kontekście warto podejmować 

środowiskowe debaty poświęcone temu tematowi. Jedną z ostatnich takich inicjatyw 

w Lublinie była konferencja pt.: „Potencjał jest w nas! Twoje oblicze wolontariatu”
43

, która 

miała miejsce 27 października 2011, w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka 

Żaka”. 

Należy podkreślić, że wolontariat nie może być traktowany jako forma 

przeciwdziałania bezrobociu, jako forma zastępowania miejsc pracy zarobkowej. Przed laty 

z takim działaniem wyszedł ówczesny wicepremier Jerzy Hausner w tzw. programie 

„Pierwsza praca”. Z podobnym pomysłem, rodzącym tylko koszty, wyszedł Europoseł 

Zielonych Daniel Cohn-Bendit, który z niemieckim socjologiem Ulrichem Beckiem 

zaproponował wysłanie bezrobotnych na roczny wolontariat w innym państwie UE
44

. 

Nowoczesny wolontariat wymaga długofalowej strategii formacyjnej, właściwej 

infrastruktury wsparcia, ale także silnych i dobrze zorganizowanych organizacji społecznych. 

 

 

                                                 
40

 Por. T. Kasprzak, Czy prawo pomaga pomagać? Wolontariat w świetle Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, „Trzeci Sektor” 2005, nr 3, s. 22. 

41
 Zob. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada 

Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013. Szczególnie rozdział 6: „Stan społeczeństwa obywatelskiego”, 

s. 268-316. 

42
 Stowarzyszenie Klon/Jawor (MG), Kryzys wolontariatu trwa, http://poradnik.ngo.pl/x/420641;jsessionid= 

D934EE7452AB6D3A3F9F73A1A204506C?action=table.ToggleExpanded&ci=v7_document_comments&did=

420683&fid=21226&rowId=420684&tableId=67301 [dostęp: 20.05.2014]. Potwierdzają to również inne 

badania np. G. Makowski, Młody, bogaty, wykształcony, religijny mit polskiego wolontariusza: komunikat 

z badań, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/63/2011, Warszawa 2011, s. 2 [Dostęp 23.12.2011]. 

43
 Zob. E. Kliza, Debata panelowa „Potencjał jest w nas! Twoje oblicze wolontariatu”, 

http://wiadomosci.ngo.pl/strona/688620.html [dostęp: 20.04.2014]. 

44
 Wolontariatem w kryzys?, „Gazeta Polska Codziennie” 10.05.2012, nr 108(203). 
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XII. Profile działalności organizacji w Lublinie 
 

 

Konstruując pytania do kwestionariusza wywiadu wykorzystano katalog 15 głównych 

obszarów działań z Klasyfikacji dziedzin i pól działalności statutowej organizacji 

pozarządowych, którą w badaniu SOF-1
45

 stosuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

(zob. załącznik XII.A ilustrujący rozbudowaną wersję Klasyfikacji): 

1. Kultura i sztuka. 

2. Sport, turystyka, rekreacja, hobby. 

3. Edukacja i wychowanie. 

4. Działalność naukowo-badawcza, badania naukowe. 

5. Ochrona zdrowia. 

6. Pomoc społeczna i socjalna (w tym ratownictwo). 

7. Ochrona środowiska. 

8. Rynek pracy, aktywizacja zawodowa.  

9. Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym.  

10. Prawo i jego ochrona, prawa człowieka.  

11. Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.  

12. Działalność międzynarodowa.  

13. Religia.  

14. Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe.  

15. Pozostała działalność. 

Wykaz jest zgodny z Międzynarodową Klasyfikacją Organizacji Non-Profit 

(ICNPO
46

) wypracowaną w ramach Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 

a następnie przyjętą przez Biuro Statystyczne ONZ.  

Respondenci mogli wymieniać wszystkie obszary, w których podejmują aktywność. 

Zaangażowanie większości organizacji społecznych nie ogranicza się bowiem wyłącznie do 

jednego obszaru. Organizacje prowadzą zwykle rozbudowaną działalność w kilku sferach, 

łącząc działania np. z obszaru kultury, edukacji i wychowania oraz pomocy społecznej 

(zob. tabelę XII.1 w załączniku). Jest to tzw. rola integrowania usług, która charakteryzuje 

wiele organizacji społecznych (obserwujemy to szczególnie w przypadku tych organizacji, 

które podejmują działania w imieniu lub na rzecz osób z tzw. grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym). Badanych poproszono również o wybór maksymalnie trzech 

najważniejszych obszarów, w których organizacje się specjalizują. 

                                                 
45

 SOF-1 – Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Co dwa lata 

GUS przeprowadza badania wszystkich zarejestrowanych w Polsce fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych mających osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła 

łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną (SOF-1), jak również badania 

organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców (SOF-4). – zob. Poradnik 

dla organizacji pozarządowych, Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenia, fundacje wobec 

GUS?, http://poradnik.ngo.pl/x/527490 [dostęp: 20.05.2014]. 

46
 International Classification of Non-Profit Organizations (ICNPO) jest przyjętym przez Biuro Statystyczne 

ONZ standardem klasyfikacji jednostek non-profit według rodzaju prowadzonej przez nie działalności 

(zob. Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, Statistics Division, Department 

of Economic and Social Affairs, United Nations, New York: 2003, s. 27-34). ICNPO jest oparta na International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), której odpowiednikiem w Polsce jest 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Klasyfikacja dostępna jest w publikacji: Stowarzyszenia, fundacje 

i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r., Departament Badań Społecznych GUS, Warszawa 2010, s. 258-

260. 
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XII.1. Liczba pól działań zaznaczonych przez organizacje 

Przedstawicieli badanych organizacji społecznych poproszono o wskazanie 

wszystkich pól działalności, które podejmowali w przeciągu ostatniego roku. Największa 

liczba zaznaczonych pól to 13, a najmniejsza – 1. W przypadku próby losowej lubelskie 

organizacje (N=209) wskazywały przeciętnie 5 obszarów działalności statutowej. Większość 

organizacji w Lublinie działa aktywnie w 2 do 6 dziedzinach (zob. wykres XII.1 oraz tabelę 

XII.1 w załączniku).  

Wykres XII.1. Liczba zaznaczonych pól działań organizacji podejmowanych  

w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

W próbie celowej (N=40) przeciętna liczba wskazywanych pól działalności jest nieco 

wyższa i wynosi ok. 6. Organizacje z większym doświadczeniem działają zwykle w 3 do 8 

sferach (zob. wykres XII.2 oraz tabelę XII.1 w załączniku). 

Wykres XII.2. Liczba zaznaczonych pól działań organizacji podejmowanych  

w ciągu ostatniego roku (N=40 – próba celowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Wydawać by się mogło, że organizacje z próby celowej, bardziej doświadczone 

i lepiej funkcjonujące, będą skupiały się na jednym, dwóch lub trzech głównych profilach 

działalności (np. organizacje infrastrukturalne wspierające inne organizacje, czy podmioty 

wspierające osoby niepełnosprawne). Tymczasem porównując wykres XII.1 i XII.2 można 

zauważyć, że nie ograniczają się do jednego lub kilku wiodących obszarów, lecz prowadzą 

działalność szerszą niż przeciętna organizacja pozarządowa w Lublinie. Dobrze jeśli te typy 
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działalności służą integralnemu rozwojowi jednostek i wspólnoty, na rzecz której działa 

organizacja. Jest to wtedy przykład przekraczania ograniczeń wąsko wyspecjalizowanych 

instytucji publicznych. Jednak niejednokrotnie jest to wielokierunkowa działalność tylko 

luźno powiązanych z sobą typów działalności. Często już w procesie tworzenia statutu 

organizacji wpisuje się znacznie szerszy wachlarz celów i form działalności – dla 

tzw. zabezpieczenia się na przyszłość. Przyczyn podejmowania szerokiego spektrum działań 

przez pojedynczą organizację jest wiele. Dwie współzależne wysuwają się na plan główny. 

Jedną jest słabość i mała liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w sferze 

publicznej. Skłania to niektóre organizacje do inicjowania działań zaspakajających potrzeby 

i aspiracje mieszkańców. Ten motyw można uznać za pozytywny. Inną przyczyną jest pogoń 

za środkami finansowymi. Kroczenie od projektu do projektu i swoiste zapychanie deficytów 

przypadkowymi projektami: „bo są akurat dostępne takie środki”. Skutkuje to tym, że w imię 

„innowacyjności” projektowej organizacja wchodzi w działania odległe od tego, co 

dotychczas robiła. Czasem są to działania, w zakresie których personel organizacji 

nie posiada żadnych kompetencji do jego realizacji merytorycznej. Jeszcze gorsze jest to, że 

w trakcie realizacji danego projektu, personel, korzystając ze specjalistów zewnętrznych, 

nawet nie stara się podnosić swoich kwalifikacji. Parafrazując Petera Druckera, można 

powiedzieć, że nie jest to „organizacja ucząca się”. Jednym słowem projekt służył tylko 

zdobyciu funduszy. 

XII.2. Pola działań organizacji 

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę dziedzin działalności podejmowanych 

przez ich organizacje. W próbie losowej najwięcej organizacji wskazywało na edukację 

i wychowanie (N=169, tj. ponad 80% badanych). Drugie miejsce zajmują kultura i sztuka 

(N=110) oraz pomoc społeczna i humanitarna (w tym pomoc osobom niepełnosprawnym) 

(N=110). Dalej – sport, turystyka, rekreacja i hobby, na którą wskazało ponad połowa 

badanych (N=106). Wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 

zadeklarowało aż 44,5% organizacji społecznych (N=93). Ich przedstawiciele uważają, 

że mają wystarczający potencjał i doświadczenie, by wspierać istniejące i nowe struktury 

(formalne i nieformalne) i inicjatywy obywatelskie (zob. wykres 3 oraz tabelę 3 

w załączniku). Niestety wskazywanie tego pola jako kierunku działania organizacji jest 

w dużej mierze spowodowane priorytetami i zasadami wyznaczanymi przez politykę wsparcia 

finansowego organizacji pozarządowych. Praktycznie wszystkie środki są przeznaczone na 

tzw. cele miękkie, w tym szkolenia, doradztwo, publikacje, seminaria, konferencje, natomiast 

brakuje funduszy na cele inwestycyjne. W konsekwencji pieniądze te często są marnowane, 

obserwowana jest „pogoń za beneficjentem” (połączona ze swoistym przekupywaniem 

go atrakcyjnością oferty np. miejscem szkolenia), a wydawane publikacje są powieleniem 

opracowań już istniejących na rynku, zaś przeprowadzone badania i sformułowane na ich 

podstawie rekomendacje w znikomym stopniu przekładają się na dalsze działania. 

 

 

 

Wykres XII.3. Pola działań podejmowane przez organizacje z próby losowej  

w ciągu ostatniego roku (N=209) 
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Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę pól działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Na dalszych pozycjach znajdują się takie obszary aktywności podejmowanej przez 

organizacje, jak: działalność międzynarodowa (N=78), ochrona zdrowia (N=74), rozwój 

lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Lubelskie organizacje rzadziej zajmują się 

takimi sferami, jak: religia (N=36), ochrona środowiska (N=29), czy sprawy grup 

zawodowych, pracowniczych i branżowych (N=17). 

Z kolei w grupie organizacji dobranych celowo dominuje działalność edukacyjna 

i wychowawcza (N=31), rozwój lokalny w aspektach społecznym i ekonomicznym (N=30), 

oraz wsparcie instytucji, organizacji i inicjatyw obywatelskich (N=28). Doświadczone 

i dobrze prosperujące organizacje zajmują się również pomocą społeczną i humanitarną 

(w tym pomocą osobom niepełnosprawnym (N=25), rynkiem pracy i aktywizacją zawodową 

(N=24), kulturą i sztuką (N=21) oraz działalnością międzynarodową (N=19) (zob. wykres 

XII.4 oraz tabelę XII.3 w załączniku). 

 

 

Wykres XII.4. Pola działań podejmowane przez organizacje z próby celowej 

w ciągu ostatniego roku (N=40) 
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Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę pól działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Najrzadziej wybieranymi obszarami aktywności badanych podmiotów były, podobnie 

jak w próbie losowej: ochrona środowiska, religia oraz sprawy grup zawodowych, 

pracowniczych i branżowych. 

XII.3. Wiodące pola działań organizacji 

Badanych poproszono również o wskazanie wiodących pól działalności: pierwszego, 

drugiego i trzeciego, według ich ważności. W próbie losowo dobranych organizacji, 

wiodącymi obszarami działań, w kolejności, były: edukacja i wychowanie (N=59), kultura 

i sztuka (N=43), sport, turystyka, rekreacja i hobby (N=34). Drugim co do ważności polem 

była także edukacja i wychowanie (N=65). Na dalszych miejscach znalazły się: kultura 

i sztuka (N=24), pomoc społeczna i humanitarna (w tym pomoc osobom niepełnosprawnym) 

(N=22), działalność sportowa, turystyczna i rekreacyjna czy hobby (N=16), ochrona zdrowia 

(N=15) oraz rynek pracy i aktywizacja zawodowa (N=15). W przypadku trzeciego co do 

ważności pola działalności organizacji, rozkład odpowiedzi jest podobny. Niemal na każdy 

obszar aktywności wskazywało od 10 do 22 organizacji. Wyjątkiem jest religia, ochrona 

środowiska, czy sprawy grup zawodowych, pracowniczych i branżowych – tymi sferami 

zajmują się tylko pojedyncze organizacje (zob. wykres XII.5 oraz tabelę XII.4 w załączniku). 

Pozytywem jest priorytet edukacyjny i wychowawczy, który przyczynia się do formacji 
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zarówno własnych członków, jak i szerszego społeczeństwa. Niestety mała liczebność 

organizacji oraz wcześniej wskazywane dosyć słabe członkostwo, nie napawają optymizmem. 

Wykres XII.5. Wiodące pola działań organizacji z próby losowej 

w ciągu ostatniego roku (N=209) 

 
Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę pól działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

W grupie silnych i doświadczonych organizacji wiodącymi obszarami działań (łącznie 

1-sze, 2-gie i 3-cie co do ważności pole) są: edukacja i wychowanie (N=20), pomoc społeczna 

i humanitarna (w tym pomoc osobom niepełnosprawnym) (N=17), rynek pracy i aktywizacja 

zawodowa (N=16), wsparcie instytucji, organizacji i inicjatyw obywatelskich (N=12), rozwój 

lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym (N=12) oraz kultura i sztuka (N=10). 

Pozostałe obszary reprezentują nieliczni badani. Żadna z organizacji nie wskazała na sprawy 

grup zawodowych, pracowniczych i branżowych jako wiodący obszar swoich działań. 

(zob. wykres XII.6 oraz tabelę XII.4 w załączniku).  
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Wykres XII.6. Wiodące pola działań organizacji z próby celowej  

w ciągu ostatniego roku (N=40) 

 
Uwaga: podane liczby nie sumują się ponieważ jedna organizacja mogła wskazać większą liczbę pól działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Poszukując wyjaśnienia, dlaczego zdaniem badanych edukacja i wychowanie jest 

wiodącym obszarem działalności lubelskich organizacji pozarządowych, nasuwają się dwie 

hipotezy znajdujące swoje uzasadnienie w danych z wywiadów i przeprowadzonych rozmów. 

Po pierwsze – podmioty zajmujące się np. ochroną środowiska, ochroną zdrowia, pomocą 

społeczną, wsparciem osób niepełnosprawnych itd. realizują swoje cele statutowe właśnie 

poprzez edukowanie grup docelowych, do których starają się docierać m.in. przez 

przekazywanie informacji, świadczenie doradztwa, organizowanie szkoleń, warsztatów, 

seminariów, konferencji. 
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Po drugie – w trakcie badań respondenci podkreślali, że ich potencjał w zakresie 

możliwości dostarczania wsparcia materialnego dla określonych grup, tworzenia 

infrastruktury w postaci ośrodków, instytucji użyteczności publicznej (np. dla osób 

niepełnosprawnych, potrzebujących, dzieci i młodzieży) jest nikły. Organizacje nie mają 

instrumentów, jakimi dysponują np. ośrodki pomocy społecznej (np. zasiłki, pomoc 

materialna), czy firmy, które mogą sobie pozwolić na sponsoring, czy inwestycje, które 

przyniosą korzyści zarówno im samym, jak i społeczeństwu. Warunki zewnętrzne, 

np. uregulowania prawne (sformalizowanie sprawiające, że organizacja traktowana jest jak 

firma biznesowa), fiskalizm państwa i brak reformy finansów publicznych oraz biurokracja 

sprawiają, że możliwości i przestrzeń dla inicjatyw autentycznie obywatelskich jest 

ograniczona. Jednocześnie organizacje społeczne już istniejące nie wykształciły w stopniu 

dostatecznym umiejętności pozyskiwania kapitału nie tylko finansowego (fundraising), lecz 

także ludzkiego (nieumiejętne zarządzanie personelem organizacji, a zwłaszcza członkami 

i wolontariuszami) i społecznego (współpraca z innymi organizacjami społecznymi, 

instytucjami publicznymi, biznesowymi, parafiami, szkołami, uniwersytetami itp.). Stanowi 

to poważne wyzwanie do samoorganizacji społeczeństwa i budowania wspólnot na 

wszystkich poziomach życia społeczno-gospodarczego. 
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XIII. Partnerzy, z którymi organizacje współpracują 
 

 

Współpraca osób reprezentujących instytucje publiczne, biznesowe i pozarządowe ma 

niezwykle istotne znaczenie dla skutecznej i efektywnej realizacji celów jakie stawia przed 

sobą dana społeczność. Zasadniczym celem współdziałania jest kształtowanie wspólnoty 

(gminnej, powiatowej, regionalnej, państwowej) na danym terenie. W internetowym systemie 

aktów prawnych Sejmu
 47

, wśród dostępnych haseł podanych w wyszukiwarce, brak jest hasła 

„wspólnota”. A przecież już w samym wstępie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
48

 

czytamy, że jesteśmy: równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – 

Polski”. Natomiast art. 1 Konstytucji doprecyzowuje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 

wspólnym wszystkich obywateli”. Co więcej jesteśmy w tym „…złączeni więzami wspólnoty 

z naszymi rodakami rozsianymi po świecie…”, czyli tworzymy wspólnotę narodową nie 

ograniczoną jedynie do terytorium kraju. Wszystko to ma zaś odbywać się we „…współpracy 

ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej”. Realizowanie wszystkich praw 

i obowiązków zapisanych w Konstytucji ma być „…oparte na poszanowaniu wolności 

i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 

umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Współdziałanie i dialog przybierają 

modną dzisiaj formułę partnerstwa lokalnego, terytorialnego, międzysektorowego, publiczno-

prywatnego, publiczno-społecznego. W art. 16 pkt. 1 Konstytucji czytamy: „Ogół 

mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 

wspólnotę samorządową”. Znajduje to potwierdzenie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym
49

, gdzie już w art. 1 pkt. 1 czytamy, że: „Mieszkańcy gminy tworzą 

z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Mieszkańcy będąc liderami, członkami 

i pracownikami jednostek samorządowych, biznesu, organizacji społecznych, jako tacy 

współuczestniczą w kształtowaniu wspólnoty i do tej wspólnoty muszą się jakoś 

ustosunkować. Warto prześledzić jak partnerska współpraca (dopowiedzmy: realizacja tego 

podstawowego celu, jakim jest kształtowanie wspólnoty) jest spostrzegana przez liderów 

organizacji społecznych. W tym także kontekście warto zwrócić uwagę na to, że podstawową 

rolą organizacji społecznych, oprócz świadczenia usług na rzecz swoich członków, 

mieszkańców i rzecznictwa ich interesów, jest rola wspólnototwórcza. Stąd partnerskie relacje 

z pozostałymi aktorami lokalnej sceny wydają się mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju 

lokalnego. 

Dialog społeczny i obywatelski, ukształtowane i społecznie zaaprobowane forum 

lokalne (fora), jako płaszczyzna spotkania i dialogu zwiększają poziom wzajemnego 

zrozumienia, otwartości i zaufania między partnerami w społeczności lokalnej. Dzięki temu 

możliwa jest również koordynacja wysiłków, zorientowanie na realizację wspólnych celów, 

podział obowiązków, a w konsekwencji produktywność, skuteczność i efektywność działań. 

W grupach otwartych na współdziałanie łatwiej przyjmuje się i realizuje wspólnie 

wypracowane pomysły. Podmioty współpracujące ze sobą zwiększają też swój potencjał 

infrastrukturalny, finansowy i rzeczowy, a także doświadczenie, umiejętności itp. Wszystkie 

strony biorące udział w dialogu mają szansę na wzajemne ubogacenie się i uzupełnianie. 

Co więcej, umiejętne definiowanie rozbieżnych, a czasem nawet i sprzecznych interesów jako 
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 http://isap.sejm.gov.pl/ 
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 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 

dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 

49
 Dz. U. 1990 Nr 16, poz. 95. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379. 
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problemu, który powinien być rozwiązany wspólnym wysiłkiem, ułatwia rozpoznanie 

wspólnego dobra i konieczności poszukiwania rozwiązania, które będzie odpowiadało 

potrzebom wszystkich stron zaangażowanych we współpracę
50

. 

W kwestionariuszu wywiadu poproszono przedstawicieli badanych organizacji 

o określenie poziomu natężenia współpracy z Urzędem Miasta, pełnomocnikiem 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, z innymi lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi, mieszkańcami Lublina, radą osiedla, radą dzielnicy, lokalnymi instytucjami 

użyteczności publicznej (np. szkoła, muzeum, centrum kultury, szpital, policja), parafiami lub 

związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami, uczelniami i instytutami badawczymi, partiami 

politycznymi i innymi strukturami ważnymi dla badanej organizacji. 

W próbie losowej (zob. wykres XIII.1) 80% badanych organizacji współpracuje 

z mieszkańcami Lublina oferując im różnego rodzaju usługi, a także angażując 

ich w przedsięwzięcia statutowe organizacji (zob. tabelę XIII.1 i XIII.2 w załączniku). 

Niewiele mniej ankietowanych zadeklarowało ścisłą współpracę z lokalnymi instytucjami 

użyteczności publicznej, takimi jak szkoła, centrum kultury, szpital, policja, biblioteka itp. 

(73%) (zob. tabelę XIII.1 i XIII.10 w załączniku). Dla wielu badanych, placówki te, są także 

miejscem, w którym organizacje częstokroć mają swoją siedzibę, organizują spotkania dla 

swoich członków i sympatyków, czy podejmują różne inicjatywy społeczne. Istotnym 

partnerem dla lubelskich organizacji są także lubelskie media (np. „Kurier Lubelski”, 

„Dziennik Wschodni”, „Nowy Tydzień”, TVP Lublin, Internetowa Telewizja Lublin – ITVL, 

Radio Lublin, Radio eR), na które wskazało 66% respondentów, a kolejne 21% 

ankietowanych potwierdziło, że współpracuje z nimi sporadycznie. Lubelskie organizacje 

pozarządowe współpracują z lokalnymi środkami masowego przekazu szczególnie wtedy, 

gdy mają potrzebę dotarcia ze swoją ofertą do beneficjentów usług (zob. tabelę XIII.9 

w załączniku). Z Urzędem Miasta Lublin współpracuje 65% badanych (zob. tabelę XIII.1 

i XIII.7 w załączniku). Z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi współdziała 54% 

organizacji, a 21% robi to okazyjnie (zob. tabelę XIII.1 i XIII.5 w załączniku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres XIII.1. Partnerzy, z którymi organizacje współpracowały 

w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa) 
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 Por. M. Deutsch, Współpraca i rywalizacja, w: Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, 

P. T. Coleman, tłum. M. Cierpisz, M. Kodura, G. Kranas, A. Kurtyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 24-25. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Z przedsiębiorcami kooperuje 53% badanych, a kolejne 16% robi to co pewien czas. 

Współpraca z biznesem sprowadza się najczęściej do sponsorowania przez firmy 

przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje obywatelskie (zob. tabelę XIII.1 i XIII.8 

w załączniku). Co druga organizacja podejmuje współpracę z uczelniami i instytucjami 

badawczymi. Wśród badanych było wielu pracowników naukowych lubelskich uczelni 

wyższych, którzy swoją wiedzę, zainteresowania i pasje realizują właśnie przez 

podejmowanie ścisłej współpracy z organizacjami, zapewniając im niezbędne know how 

i wiedzę ekspercką (zob. tabelę XIII.1 i XIII.11 w załączniku).  
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Warto zaznaczyć, że tylko 26% respondentów zadeklarowało współpracę 

z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kolejne 16% przyznało 

się do sporadycznych kontaktów, a ponad 58% nie podejmuje z nim żadnej współpracy. 

Znaczna część ankietowanych nawet nie miała pojęcia o tym, że przy prezydencie Lublina 

jest urzędnik odpowiedzialny za koordynację współpracy miasta Lublin z organizacjami 

pozarządowymi. Wiedzę o nim otrzymywali dopiero w trakcie badania. (zob. tabelę XIII.1 

i XIII.6 w załączniku).  

W próbie celowej zakres współpracy dobrze zorganizowanych i podejmujących 

działalność na szeroką skalę podmiotów obywatelskich z lokalnymi instytucjami 

publicznymi, pozarządowymi i biznesowymi jest większy niż przeciętnej organizacji 

zarejestrowanej w Lublinie (zob. wykres XIII.2 oraz tabelę XIII.1 w załączniku). Ponad ¾ 

organizacji nawiązuje kontakty z mieszkańcami Lublina (85%), środkami masowego 

przekazu (80%), lokalnymi uczelniami badawczymi (80%), Urzędem Miasta Lublin (80%), 

lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej (77,5%), czy innymi organizacjami 

pozarządowymi (72,5%). Ponad połowa ankietowanych aktywnie współdziała również 

z przedsiębiorcami (62,5%), parafiami lub związkami wyznaniowymi (60%), 

czy z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (57,5%).  

Partnerami Urzędu Miasta Lublin, czy pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi itp. do realizacji zadań publicznych w Lublinie są głównie silne, 

doświadczone podmioty społeczne oraz organizacje infrastrukturalne statutowo zajmujące się 

wspieraniem innych organizacji i inicjatyw obywatelskich. Przykładowo z Urzędem Miasta, 

jak już zostało to wspomniane, kooperuje 80% badanych (zob. tabelę XIII.1 i XIII.7 

w załączniku), natomiast współpracę z pełnomocnikiem podejmuje aż 57,5% ankietowanych, 

a kolejne 20% utrzymuje z nim sporadyczne kontakty (zob. tabelę XIII.1 i XIII.6 

w załączniku). Z uczelniami i instytutami badawczymi współdziała aż 80% organizacji 

z próby celowej, co może świadczyć o tym, że większość silnych i doświadczonych 

podmiotów społecznych korzysta z wiedzy eksperckiej lubelskich naukowców 

(zob. tabelę XIII.1 i XIII.11 w załączniku). Dla wielu badanych kluczowym partnerem jest też 

parafia (60%), która ma bogatą infrastrukturę do podejmowania aktywności społecznej i ją 

udostępnia (zob. tabelę XIII.1 i XIII.12 w załączniku). Ponadto same parafie nierzadko są 

inicjatorami wielu lokalnych przedsięwzięć (np. „Parafiada”, rodzinne festyny, koncerty, ale 

też poradnie prawne, rodzinne) i grup parafialnych (różnego rodzaju organizacje 

charytatywne, misyjne, bractwa, grupy młodzieżowe, dziecięce, dla dorosłych, zespoły itp.). 

Dla większości badanych rady dzielnic i osiedli nie są partnerami (zob. tabelę XIII.1 

oraz XIII.3 i XIII.4 w załączniku). Ankietowani nie dostrzegają wspólnych celów, które 

skłoniłyby ich do podjęcia współpracy z jednostkami pomocniczymi miasta Lublin. 

W reprezentatywnej próbie organizacji zarejestrowanych w Lublinie współpracę z radą(ami) 

dzielnic(y) podejmuje tylko 13% organizacji, a z radą(ami) osiedli(a) – 10% podmiotów 

pozarządowych. W próbie celowej jest to odpowiednio 13% i 27,5% struktur obywatelskich. 

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku współpracy ze związkami zawodowymi, gdyż aż 86% 

badanych z próby losowej nie współdziała z nimi, a z celowej – 75% (zob. tabelę XIII.1 

i XIII.13 w załączniku). Najgorsze wyniki dotyczące współpracy odnoszą się do partii 

politycznych, z którymi nie współdziała blisko 90% badanych z próby losowej i 80% 

w próbie celowej (zob. tabelę XIII.1 i XIII.14 w załączniku). Ten ostatni wynik, pozostaje 

niezmienny od lat dziewięćdziesiątych. W dużej mierze jest to odzwierciedleniem mało 

„obywatelskiego charakteru” elit partyjnych, które w latach dziewięćdziesiątych zasłynęły 

likwidacją Komitetów Obywatelskich (pomogły one przejąć władzę). W rok po przejęciu 

władzy przez Platformę Obywatelską w tak znaczącym czasopiśmie sektora społecznego 

jakim jest kwartalnik „Trzeci Sektor” redakcja opatrzyła temat numeru „Politycznie 
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i obywatelsko”
51

 poświęcony relacji państwo – organizacje pozarządowe, znamiennym 

pytaniem: „czy Platforma Obywatelska jest obywatelska?”, po kolejnych latach sprawowania 

władzy przez to ugrupowanie pytanie staje się coraz bardziej retoryczne. 

Wykres XIII.2. Partnerzy, z którymi organizacje współpracowały  

w ciągu ostatniego roku (N=40 – próba celowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

                                                 
51

 Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 13, lato 2008. 
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Kategorię „Inne” (zob. tabelę XIII.1 i XIII.15 w załączniku) wskazywali ankietowani 

zarówno z próby losowej (N=97 organizacji – 46,4% wszystkich badanych w tej grupie), jak 

i celowej (N=9 podmiotów, co stanowi 22,5% organizacji w tej próbie), którzy twierdzili, 

że współpracują przede wszystkim z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem 

Marszałkowskim, ROPS, MOPR oraz federacjami o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Nieco rzadziej badani wymieniali takich partnerów jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, 

ośrodki pomocy społecznej, DPS-y, urzędy pracy, Lubelskie Partnerstwo Publiczno-

Społeczne, ciała opiniodawcze działające przy prezydencie miasta Lublin, IPN w Lublinie, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków, MOSIR, ZTM Lublin, MPK Lublin, PFRON, 

konkretne osoby znane publicznie, firmy farmaceutyczne, urzędy administracji rządowej, 

m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa, 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Regionalna i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

ZUS, KRUS, Rzecznik Praw Obywatelskich/Dziecka, Bank Gospodarki Żywnościowej, 

Administracja Zakładów Karnych, jednostki handlowe, urzędy gmin, świetlice 

socjoterapeutyczne, wojsko, artyści, szkoły tańca, Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Dom 

Dziecka, PKP. 

Pytanie o zakres współpracy organizacji pozarządowych z różnymi instytucjami 

działającymi w Lublinie pokazało, że występują różnice między silnymi i doświadczonymi 

a przeciętnymi podmiotami społecznymi w Lublinie. Potrzebne są specjalne programy 

wzmacniające słabsze struktury obywatelskie oraz animujące nowe i oddolne inicjatywy 

obywatelskie, w przeciwnym razie rozwarstwienie między organizacjami pozarządowymi 

będzie narastało. 
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XIV. Aktywność sektora organizacji pozarządowych w Lublinie 
 

 

Badania były okazją do podjęcia próby oszacowania przybliżonej liczby aktywnych 

i nieaktywnych podmiotów społecznych w Lublinie. W tym celu posłużono się dwiema 

metodami. Pierwsza z metod (tzw. „telefoniczna”) zakłada analizę możliwości telefonicznego 

skontaktowania się z daną organizacją i przeprowadzenia z nią kwestionariusza wywiadu. 

Druga metoda (tzw. „internetowa”) polegała na analizie podstawowych informacji 

o organizacji i jej aktywności w oparciu o dane zastane dostępne w internecie. Krótką 

charakterystykę oraz porównanie dwóch metod przedstawia tabela XIV.1. 

Tabela XIV.1. Metody szacowania liczby aktywnych i nieaktywnych  

organizacji społecznych 

Porównanie  Metoda 1 – „telefoniczna” Metoda 2 – „internetowa” 

Ogólna 

charakterystyka 

metody 

Liczba aktywnych i nieaktywnych 

podmiotów szacowana jest w oparciu 

o próby podjęcia bezpośredniego 

kontaktu z organizacją. 

Liczba aktywnych i nieaktywnych 

podmiotów określana jest na podstawie 

aktywności organizacji w sieci 

internetowej (umieszczanie informacji 

o organizacji, o jej działalności, finansach 

itp.). 

Wielkość próby 
Dobór losowy (proporcjonalnie do liczby 

organizacji w danym okręgu). 

Analizowane są wszystkie organizacje 

pozarządowe zarejestrowane w Lublinie. 

Zalety 

Próba telefonicznego kontaktu 

z organizacją jest miernikiem jej 

aktywności 

Dane dostępne w internecie umożliwiają 

przeprowadzenie analizy każdej 

organizacji pozarządowej. 

Wady 

Wśród organizacji, z którymi udało się 

nawiązać kontakt telefoniczny znajdują 

się podmioty o różnym stopniu 

aktywności. 

Nie wszystkie organizacje podają numery 

telefonów. 

Niektóre podmioty mają nieaktualne 

numery telefonów. 

Analiza przeprowadza jest w oparciu 

o dane zastane, ich wartość jest 

zróżnicowana i nie pozwala dokonać 

pełnej analizy. 

Informacje o organizacji i jej działalności 

w internecie mogą być: 

 nieaktualne 

 niejednokrotnie jest ich zbyt mało 

 nie każda organizacja pozarządowa 

ma swoją własną stronę internetową. 

Źródło: opracowanie własne 

XIV.1. „Telefoniczna” metoda szacowania liczby aktywnych organizacji 

Podstawą analizy była populacja N=1486 organizacji pozarządowych w Lublinie 

(bez organizacji kościelnych typu parafia, czy towarzystwo zakonne) zarejestrowanych 

w rejestrze REGON. Lublin podzielono na 5 okręgów, zbieżnych z podziałem 5 Filii 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zob. kartogram XIV.1 i XIV.2 w załączniku). 

Następnie wylosowano 200 organizacji pozarządowych, proporcjonalnie do liczby organizacji 

społecznych w poszczególnych okręgach.  

Dotarcie do co najmniej 200 losowo wybranych organizacji wymagało 

skontaktowania się z blisko 560 podmiotami. W każdym okręgu w pierwszej kolejności 
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wylosowano grupę organizacji – tzw. operat losowania
52

. Do wylosowanych instytucji 

wykonywano telefon w celu umówienia się na przeprowadzenie ok. 20 minutowego 

kwestionariusza wywiadu. W przypadku respondentów, którzy nie odbierali telefonu 

podejmowano kilkukrotne próby skontaktowania się z nimi. Jeśli kontakt nie doszedł 

do skutku losowano następną organizację. Czynność tę powtarzano tak długo, aż 

przekroczono zakładaną liczbę 200 organizacji pozarządowych. W ten sposób wyłoniono 

5 grup organizacji, tj. te, które:  

1. wyraziły zgodę na badanie; 

2. odmówiły udziału w badaniu; 

3. organizacje, do których nie dodzwoniono się lub nie udało się umówić z jej 

przedstawicielem na dogodny termin pomimo podejmowania wielokrotnych prób; 

4. organizacje, które mają nieaktualne numery telefonów; 

5. organizacje, które nie działają lub zostały wykreślone z KRS, mimo iż widnieją 

w bazie REGON. 

Tabela XIV.2 oraz wykres XIV.1 ilustrują liczbę podmiotów w poszczególnych 

okręgach, z którymi podejmowano próbę (udaną lub nie) kontaktu telefonicznego w celu 

przeprowadzenia kwestionariusza wywiadu.  

Tabela XIV.2. Organizacje, z którymi podejmowano kontakt telefoniczny w celu 

przeprowadzenia badania kwestionariuszem wywiadu – podział na okręgi 

Obszar 
Przebadane 

Nie udało się 
dodzwonić* 

Niewłaściwy 
nr telefonu 

Niedziałające 
Lp. organizacji, 

z którymi się 
kontaktowano 

Liczba 
organizacji 
w okręgu 1 2+3 4 5 

OKRĘG 1 25 9 6 8 48 134 

OKRĘG 2 29 14 17 8 68 178 

OKRĘG 3 96 66 57 53 272 692 

OKRĘG 4 34 25 9 26 94 280 

OKRĘG 5 25 19 16 16 76 202 

∑ 209 133 105 111 558 1486 

* w tej kolumnie zliczono organizacje, które odmówiły udziału w badaniu, jak i te, z którymi nie udało się 

umówić pomimo podejmowania kilkukrotnych prób. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Przebadane organizacje (N=209) stanowią 37,5% wszystkich podmiotów, z którymi 

podjęto próbę nawiązania kontaktu telefonicznego (N=558). W okręgach odsetek zbadanych 

organizacji w stosunku do tych, z którymi próbowano nawiązać kontakt oscylował 

w granicach 36-39%. Najwięcej prób skontaktowania się z przedstawicielem wylosowanej 

organizacji zrealizowano w okręgu 3, gdzie swoją siedzibę ma blisko 47% wszystkich 

organizacji w Lublinie. Odpowiada to obszarowi Śródmieścia i trasie wylotowej w kierunku 

zachodnim
53

. 
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 Jest to rozkład 200 organizacji w pięciu okręgach proporcjonalny do rozkładu wszystkich 1486 organizacji 

w poszczególnych okręgach w Lublinie. 

53
 Świadczy to pośrednio, z jednej strony, o wciąż słabej polityce decentralizacyjnej w zakresie rozwoju, 

zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury Lublina. Z drugiej strony wskazuje to na niewielką autonomię 

organizacji społecznych (finansową, infrastrukturalną) w stosunku do administracji samorządowej, która właśnie 

w Śródmieściu dysponuje zasobami, np. lokalami. Także życie społeczne i kulturalne koncentruje się w strefie 

śródmiejskiej. Plany zagospodarowania przestrzennego i prowadzona polityka inwestycyjna słabo korelują 
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Wykres XIV.1. Organizacje, z którymi podejmowano kontakt telefoniczny w celu 

przeprowadzenia badania kwestionariuszem wywiadu – podział na okręgi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Dwadzieścia trzy organizacje, po wstępnym kontakcie telefonicznym, odmówiły 

udziału w dalszym badaniu. Odmowy były podyktowane najczęściej trudną sytuacją 

zdrowotną badanego lub brakiem czasu po stronie przedstawiciela organizacji. Znaczną grupę 

stanowią organizacje, do których nie udało się dodzwonić, albo umówić się z ich 

przedstawicielami na dogodny termin badania, pomimo kilkukrotnych prób. Takich 

podmiotów było 110. Czwartą grupę stanowią organizacje (105 podmiotów), które nie podały 

w sieci lub bazie REGON swojego numeru telefonu lub był on nieaktualny (w słuchawce 

pojawiał się następujący komunikat: „wybrany numer nie istnieje…”). W niektórych 

przypadkach pod wskazanym numerem telefonu była zupełnie inna instytucja, najczęściej 

firma. W bazie REGON znajdowały się również organizacje, które zostały wykreślone 

z KRS, czy z wykazu stowarzyszeń Urzędu Miasta Lublin, będące w trakcie likwidacji lub 

posiadają nieaktualne dane teleadresowe (zob. wykres XIV.2).  

Wykres XIV.2. Organizacje, z którymi podejmowano kontakt telefoniczny w celu 

przeprowadzenia badania kwestionariuszem wywiadu  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

                                                                                                                                                         
z podziałem administracyjnym na 27 dzielnic w zakresie kształtowania w każdej z nich tzw. centrum (kiedyś 

instytucja rynku, forum). Znamiennym przykładem jest zniszczenie tradycyjnego rynku na osiedlu LSM, przez 

zabudowę handlu wielkopowierzchniowego, którego funkcje integracyjne są znikome zarówno w kategoriach 

społecznych, jak i gospodarczych. Podobnym błędem, w zakresie wprowadzonego podziału administracyjnego 

Lublina na dzielnice, był brak uwzględnienia destrukcyjnej roli planowanych wielopasmowych tras ruchu. 
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Należy podkreślić, że nieaktywnych organizacji może być dużo więcej
54

. Warto 

zauważyć, że najwięcej tzw. „Niedziałających” organizacji, proporcjonalnie do wszystkich 

podmiotów, z którymi próbowano podjąć kontakt, mamy do czynienia w okręgach 3 i 4. Jest 

to obszar, w którym dominuje „stara zabudowa” Lublina. W latach dziewięćdziesiątych na 

tym obszarze koncentrowało się „tradycyjne życie” Lublina. W tamtym okresie pojawiło się 

tam najwięcej oddolnych, obywatelskich inicjatyw. Zmiany własnościowe na tym obszarze 

i brak spójnej polityki społecznej w odniesieniu do społeczności zamieszkującej ten teren oraz 

organizacji społecznych zlokalizowanych w tych okręgach spowodował z jednej strony 

migrację sporej części mieszkańców z tego terenu, z drugiej strony przyczynił się do 

obniżenia aktywności społecznej. Zjawisko to wprawdzie jest charakterystyczne dla procesów 

urbanizacyjnych jednak przy braku właściwie prowadzonej polityki wymaga w dalszej 

perspektywie podejmowania trudnych, kosztownych i niestety mało efektywnych programów 

rewitalizacyjnych. 

Na podstawie uzyskanych danych ustalono jaki odsetek wszystkich organizacji 

wylosowanych w danym okręgu, stanowią podmioty zaliczone do takich kategorii, jak: 

„przebadane”, „nie udało się dodzwonić”; „niewłaściwy nr telefonu”; czy „niedziałająca” 

organizacja. Wyniki przedstawia tabela XIV.3. 

Tabela XIV.3. Aktywność organizacji społecznych w Lublinie – podział na okręgi 

OBSZAR Przebadane 
Nie udało się 
dodzwonić* 

Niewłaściwy 
nr telefonu 

Niedziałające RAZEM 

OKRĘG 1 52,08% 18,75% 12,50% 16,67% 100% 

OKRĘG 2 42,65% 20,59% 25,00% 11,76% 100% 

OKRĘG 3 35,29% 24,26% 20,96% 19,49% 100% 

OKRĘG 4 36,17% 26,60% 9,57% 27,66% 100% 

OKRĘG 5 32,89% 25,00% 21,05% 21,05% 100% 

Lublin 37,46% 23,84% 18,82% 19,89% 100% 

 
61,29% 38,71% 100% 

* w tej kolumnie zliczono organizacje, które odmówiły udziału w badaniu, jak i te, z którymi nie udało się 

umówić pomimo podejmowania kilkukrotnych prób. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Uzyskane proporcje pozwoliły na dokonanie obliczeń szacunkowej liczby organizacji, 

które w poszczególnych okręgach są „aktywne”; „działają, ale jest z nimi utrudniony 

kontakt”; mają „niewłaściwy nr telefonu” lub „nie działają” (zob. tabelę XIV.4). 
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 Tego typu słabość organizacji społecznych w Lublinie nie jest zjawiskiem nowym. Pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych Lubelski Ośrodek Samopomocy, w ramach programu Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT zatytułowanego „Poznaj Swoje Prawa” oraz inicjatywy tworzenia tzw. Informatorów 

o usługach społecznych – CIS, podjął się analogicznego zadania w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta. 

Okazało się wówczas, że miał trudność w zadeklarowaniu wszystkich danych teleadresowych związanych 

ze świadczonymi usługami. Głównym powodem były trudności związane z finansowaniem tego typu zadań, 

zapewniającym organizacjom stabilność i trwałość ich realizacji, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości. 

Te zaś organizacje, które zadeklarowały tego typu usługi i znalazły się w informatorze spotykały się później 

z krytyką np. pracowników socjalnych, że pod danym adresem nie ma takiej organizacji, że ich telefon nie 

odpowiada. Powód był bardzo prosty, organizacja, nie mając pieniędzy musiała opuścić lokal, bo nie było ją stać 

na opłacenie czynszu. Nie miała też finansów na zatrudnianie personelu, w związku z czym musiała zawiesić 

świadczenie usług. Niestety obecnie w tzw. kulturze projektów finansowanych m.in. z funduszy UE (o których 

priorytetach i przeznaczeniu środków danej organizacji decydują w głównej mierze urzędnicy), świadczenie 

danej usługi ogranicza się najczęściej jedynie do okresu trwania projektu. Świadczy to o braku szacunku 

ze strony polityków i urzędników dla endogennego potencjału organizacji społecznych. 
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Tabela XIV.4. Liczba (nie)aktywnych organizacji społecznych w Lublinie  

– podział na okręgi 

OBSZAR Aktywne 
Działają, ale jest 

utrudniony kontakt 
Niewłaściwy nr 

telefonu 
Niedziałające RAZEM 

OKRĘG 1 70 25 17 22 134 

OKRĘG 2 76 37 45 21 178 

OKRĘG 3 244 168 145 135 692 

OKRĘG 4 101 74 27 77 280 

OKRĘG 5 66 51 43 43 202 

LUBLIN 557 354 280 296 1486 

       

 
911 575 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Przedstawiona metoda „telefoniczna” pozwala na stwierdzenie, że w Lublinie działa 

ponad 900 organizacji pozarządowych, z czego ponad 550 jest aktywnych, a o 354 kolejnych 

możemy powiedzieć, że funkcjonują, ale kontakt z nimi jest utrudniony. Drugą grupę 

stanowią organizacje nieaktywne, z którymi nie można nawiązać kontaktu, ponieważ mają 

nieaktualne dane teleadresowe (280), zostały wyrejestrowane np. z KRS (ale nie z bazy 

REGON) lub są w likwidacji (296). 

XIV.2. „Internetowa” metoda szacowania liczby aktywnych organizacji 

Druga metoda szacowania liczby aktywnych lub uśpionych organizacji społecznych 

zakłada weryfikację informacji o organizacji, w oparciu o dostępne w sieci internetowej dane. 

Autorzy wychodzą z założenia, że w obecnych czasach dobrze funkcjonująca organizacja 

społeczna powinna być transparentna i ujawniać przynajmniej dane kontaktowe i informacje 

o działaniach jakie podejmuje w ramach działalności statutowej. Media, a zwłaszcza internet, 

są najlepszym kanałem utrzymywania łączności, a docelowo również i więzi z członkami 

i potencjalnymi beneficjatami działań organizacji
55

. 

W celu ustalenia liczby aktywnych i nieaktywnych organizacji pozarządowych 

w Lublinie przeanalizowano N=1468 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 

pod kątem dostępności danych kontaktowych oraz elementów identyfikujących ich 

działalność statutową. Sprawdzano czy organizacja: 

– nie jest wykreślona z rejestru (weryfikacja w REGON, KRS, bazy.ngo.pl, wykazie JST); 

– podaje nr(y) telefonu(ów); 

– podaje adres(y) mailowy(e); 

– informuje kiedy i w jakich godzinach można skontaktować się z jej przedstawicielem; 

– przekazuje informacje o władzach organizacji, pracownikach lub członkach; 

– informuje o swojej misji i celach statutowych; 

– podaje informację o polu(ach) działalności statutowej; 

                                                 
55

 Temu celowi przyświecał przed laty zainicjowany przez Bank Informacji KLON/JAWOR, we współpracy 

z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, program tworzenia bazy danych o organizacjach 

pozarządowych (www.bazy.ngo.pl). 
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– podaje aktualne informacje o swoich działaniach (nie starsze niż 3 m-ce); 

– ma profil na portalu społecznościowym (facebook); 

– ma stronę www; 

– ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Analiza danych zastanych 1468 organizacji zarejestrowanych w bazie REGON oraz 

badania terenowe wykazały, że co najmniej 189 organizacji już nie działa, jest w likwidacji 

lub podaje nieaktualne dane kontaktowe. W Lublinie jest – ostrożnie szacując – ok. 1297 

organizacji społecznych. Wśród nich: 

 

 909 organizacji podaje numer(y) telefonu kontaktowego 

 

 70% organizacji pozarządowych podaje 

swoje numer(y) telefonu kontaktowego 

w sieci internetowej. 

 Badania na próbie losowej wykazały 

jednak, że blisko 19% z nich może mieć 

nieaktualne numery telefonów. 

 

  

 672 podmiotów podaje kontakt mailowy 

 

 Kontakt mailowy podaje jedynie połowa 

organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych w Lublinie. 

 Niektóre organizacje celowo nie 

upubliczniają swoich numerów telefonu, 

odsyłając zainteresowanych do kontaktu 

mailowego lub przez formularz kontaktowy 

dostępny na ich stronie www. 

 Rzadko która organizacja korzysta 

z komunikatorów internetowych, jako 

jednej z form komunikacji z interesantami 

(np. gadu-gadu, skype).  

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

52% 
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 185 organizacji informuje kiedy i w jakich godzinach można się z nimi 

skontaktować 

 

 Jedynie 14% organizacji pozarządowych 

informuje kiedy i w jakich godzinach 

można skontaktować się z jej 

przedstawicielami. 

 Większość, bądź przed umówieniem się, 

preferuje wcześniejszy kontakt 

telefoniczny, mailowy, listowny bądź 

w ogóle nie podaje informacji o możliwości 

bezpośredniego kontaktu.  

 Niekiedy jest to związane z:  

 brakiem własnego, a jednocześnie 

kosztownego w utrzymaniu biura,  

 mobilnością pracowników, którzy 

zwykle działają w terenie, 

 specyfiką działań podejmowanych 

w ramach organizacji – najczęściej jest 

to działalność non profit i członkowie, 

czy wolontariusze pracują także 

zawodowo w innych miejscach. 

 

 

  

 537 organizacji udostępnia informacje o władzach organizacji, pracownikach 

lub członkach 

 

 Informacje o władzach, rzadziej 

o pracownikach lub członkach podaje 

jedynie 41% organizacji. 

 Zwykle są to informacje o funkcji pełnionej 

w organizacji, czy w ramach realizowanego 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

41% 
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 827 organizacji informuje o swojej misji i celach statutowych 

 

 O misji i celach statutowych pisze 64% 

organizacji. 

 O misji i celach rozpisują się przeważnie 

organizacje aktywnie działające, 

posiadające własną stronę internetową. 

 

  

 1025 organizacji podaje obszary działalności, np. sport, kultura, pomoc 

społeczna itp.  

 

 Większość organizacji udostępnia 

informacje o obszarach, w jakich 

podejmują działania (np. sport, kultura, 

pomoc społeczna). 

 

 

 447 podmiotów zamieszcza aktualne informacje o swoich działaniach  

 

 Co trzecia lubelska organizacja dzieli się 

informacjami o osiągnięciach, 

organizowanych wydarzeniach, 

spotkaniach, planach na przyszłość itp. 

 „Aktualności” dostępne są najczęściej na 

portalach internetowych prowadzonych 

przez te organizacje (na blogu, facebooku 

lub własnej stronie internetowej).  

 Rzadko która organizacja wydaje własne 

czasopismo gazetowe (w formie papierowej 

lub elektronicznej). 

 

 

 

 

 

64% 

79% 

34% 
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 260 organizacji korzysta z serwisu społecznościowego – głównie z facebooka  

 

 Portale społecznościowe wykorzystuje co 

piąta organizacja. Jest to forma bezpłatnego 

i szybkiego przekazywania informacji 

o bieżącej działalności podmiotu.  

 Niektóre serwisy społecznościowe służą do 

publikowania newslettera – ci, którzy 

subskrybują lub polubią stronę, mogą 

otrzymywać najświeższe informacje 

o działaniach podejmowanych przez 

organizację. 

 

 

 543 podmiotów ma własną stronę www 

 

 42% organizacji społecznych ma swoją 

własną stronę internetową, na której 

umieszczają dane teleadresowe, informacje 

o personelu organizacji, a niektóre nawet 

informacje o aktualnych wydarzeniach. 

 Stronę aktualizują przede wszystkim 

organizacje, które prowadzą działalność 

ciągłą, opierającą się zwykle na 

skutecznym pozyskiwaniu dotacji 

zewnętrznych. 

 

 

  

 145 organizacji ma status OPP i są uprawnione do otrzymywania 1% (MPiPS) 

 

 W Lublinie zarejestrowanych jest ok. 11% 

organizacji posiadających status organizacji 

pożytku publicznego (OPP) i uprawnionych 

do otrzymywania 1% podatku 

dochodowego od osób  fizycznych (dane 

MPiPS z 25 kwietnia 2013 roku). 

 W 2012 roku OPP z Lublina pozyskały 

ponad 7 mln zł z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

 kwota ta od 3 lat utrzymuje się na 

podobnym poziomie. 

W dalszej kolejności oceniano stopień transparentności organizacji w sieci 

internetowej. Wybranym kategoriom przypisano określoną liczbę punktów. Jeśli organizacja 

spełniała określone kryteria otrzymywała stosowną ilość punktów. Organizacja mogła 

otrzymać max 18 pkt (zob. tabelę XIV.5). 

20% 

42% 

11% 
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Tabela XIV.5. Stopień transparentności organizacji w sieci internetowej  

według określonych typów działania informacyjnego 

Liczba 

przydzielonych 

punktów 

Typ działania informacyjnego 

3 aktualne informacje o podejmowanych działaniach 

3 wykorzystywanie serwisu społecznościowego 

3 posiadanie statusu OPP i uprawnienie do otrzymywania 1% 

2 informowanie kiedy i w jakich godzinach można się kontaktować 

2 informowanie o władzach organizacji, pracownikach lub członkach 

2 własna strona www 

1 podane numer(y) telefonu(ów) 

1 podane kontakt(y) mailowy(e) 

1 informowanie o misji i celach statutowych 

0 Organizacja została wykreślna z rejestru lub przestała już działać 

Źródło: opracowanie własne 

Uzyskane wyniki zsumowano i na ich podstawie wyodrębniono 6 grup organizacji 

pozarządowych pod względem poziomu aktywności i dostępności dla obywateli 

(zob. tabelę XIV.6). 

Tabela XIV.6. Typy aktywności organizacji pozarządowych 

Lp. Typ aktywności organizacji pozarządowej Liczba pkt 

1. 

Organizacje aktywne, transparentne, można znaleźć informacje o 

ich bieżącej działalności, co więcej – udostępniają sprawozdania 

merytoryczne, a niekiedy i finansowe 

13-18 

2. 
Organizacje, które istnieją, można się z nimi skontaktować, ale 

w sieci są tylko podstawowe informacje o ich działalności 
7-12 

3. 
Grupa podmiotów non profit, z którymi kontakt jest utrudniony 

ze względu na akcyjnie podejmowaną działalność 
2-6 

4. 

Organizacje z nieaktualnymi, trudno dostępnymi danymi 

kontaktowymi, z brakującymi informacjami na temat ich 

działalności 

1 

5. 
Organizacje nieaktywne, uśpione lub podejmujące działalność 

akcyjną 
0 

6. 
Organizacje wykreślone z dostępnych rejestrów, są w likwidacji 

lub podają nieaktualne dane kontaktowe 
–* 

* Organizacje te wyłączono z „analizy punktowej”, ze względu na to, iż zostały wykreślone np. z rejestru KRS, 

mimo iż nadal widnieją w REGON. 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres XIV.3. Liczebność organizacji pozarządowych według stopnia ich aktywności 

w Lublinie mierzonego liczbą uzyskanych punktów wyszczególnionych w tabeli XIV.5 

(N=1468) 

 

Aktywne i transparentne organizacje stanowią 15,7% wszystkich podmiotów 

społecznych w Lublinie. Kolejna grupa podmiotów to organizacje, z którymi można nawiązać 

kontakt i znaleźć podstawowe informacje o ich działalności (21,5%). W przypadku 18,8% 

podmiotów kontakt jest utrudniony, a u 15,2% organizacji dane kontaktowe, jak i informacje 

o nich mogą być już nieaktualne. Natomiast instytucje nieaktywne, uśpione lub podejmujące 

działalność akcyjną stanowią 15,9% lubelskich organizacji społecznych. W REGON jest też 

ok. 12,7% podmiotów non profit, które zostały wykreślone z KRS lub innych rejestrów 

(zob. wykres XIV.3 i XIV.4).  

Wykres XIV.4. Aktywność organizacji pozarządowych w Lublinie (N=1468) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Liczba uzyskanych punktów 

Organizacja jest aktywna, transparentna, można znaleźć informacje o jej bieżącej 
działalności, udostępnia sprawozdania merytoryczne, a niekiedy i finansowe 

N=234 

Organizacja istnieje, można się z nią skontaktować  
i znaleźć podstawowe informacje o jej działalności 

N=320 

Organizacja istnieje, ale kontakt z nią jest utrudniony 

N=280 

Organizacja może być już nieaktywna, jest uśpiona lub podejmuje działalność akcyjną 

N=237 

Organizacja może mieć nieaktualne dane kontaktowe, są one trudno dostępne,  
brakuje też aktualnych informacji na temat jej działalności 

N=226 

Organizacja wykreślona z dostępnych rejestrów lub przestała już działać 
N=189 
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Zaprezentowana metoda „internetowa” pozwoliła ustalić, że w Lublinie na 1486 

organizacji społecznych aktywnie działa ok. 554 podmiotów. Łącznie z organizacjami, 

z którymi trudno nawiązać kontakt, lecz jest duże prawdopodobieństwo, że istnieją – jest 

ok. 834. Podmiotów nieaktywnych, które być może nie podejmują już żadnej działalności, 

albo robią to okazjonalnie jest ok. 237. Razem z podmiotami, które mogą mieć już 

nieaktualne dane teleadresowe i nie sposób znaleźć o nich więcej danych, poza szczątkowymi 

informacjami zawartymi w dostępnych rejestrach (m.in. REGON, KRS, bazy.ngo.pl) jest 

ok. 463. Organizacji wykreślonych z KRS (mimo, iż nadal widnieją w bazie REGON), 

będących w likwidacji lub podających nieaktualne dane kontaktowe jest 189. 

Tak duża liczba nieaktywnych organizacji wskazuje na potrzebę podjęcia 

w przyszłości badań nad tzw. cyklami życia lubelskich organizacji pozarządowych, zarówno 

w aspekcie ilościowym jak i jakościowym. Pomijając bowiem wizerunkowy aspekt tej części 

opisu lubelskich organizacji ujawnia się bowiem dużo głębsza słabość trzeciego sektora. Jeśli 

bowiem problem dotyczy w wielu aspektach ponad połowy organizacji, to widocznie 

przyczyna ma uwarunkowania systemowe i wymaga rozwiązań i podjęcia działań na 

płaszczyźnie prowadzonej wobec tego sektora polityki. 
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Zakończenie 
 

 

Pod względem liczbowym sektor pozarządowy w Lublinie, na pierwszy rzut oka, 

wydaje się wypadać dobrze. W stolicy regionu swoją główną siedzibę ma ok. ¼ wszystkich 

organizacji społecznych. Pogłębiona analiza wykazała jednak, że działających podmiotów 

społecznych jest dużo mniej, niż pokazują to dane dostępne w najważniejszych rejestrach 

(głównie REGON, ale też KRS, bazy.ngo.pl, czy baza sprawozdań organizacji pożytku 

publicznego MPiPS). Co więcej, głębsza analiza ujawniła, że kondycja większości 

podmiotów społecznych w Lublinie nie jest najlepsza, charakteryzują się one słabym 

potencjałem. Pomiędzy przeciętnymi organizacjami a stosunkowo nielicznymi organizacjami 

pozarządowymi o ugruntowanej pozycji w mieście, a niekiedy także i w regionie, występują 

dość istotne różnice. Te nieliczne organizacje, z własną lub wydzierżawioną infrastrukturą 

lokalową, z wypracowanymi mechanizmami pozyskiwania funduszy na działalność 

statutową, doświadczonym personelem, mają zapewniony udział w realizacji zadań 

publicznych w partnerstwie z miastem. Co prawda i dla tych organizacji dostęp do zadań 

publicznych jest ograniczony, głównie przez brak lub niewielkie środki w budżecie miasta 

przeznaczane na realizację zadań publicznych. Wskazywali na to sami badani. Jest to jednak 

sytuacja znacznie lepsza niż przeciętnej organizacji w Lublinie, która z powodu niewielkiego 

doświadczenia i małego potencjału ma znikome szanse na współpracę z miastem w realizacji 

polityk publicznych. Wynika to po części z polityki prowadzonej przez lokalny samorząd, 

który do współpracy dobiera sobie (najczęściej w drodze konkursowej) podmioty 

sprawdzone, doświadczone, o ustabilizowanej sytuacji i – co najważniejsze – mające 

odpowiedni potencjał do wykonania zadania publicznego. Paradoksalnie najważniejszymi 

podmiotami do ożywienia aktywności obywatelskiej są organizacje o charakterze 

samopomocowym i wzajemnościowym. Obywatele zaangażowani w tego typu organizacjach 

powinni w sposób prosty dostrzegać w przestrzeni miasta: 

 możliwość dokonywania wyborów działań, które mają szansę realizacji; 

 istnienie lokalnego forum, na którym można to działanie poddać ocenie, zainicjować, 

znaleźć dla jego realizacji partnerów; 

 istnienie narzędzi i instrumentów (w tym także finansowych), które pozwolą te ich 

inicjatywy zrealizować. 

Potrzebne są specjalne programy wzmacniające słabsze struktury obywatelskie oraz 

animujące nowe podmioty społeczne i oddolne inicjatywy obywatelskie w dzielnicach, czy 

osiedlach. Ważne i istotne jest to, by autorami tego typu programów i ich realizatorami były 

same organizacje społeczne. Samorząd powinien ograniczyć swoją rolę do bycia partnerem. 

W przeciwnym wypadku programy zaowocują jedynie wzrostem zatrudnienia w administracji 

samorządowej, a po stronie organizacji nadal będziemy mieli do czynienia z brakiem wiary 

w sens zaangażowania społecznego. 

W Lublinie, na poziomie konkretnych osiedli czy dzielnic, nie ma zbyt wiele 

programów obywatelskich i działań inicjowanych przez mieszkańców i skierowanych do 

mieszkańców. Wyjątkiem są działania obywatelskie realizowane m.in. w osiedlowych 

klubach, dzielnicowych domach kultury, czy filiach i sekcjach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lublinie. Jednak to, co hamuje rozwój aktywności obywatelskiej, to 

administracyjny charakter wielu tych instytucji, ograniczający innowacyjność i obywatelski 

charakter inicjatyw. W przestrzeni Lublina z trudem można znaleźć instytucje, których 
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prowadzenie zostało powierzone organizacjom społecznym
56

. W tym względzie dyskusyjną 

kwestią jest inicjatywa powołania do życia Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej. 

Jeśli bowiem czytamy, że przez Centrum
57

: „…samorząd miasta będzie mógł wspierać, 

aktywizować i integrować lubelskie  organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne 

działające na rzecz mieszkańców  w sferze zadań społecznych”, że „jest to  miejsce 

budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze zadań społecznych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi 

i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców miasta, […] miejsce wsparcia 

merytorycznego, organizacyjnego i logistycznego lubelskich organizacji pozarządowych 

działających w sferze spraw społecznych, podejmujących działania w zakresie wykluczenia 

społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób starszych 

i niepełnosprawnych”, to nasuwa się pytanie, czy przytoczony zakres obowiązków Centrum 

jest rolą władz samorządowych, czy też samego trzeciego sektora? Kto ma „wspierać, 

aktywizować i integrować”? Czy nie jest to zadanie trzeciego sektora? Jak budować dialog, 

partnerstwo z kimś, kto nie jest w pełni autonomiczny, kogo możliwości inicjatywy, 

kompetencje są ograniczone? Idea i pomysł Centrum zostały podpatrzone we Wrocławiu, ale 

tam od samego początku było wiadomo, że Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SEKTOR 3 mają prowadzić i zarządzać organizacje pozarządowe, choć to 

miasto daje lokal i finansuje jego działalność
58

. 

W Lublinie niewiele jest też działań wzmacniających osiedlowe czy dzielnicowe 

struktury obywatelskie. Te, które są mają charakter projektowy i najczęściej nie zakładają 

kontynuacji podjętych działań. Tymczasem potrzebne są działania programowe, wieloletnie, 

animujące i wzmacniające obywatelskość dzielnic i osiedli Lublina. Aktywizacja 

społeczności w dzielnicach Lublina wymaga uwzględnienia ich specyfiki i realizacji 

programów dostosowanych do potrzeb mieszkańców określonych środowisk. Animacja 

i organizowanie tych społeczności powinno dokonywać się oddolnie, z zaangażowaniem 

mieszkańców i od początku podjętych działań. 

Potrzebne są też mikrośrodki na uruchamianie niewielkich działań, ale ożywiających 

obywatelski potencjał jednostek pomocniczych miasta. W to zadanie powinny włączyć się 

także lokalne organizacje infrastrukturalne zajmujące się wspieraniem organizacji 

społecznych i inicjatyw obywatelskich, aby wspólnie dążyć do stworzenia lokalnego funduszu 

(na wzór Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
59

), który mógłby finansować 

mikroinicjatywy i tym samym przyczyniać się do wzmacniania tożsamości dzielnic i osiedli. 

Należy bowiem przypomnieć, że dialog obywatelski to nie tylko informowanie obywateli 

o wdrażanych przedsięwzięciach, czy konsultowanie z nimi gotowych dokumentów, lecz 

                                                 
56

 W przestrzeni miejskiej powinny być inicjowane analogiczne procesy jakie w poprzednim dziesięcioleciu na 

obszarach wiejskich obejmowały ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, czy tzw. małe szkoły. 

Czas pokazał, że uczestnictwo i zaangażowanie obywateli przyczyniło się do realizacji zadań przypisanych tym 

instytucjom w sposób efektywniejszy, aniżeli w okresie kiedy były one realizowane w ramach struktur 

samorządowych. Co więcej instytucje te, prowadzone przez organizacje pozarządowe, przyczyniły się do 

zaktywizowania i zintegrowania danych społeczności. Jest to rezultat wspólnototwórczej roli organizacji 

społecznych, której nigdy w takim stopniu nie spełni instytucja prowadzona przez administrację samorządową.  

57
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, http://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=162536 [dostęp: 

4.09.2013]. 

58
 Centrum prowadzone jest przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Zostało ono 

powołane przez środowisko wrocławskich organizacji pozarządowych. We Wrocławiu także istniały 

kontrowersje, co do poprawności samego procesu wyłaniania podmiotu, który miało prowadzić Centrum, Jednak 

od początku istniała zgoda co do tego, że ma to być organizacja pozarządowa, posiadająca mandat obywatelski. 

59
 Zob. http://www.flzb.lbl.pl/ 
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również umożliwienie obywatelom rzeczywistego udziału w budowaniu wspólnoty lokalnej 

oraz zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań, w myśl zasady pomocniczości. Zgodnie z tą 

zasadą struktury wyższego rzędu nie powinny ingerować w sprawy społeczności niższego 

rzędu, wyręczając je i pozbawiając tym samym kompetencji do realizacji własnych pomysłów 

na kształtowanie dobra wspólnego, czy też zaspakajania własnych potrzeb. Mają je przede 

wszystkim wspierać w sytuacjach koniecznych i wspomóc w koordynacji ich działań 

z działaniami innych grup społecznych. 

„Aktywność obywatelska” i „przestrzeń publiczna” do jej podejmowania to – zdaniem 

badanych – dwa kluczowe określenia wzajemnie powiązane. Badani podkreślali, że dla 

rozwoju aktywności obywatelskiej niezwykle istotne znaczenie ma przestrzeń publiczna, 

w której może być ona inicjowana. Zwracali na to uwagę szczególnie przedstawiciele rad 

dzielnic. Z kolei liderzy organizacji społecznych podkreślali, że najważniejsza jest aktywność 

mieszkańców osiedli, dzielnic, natomiast przestrzeń do realizacji inicjatyw obywatelskich 

zawsze się znajdzie. Ich zdaniem stworzenie takich przestrzeni publicznych niewiele pomoże, 

jeśli mieszkańcy nie będą chcieli się integrować, włączać w różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

jeśli „ludziom nie będzie chciało się chcieć” – jak to określiła jedna z animatorek działań 

społecznych w jednej z dzielnic Lublina. Nie zmienia to jednak faktu, że aktywność 

obywatelska potrzebuje przestrzeni publicznej, w której mogłaby ona być realizowana. Warto 

podkreślić, że tam, gdzie Miasto nie zatroszczyło się o przestrzeń publiczną dla aktywności 

obywatelskiej, szczególnie w dzielnicach położonych na obrzeżach Lublina, jest ona 

udostępniana przede wszystkim przez parafie i inne związki wyznaniowe, czy instytucje 

użyteczności publicznej (głównie szkoły, biblioteki). Wielu radnych dzielnic podkreślało, że 

wzorem w zakresie tworzenia przestrzeni publicznej dla animowania aktywności 

obywatelskiej jest Dzielnica Czuby, gdzie szereg inicjatyw oddolnych odbywa się 

w zagospodarowanym na te cele wąwozie, czy infrastrukturze udostępnionej przy tamtejszej 

parafii.  

Wyczuwamy intuicyjnie wartość i potrzebę forum w przestrzeni wirtualnej, 

a zatraciliśmy tą przestrzeń w rzeczywistości fizycznej. Forum tworzą i kształtują ludzie oraz 

ich organizacje, ale aby forum zaistniało w przestrzeni dzielnic i osiedli miejskich, potrzebuje 

swojej fizycznej lokalizacji. Pewną nadzieję na zmianę w tym względzie daje „Strategia 

Rozwoju Lublina na lata 2013-2020”. W rozdziale „Obszary rozwojowe”, obok Otwartości 

zwraca się uwagę na Przyjazność, o której ma m.in. decydować „Dbałość o kulturę 

przestrzeni”. Ma się ona przejawiać m.in. poprzez takie działania, jak „Opracowanie planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta z dbałością o najwyższą jakość planistyczną oraz 

dostosowanie ich do potrzeb i możliwości rozwoju miasta” (B.3.5.)
60

. 

Ograniczona przestrzeń publiczna stwarzająca możliwość podejmowania aktywności 

obywatelskiej świadczy pośrednio, z jednej strony, o wciąż słabej polityce decentralizacyjnej 

w zakresie rozwoju, zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury Lublina. Z drugiej 

strony wskazuje to na niewielką autonomię organizacji społecznych (finansową, 

infrastrukturalną) w stosunku do administracji samorządowej, która właśnie w Śródmieściu 

dysponuje zasobami, np. lokalami
61

. Także życie społeczne i kulturalne koncentruje się 

w strefie śródmiejskiej. Plany zagospodarowania przestrzennego i prowadzona polityka 

inwestycyjna słabo korelują z podziałem administracyjnym na 27 dzielnic w zakresie 
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 Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Urząd Miasta Lublin – Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, 

Lublin 2013, s. 44-45. 

61
 Kiedyś to organizacje społeczne budowały i powoływały do życia szereg instytucji. Przykładem było 

chociażby wybudowanie przez Lubelski Związek Pracy Kulturalnej gmachu dla prowadzonej przez 

Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.  
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kształtowania w każdej z nich tzw. centrum (kiedyś instytucja rynku, forum). Znamiennym 

przykładem jest zniszczenie tradycyjnego rynku na osiedlu LSM, przez zabudowę handlu 

wielkopowierzchniowego, którego funkcje integracyjne są znikome zarówno w kategoriach 

społecznych, jak i gospodarczych. Podobnym błędem, we wprowadzonym podziale 

administracyjnym Lublina na dzielnice, był brak dostosowania granic dzielnic do 

planowanych wielopasmowych tras ruchu. 

Wzmocnienia wymagają również rady dzielnic, które powinny otrzymywać coraz 

większe kompetencje w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury, a także animacji 

mieszkańców. Przedstawiciele władz lokalnych powinni stwarzać im możliwość 

do samoorganizacji i partycypacji społecznej, a także podejmować z nimi współpracę 

w realizacji polityk publicznych. W przeciwnym razie jednostki pomocnicze Lublina będą 

miały charakter jedynie fasadowy, na co zwracali uwagę przedstawiciele rad dzielnic 

(w większości przewodniczący lub zastępcy przewodniczącego zarządów dzielnic). 

O potrzebie wzmacniania edukacji i animacji obywatelskiej na poziomie dzielnic świadczy 

również niski poziom zainteresowania mieszkańców wyborami do rad dzielnic i utrzymująca 

się od 2006 roku niska frekwencja
62

. Co więcej, dochodziło również do przypadków, że nie 

było wystarczającej liczby chętnych ubiegających się o mandat radnego
63

. Warto podkreślić, 

iż funkcja radnego dzielnicy ma charakter społeczny. Środki finansowe otrzymuje tylko 

przewodniczący zarządu dzielnicy. W badaniach podkreślali oni, że znaczną część funduszy 

pochłaniają niezbędne wydatki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego. Niektórzy 

sugerowali wprowadzenie motywacji finansowych dla pozostałych radnych, którzy niezbyt 

chętnie włączają się w prace rad dzielnic! Istotny jest tu również element edukacyjny zarówno 

mieszkańców, jak i samych radnych. Ci pierwsi – zdaniem badanych – nie znają funkcji 

i kompetencji radnych jednostek pomocniczych miasta i często mylą ich z radnymi miasta. 

Drudzy natomiast mają słabą wiedzę na temat zasad funkcjonowania rad dzielnic i ich funkcji 

w tego typu ciałach.  

Niska frekwencja, brak chętnych do włączenia się w działalność rad dzielnic 

połączona z brakiem wiedzy o sposobie funkcjonowania jednostek pomocniczych Lublina 

świadczy o tym, że mieszkańcy słabo identyfikują się z dzielnicami. W proces budowania 

tożsamości i integralności dzielnic powinny włączyć się wszystkie środowiska, którym zależy 

na polepszaniu jakości życia mieszkańców w Lublinie. W tym procesie znaczącą rolę mają do 

odegrania również organizacje społeczne. 
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 Pierwsze wybory do rad dzielnic zorganizowano w 2006 roku, ale przeprowadzono je tylko w 25 dzielnicach. 

W 2 dzielnicach (Rury i Czechów Południowy) nie zarejestrowała się odpowiednia liczba kandydatów. Średnia 

frekwencja wynosiła wówczas 7,08%. W niektórych dzielnicach (Czechów Północny, Czuby Północne, 

Konstantynów oraz Śródmieście) nie przekroczyła wymaganego w tamtym okresie 3-procentowego progu, 

dlatego nie utworzono tam rad. W 2009 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do rad dzielnic: Czechów 

Południowy, Czechów Północny, Czuby Północne, Konstantynów, Rury oraz Śródmieście. Ogólna frekwencja 

wyborcza wyniosła zaledwie 3,58%. W ostatnich wyborach do rad dzielnic, które odbyły się w 2011 roku 

średnia frekwencja była niewiele wyższa od tej uzyskanej w 2006 roku – 7,55% – zob. [Urząd Miasta Lublin], 

Wyniki wyborów do Rad Dzielnic. Wybory 2006, http://um.lublin.eu/radydzielnic/index.php?t=200&id=147972 

[dostęp: 22.11.2013]; [Urząd Miasta Lublin], Wyniki wyborów do Rad Dzielnic. Wybory 2009, 

http://um.lublin.eu/radydzielnic/index.php?t=200&id=148001 [dostęp: 22.11.2013]; [Urząd Miasta Lublin], 

Wyniki wyborów do Rad Dzielnic. Wybory 2011, http://um.lublin.eu/radydzielnic/index.php?t=200&id=148905 

[dostęp: 22.11.2013]. 

63
 Zob. M. Szlachetka, M. Domagała, Nie ma chętnych do przejęcia władzy w dzielnicach, „Gazeta.pl Lublin”, 

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,9186163,Nie_ma_chetnych_do_przejecia_wladzy_w_dzielnicach.html 

[dostęp: 22.11.2013]. 
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Załączniki 
 

 

Tabele, wykresy i kartogramy 
 

Tabela II.4. Wykaz organizacji pożytku publicznego w Lublinie, które w 2013 r. 

otrzymały 1% należnego podatku za 2012 r. (stan na dzień 13 września 2013 r.) 

Lp. 
Numer 

KRS 
Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł 

1 4522 Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 2 702 084,20 zł 

2 290273 Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” 1 031 750,89 zł 

3 94228 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 496 146,63 zł 

4 26380 
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum 

Dobrego Samarytanina” 
455 560,27 zł 

5 106416 Fundacja Fuga Mundi 331 927,35 zł 

6 83782 Fundacja Godne Życie 228 489,62 zł 

7 199199 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi 

w Lublinie 
196 866,03 zł 

8 227661 Fundacja Imienia Leszka Podkańskiego 163 015,96 zł 

9 135612 Bractwo Miłosierdzia Im. Św. Brata Alberta 132 583,59 zł 

10 304247 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 85 516,61 zł 

11 128069 Fundacja „Restaurare Basilicam” 80 340,35 zł 

12 204819 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 74 030,86 zł 

13 5227 Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Lubelski Animals 65 409,02 zł 

14 72694 
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 

„Misericordia” 
51 312,70 zł 

15 24649 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży 

Niepełnosprawnej Ruchowo 
50 461,30 zł 

16 55648 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział W Lublinie 44 875,30 zł 

17 320529 Fundacja Im. Ojca Werenfrieda
64

 40 171,64 zł 

18 312130 Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” 37 196,80 zł 

19 303017 Razem-Fundacja Onkologii Lubelskiej 37 153,34 zł 

20 15377 
Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” 
36 941,10 zł 

                                                 
64

 Organizacja przeniosła swoją siedzibę do Warszawy, widniej w Wykazie organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze 

zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 

25 kwietnia 2013 r.). 
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21 218610 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali W Lublinie Pn. 

„I Ty Możesz Pomóc Choremu Dziecku” w Lublinie 

35 260,00 zł 

22 228933 Fundacja „Felis” 33 250,70 zł 

23 25986 Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki 25 633,60 zł 

24 282237 Fundacja Alpha 25 281,68 zł 

25 348564 Fundacja Emperia 22 984,50 zł 

26 318050 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 

w Lublinie 
22 679,30 zł 

27 269216 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział 

Regionalny 
22 446,40 zł 

28 242213 Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 21 267,80 zł 

29 289594 Stowarzyszenie Fiore 20 173,87 zł 

30 218186 Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej 17 832,30 zł 

31 225394 Fundacja Otwórz Serce 17 352,93 zł 

32 371726 Centrum Jana Pawła II 17 219,33 zł 

33 7330 Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski 17 163,20 zł 

34 85223 Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16 877,53 zł 

35 86057 Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” 15 451,50 zł 

36 8066 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Lublinie 
14 806,74 zł 

37 317130 Stowarzyszenie Dobrego Pasterza 14 405,70 zł 

38 34044 
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Z Uszkodzeniem Mózgu 

„Spero” 
14 063,30 zł 

39 91034 
Polskie Towarzystwo Walki Z Kalectwem Oddział 

w Lublinie 
13 693,49 zł 

40 342873 Budowlany Klub Sportowy w Lublinie 13 594,60 zł 

41 99653 Fundacja „Mali Szczęśliwi” im. Janusza Korczaka 11 898,00 zł 

42 9423 
Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych 

Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół 
11 466,30 zł 

43 99867 Fundacja Duszpasterstwa Biblijnego „Metanoia” 11 391,70 zł 

44 227024 
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty 

Skarb” 
10 699,20 zł 

45 76793 
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum 

im. Stanisława Staszica 
10 470,30 zł 

46 321242 Fundacja Amigo-Polska 10 308,40 zł 

47 299871 Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk 10 169,50 zł 
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48 224942 Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej 10 156,00 zł 

49 112710 Fundacja Integracyjna „Na Tatarach” 9 838,20 zł 

50 282152 Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego 9 291,20 zł 

51 316868 Fundacja Teatroterapia Lubelska 9 220,40 zł 

52 97202 Fundacja „Dom Dzieci Benjamin” 8 687,30 zł 

53 17023 Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek 8 421,10 zł 

54 35375 Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 8 214,20 zł 

55 267893 Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin 8 030,10 zł 

56 7966 Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 7 785,20 zł 

57 24476 Klub Motorowy „Cross” w Lublinie 7 496,90 zł 

58 218085 Stowarzyszenie „Muzyka” 7 434,80 zł 

59 66876 Stowarzyszenie Absolwentów Biskupiaka 7 164,80 zł 

60 213812 Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie 6 994,50 zł 

61 54030 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy” przy 

Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie 
6 875,60 zł 

62 330704 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Lubelskie
65

 
6 861,60 zł 

63 305952 Fundacja Rozwiń Skrzydła 6 796,60 zł 

64 202462 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Potrzebującym „Agape” 
6 324,20 zł 

65 4293 
Stowarzyszenie Ochrony I Pomocy Rodzinie Alkoholowej 

„Sopra” 
6 318,10 zł 

66 275745 Uczniowski Klub Sportowy „Widok” Sp 51 6 263,50 zł 

67 110567 Stowarzyszenie „W Stronę Sztuki” 6 244,80 zł 

68 12639 
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – 

Sejmik Wojewódzki 
5 948,70 zł 

69 282673 
Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 
5 650,40 zł 

70 22539 
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej 

im. Wandy Kaniorowej 
5 388,20 zł 

71 215423 Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” 5 316,60 zł 

72 128910 
Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony 

Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
5 200,10 zł 

73 139899 Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie 4 040,90 zł 

                                                 
65

 W 2013 r. Organizacja podjęła decyzję o likwidacji swojej działalności [uchwała walnego zebrania członków 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koła Lubelskiego z dnia 25.03.2013 r. o likwidacji Towarzystwa 

z dniem 01.05.2013 r.]. 
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74 173902 Stowarzyszenie Ruch Obrony Praw Ojca 4 036,30 zł 

75 308770 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich Rodzin  

– „Jesteśmy Wśród Was” 

3 955,50 zł 

76 320725 Stowarzyszenie „Nasze Orlęta” 3 936,40 zł 

77 253778 Stowarzyszenie „Radość Dawania” 3 910,50 zł 

78 9970 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza 3 889,40 zł 

79 14813 Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 3 848,80 zł 

80 12817 Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” 3 659,70 zł 

81 90983 Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego 3 566,90 zł 

82 298499 

Fundacja na Rzecz Osób Przewlekle Chorych, 

Niepełnosprawnych, Nieuleczalnie Chorych 

i Marginalizowanych Społecznie – Zofia 

3 538,50 zł 

83 9306 Stowarzyszenie „Stop” 3 375,20 zł 

84 53052 Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności 3 350,40 zł 

85 157253 Fundacja „S.O.S. Ziemi Lubelskiej” 3 210,10 zł 

86 323270 Unia Absolwentów 3 117,30 zł 

87 311823 Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 3 100,00 zł 

88 209913 Lubelski Klub Karate Kyokushin 3 038,00 zł 

89 222437 Stowarzyszenie Homo Faber 2 963,00 zł 

90 35224 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych 

i Niepełnosprawnych z Siedzibą w Lublinie 
2 902,10 zł 

91 88689 Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 2 818,30 zł 

92 99660 
Fundacja Rozwoju Lubelskiego Wydziału 

Farmaceutycznego im. mgr Witolda Łobarzewskiego 
2 538,10 zł 

93 5282 Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie 2 522,60 zł 

94 239975 Rotary Club Lublin 2 507,60 zł 

95 84959 Fundacja „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża 2 491,60 zł 

96 222991 Stowarzyszenie Chóralne „Kantylena” 2 460,00 zł 

97 13179 Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego 2 424,90 zł 

98 286985 Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz 2 195,00 zł 

99 73451 Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków 2 142,60 zł 

100 51727 
Nadzieja Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

Chorym Uzależnionym Od Alkoholu w Lublinie 
2 094,20 zł 

101 159001 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina 1 839,10 zł 

102 298894 
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 

„Powrót z U” Oddział Lublin 
1 796,40 zł 
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103 11721 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych 

Ruchowo 
1 770,50 zł 

104 153780 Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 1 699,40 zł 

105 131226 Bank Żywności w Lublinie 1 696,20 zł 

106 55385 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 

Lubelskiej 
1 674,70 zł 

107 249079 
Fundacja Na Rzecz Badań Nad Muzyką Ludową i Sakralną 

Kresów „Muzyka Kresów” 
1 660,50 zł 

108 214186 Towarzystwo Dla Natury i Człowieka 1 607,50 zł 

109 308456 Stowarzyszenie Synergia 1 546,00 zł 

110 45725 
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki 

Lubelskiej 
1 451,10 zł 

111 1950 Klub Inner Wheel w Lublinie 1 415,00 zł 

112 3884 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sławinek” 1 357,90 zł 

113 203249 
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół  

im. A. i J. Vetterów w Lublinie 
1 279,90 zł 

114 46256 
Grupa Aktywnej Rehabilitacji - Rekryteringsgruppen 

Region Lubelski 
1 279,50 zł 

115 302155 Kolarski Klub Tandemowy „Hetman” 1 279,20 zł 

116 58290 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych* 1 269,85 zł 

117 338338 
Fundacja Poetów i Ułanów Pamięci Generała Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego 
1 200,90 zł 

118 129753 Fundacja Norwidowska 1 173,60 zł 

119 40837 Stowarzyszenie Chorych na Serce 1 170,90 zł 

120 21566 Lubelski Ośrodek Samopomocy 1 162,00 zł 

121 232000 
Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman” 

Lublin 
1 145,60 zł 

122 70643 Lubelski Klub Mas Oyama's Karate Kyokushinkai 1 021,80 zł 

123 299624 
Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy 

Województwa Lubelskiego Oddział w Lublinie 
1 001,40 zł 

124 17092 Stowarzyszenie Postis 988,20 zł 

125 167357 
Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia 

Piersią Oddział Terenowy w Lublinie 
966,50 zł 

126 251657 
Lubelskie Stowarzyszenie Na Rzecz Opieki 

Długoterminowej I Pomocy Społecznej „Opiekun” 
924,20 zł 

127 344697 Fundacja „Czas dla Życia” 873,70 zł 

128 204232 
Jednostka Organizacyjna Kościoła Rektoralnego  

p.w. Św. Judy Tadeusza Wydział Pomocy „Corda” 
736,90 zł 
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129 121568 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych 

Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli 
721,00 zł 

130 46597 Instytut Zarządzania i Przedsiębiorczości 571,80 zł 

131 240612 Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” 529,90 zł 

132 343708 Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” 482,30 zł 

133 322363 
Fundacja Na Rzecz Pomocy Afryce i Krajom 

Potrzebującym „Benu” 
474,80 zł 

134 70049 Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki 470,50 zł 

135 245589 Miejski Klub Sportowy „Kalina – Lublin” 454,10 zł 

136 252701 Klub Oyama Karate Lublin 406,80 zł 

137 214777 Stowarzyszenie „Zdrowie Kobiety” 310,40 zł 

138 9613 
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych 
153,30 zł 

139 150222 

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii Klatki Piersiowej przy 

Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej 

w Lublinie 

122,30 zł 

140 317944 Salus 51,60 zł 

141 223487 Stowarzyszenie Egida 22,70 zł 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego  

od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok,  

Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2013. 

 

Tabela III.2. Data rozpoczęcia działalności organizacji społecznych w Lublinie  

(N=1297 aktywnych* + N=475 nieaktywnych**) 

Organizacje 

 

ROK 

Działające 
Wykreślone lub 

w likwidacji 

Aktywne Nieaktywne 

1922 1 
 

1923 1 
 

1950 
 

2 

1956 1 
 

1958 1 
 

1962 
 

1 

1970 
 

1 

1974 1 
 

1975 1 
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1976 6 3 

1977 2 1 

1978 7 1 

1979 1 
 

1980 2 
 

1982 1 1 

1983 9 
 

1984 1 1 

1985 2 1 

1986 2 1 

1987 2 
 

1988 2 1 

1989 9 2 

1990 14 13 

1991 27 21 

1992 55 35 

1993 44 28 

1994 43 25 

1995 51 14 

1996 38 32 

1997 46 23 

1998 35 27 

1999 46 66 

2000 68 41 

2001 42 25 

2002 54 18 

2003 53 15 

2004 69 20 

2005 54 12 

2006 52 8 

2007 70 10 

2008 81 10 

2009 62 9 

2010 81 6 
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2011 77 1 

2012 80 
 

2013
66

 3 
 

RAZEM 1297 475 

 
*   organizacje aktywne – powstałe w danym roku i w roku 2013 nadal działające 

** organizacje nieaktywne – te, które powstały w danym roku, ale w 2013 roku już nie działają, albo zostały 

przeniesione do innych miejscowości (tych ostatnich było tylko 3) 

Źródło: opracowanie na podstawie REGON  

(po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Tabela III.3. Data rozpoczęcia działalności organizacji społecznych  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Rok 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

1815 1 0,48% 0 0,00% 

1867 1 0,48% 0 0,00% 

1919 0 0,00% 1 2,50% 

1923 0 0,00% 1 2,50% 

1936 1 0,48% 0 0,00% 

1949 1 0,48% 0 0,00% 

1951 1 0,48% 0 0,00% 

1952 1 0,48% 1 2,50% 

1957 1 0,48% 0 0,00% 

1958 0 0,00% 1 2,50% 

1960 1 0,48% 0 0,00% 

1961 1 0,48% 0 0,00% 

1962 1 0,48% 0 0,00% 

1965 1 0,48% 0 0,00% 

1968 1 0,48% 0 0,00% 

1974 1 0,48% 0 0,00% 

1975 1 0,48% 0 0,00% 

1980 1 0,48% 0 0,00% 

1981 0 0,00% 1 2,50% 

                                                 
66

 Dane wg stanu na dzień: 31.01.2013 r. 
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1982 2 0,96% 0 0,00% 

1983 1 0,48% 0 0,00% 

1984 1 0,48% 0 0,00% 

1986 1 0,48% 0 0,00% 

1988 0 0,00% 1 2,50% 

1989 8 3,83% 1 2,50% 

1990 3 1,44% 2 5,00% 

1991 6 2,87% 4 10,00% 

1992 4 1,91% 0 0,00% 

1993 8 3,83% 3 7,50% 

1994 3 1,44% 1 2,50% 

1995 7 3,35% 4 10,00% 

1996 6 2,87% 1 2,50% 

1997 2 0,96% 2 5,00% 

1998 7 3,35% 1 2,50% 

1999 6 2,87% 2 5,00% 

2000 2 0,96% 0 0,00% 

2001 10 4,78% 3 7,50% 

2002 4 1,91% 1 2,50% 

2003 6 2,87% 0 0,00% 

2004 8 3,83% 1 2,50% 

2005 7 3,35% 0 0,00% 

2006 7 3,35% 2 5,00% 

2007 17 8,13% 3 7,50% 

2008 13 6,22% 1 2,50% 

2009 16 7,66% 1 2,50% 

2010 18 8,61% 1 2,50% 

2011 21 10,05% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie REGON  

(po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 
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Tabela V.1. Minimalny zasięg działalności organizacji w ciągu ostatniego roku 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Obszar działalności 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % 

Osiedle(a) 69 33,01% 12 30,00% 

Dzielnic(e) 29 13,88% 4 10,00% 

Miasto Lublin 97 46,41% 22 55,00% 

Lubelski Obszar Metropolitalny 2 0,96% 0 0,00% 

Na terenie innych gmin i powiatów woj. lubelskiego 5 2,39% 0 0,00% 

Województwo  1 0,48% 1 2,50% 

Cały kraj 3 1,44% 0 0,00% 

Poza granicami kraju 2 0,96% 1 2,50% 

Inaczej wyodrębnione terytorium 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela V.2. Maksymalny zasięg działalności organizacji w ciągu ostatniego roku 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Obszar działalności 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % 

Osiedle(a) 0 0,00% 0 0,00% 

Dzielnic(e) 6 2,87% 0 0,00% 

Miasto Lublin 31 14,83% 0 0,00% 

Lubelski Obszar Metropolitalny 11 5,26% 0 0,00% 

Na terenie innych gmin i powiatów woj. lubelskiego 7 3,35% 0 0,00% 

Województwo  34 16,27% 16 40,00% 

Cały kraj 51 24,40% 9 22,50% 

Poza granicami kraju 66 31,58% 15 37,50% 

Inaczej wyodrębnione terytorium 3 1,44% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela V.3. Obszar lub obszary działalności organizacji w ciągu ostatniego roku 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Obszar(y) działalności 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % 

Osiedle(a) 69 33,01% 12 30,00% 

Dzielnic(e) 93 44,50% 16 40,00% 

Miasto Lublin 187 89,47% 38 95,00% 

Lubelski Obszar Metropolitalny 112 53,59% 33 82,50% 

Na terenie innych gmin i powiatów woj. lubelskiego 105 50,24% 32 80,00% 

Województwo  118 56,46% 38 95,00% 

Cały kraj 106 50,72% 21 52,50% 

Poza granicami kraju 67 32,06% 15 37,50% 

Inaczej wyodrębnione terytorium 23 11,00% 2 5,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela V.4. Liczba wiodących obszarów działalności organizacji 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Liczba obszarów 
losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

1 158 75,60% 26 65,00% 

2 43 20,57% 11 27,50% 

3 8 3,83% 2 5,00% 

4 0 0,00% 1 2,50% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela V.5. Wiodący(e) obszar(y) działalności organizacji 

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Obszar(y) działalności 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % 

Osiedle(a) 4 1,91% 1 2,50% 

Dzielnic(e) 25 11,96% 2 5,00% 

Miasto Lublin 117 55,98% 18 45,00% 

Lubelski Obszar Metropolitalny 19 9,09% 6 15,00% 

Na terenie innych gmin i powiatów woj. lubelskiego 11 5,26% 5 12,50% 

Województwo  36 17,22% 21 52,50% 

Cały kraj 36 17,22% 4 10,00% 

Poza granicami kraju 10 4,78% 1 2,50% 

Inaczej wyodrębnione terytorium 12 5,74% 0 0,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela VI.1. Poziom wpływu organizacji na rozwój Lublina –  

8 kategorii (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Poziom wpływu 
losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Nie prowadzimy takich analiz 28 13,40% 3 7,50% 

Nie mamy żadnego wpływu – 1 19 9,09% 3 7,50% 

2 23 11,00% 3 7,50% 

3 35 16,75% 3 7,50% 

4 33 15,79% 13 32,50% 

5 39 18,66% 6 15,00% 

6 16 7,66% 6 15,00% 

Mamy znaczący wpływ – 7 16 7,66% 3 7,50% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela VI.2. Poziom wpływu organizacji na rozwój Lublina –  

3 kategorie (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Poziom wpływu 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Nie prowadzimy takich analiz (8) 28 13,40% 3 7,50% 

Niski lub nie mamy wpływu (1-3) 77 36,84% 9 22,50% 

Mamy wpływ (4-7) 104 49,76% 28 70,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

 

 

Tabela VI.3. Poziom wpływu organizacji na rozwój jednej lub kilku dzielnic Lublina –  

8 kategorii (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Poziom wpływu 
losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Nie prowadzimy takich analiz 99 47,37% 14 35,00% 

Nie mamy żadnego wpływu – 1 17 8,13% 5 12,50% 

2 8 3,83% 1 2,50% 

3 23 11,00% 6 15,00% 

4 18 8,61% 7 17,50% 

5 16 7,66% 4 10,00% 

6 15 7,18% 3 7,50% 

Mamy znaczący wpływ – 7 13 6,22% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

 

 

Tabela VI.4. Poziom wpływu organizacji na rozwój jednej lub kilku dzielnic Lublina –  

3 kategorie (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Poziom wpływu 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Nie prowadzimy takich analiz (8) 99 47,37% 14 35,00% 

Niski lub nie mamy wpływu (1-3) 48 22,97% 12 30,00% 

Mamy wpływ (4-7) 62 29,67% 14 35,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  
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Tabela VII.1. Zaangażowanie organizacji w ciągu ostatniego roku na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina,  

jednej lub kilku dzielnic Lublina oraz osiedla lub kilku osiedli (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) – 3 kategorie 

Poziom 

zaangażowania 

 

 

 

Teren 

Działamy na danym 

terenie (4-7) 

Nie działamy na danym 

terenie (1-3) 
Brak analiz (8) Razem 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Lubelski 

Obszar 

Metropolitalny 

83 39,71% 28 70,00% 97 46,41% 11 27,50% 29 13,88% 1 2,50% 209 100% 40 100% 

Miasto Lublin 157 75,12% 38 95,00% 40 19,14% 1 2,50% 12 5,74% 1 2,50% 209 100% 40 100% 

Jedna lub kilka 

dzielnic Lublina 
89 42,58% 18 45,00% 47 22,49% 13 32,50% 73 34,93% 9 22,50% 209 100% 40 100% 

Osiedle lub 

kilka osiedli 
63 30,58% 11 28,21% 53 25,73% 17 43,59% 90 43,69% 11 28,21% 206 100% 39 100% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela VII.2. Zaangażowanie organizacji w ciągu ostatniego roku na terenie Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic Lublina oraz osiedla  

lub kilku osiedli (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) – 8 kategorii 

Teren 

Poziom  

zaangażowania 

Lubelski Obszar 

Metropolitalny 

Miasto 

Lublin 

Jedna lub kilka 

dzielnic Lublina 

Osiedle lub 

kilka osiedli 

Niski 

1 

losowa - 

N=209 

N 42 10 25 31 

% 20,10% 4,78% 11,96% 15,05% 

celowa - 

N=40 

N 4 1 6 7 

% 10,00% 2,50% 15,00% 17,95% 

2 

losowa - 

N=209 

N 23 9 12 9 

% 11,00% 4,31% 5,74% 4,37% 

celowa - 

N=40 

N 0 0 4 5 

% 0,00% 0,00% 10,00% 12,82% 

3 

losowa - 

N=209 

N 32 21 10 13 

% 15,31% 10,05% 4,78% 6,31% 

celowa - 

N=40 

N 7 0 3 5 

% 17,50% 0,00% 7,50% 12,82% 

4 

losowa - 

N=209 

N 27 24 20 16 

% 12,92% 11,48% 9,57% 7,77% 

celowa - 

N=40 

N 4 1 3 1 

% 10,00% 2,50% 7,50% 2,56% 

5 

losowa - 

N=209 

N 22 32 21 20 

% 10,53% 15,31% 10,05% 9,71% 

celowa - 

N=40 

N 4 8 2 2 

% 10,00% 20,00% 5,00% 5,13% 

6 

losowa - 

N=209 

N 12 32 21 8 

% 5,74% 15,31% 10,05% 3,88% 

celowa - 

N=40 

N 6 8 4 4 

% 15,00% 20,00% 10,00% 10,26% 

Wysoki 

7 

losowa - 

N=209 

N 22 69 27 19 

% 10,53% 33,01% 12,92% 9,22% 

celowa - 

N=40 

N 14 21 9 4 

% 35,00% 52,50% 22,50% 10,26% 

Nie 

prowadzimy 

takich 

analiz 

losowa - 

N=209 

N 29 12 73 90 

% 13,88% 5,74% 34,93% 43,69% 

celowa - 

N=40 

N 1 1 9 11 

% 2,50% 2,50% 22,50% 28,21% 

Razem 

losowa - 

N=209 

N 209 209 209 206 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

celowa - 

N=40 

N 40 40 40 39 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Wykres VII.3. Deklarowany poziom zaangażowania organizacji w ciągu ostatniego roku 

na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic 

Lublina oraz osiedla lub kilku osiedli (N=209 – próba losowa) – 8 kategorii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Wykres VII.4. Deklarowany poziom zaangażowania organizacji w ciągu ostatniego roku 

na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Lublina, jednej lub kilku dzielnic 

Lublina oraz osiedla lub kilku osiedli (N=40 – próba celowa) – 8 kategorii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela VIII.3. Forma prawna organizacji (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Forma prawna 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Stowarzyszenie 147 70,33% 25 62,50% 

Fundacja 61 29,19% 15 37,50% 

organizacja zagraniczna bez osobowości  

prawnej w Polsce 
1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela VIII.4. Przybliżona liczba członków stowarzyszeń 

(N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

Przybliżona  

liczba członków 

losowa - 

N=145 

celowa - 

N=22 

N % N % 

3 1 0,69% 0 0,00% 

10 1 0,69% 0 0,00% 

14 1 0,69% 0 0,00% 

15 13 8,97% 2 9,09% 

16 4 2,76% 0 0,00% 

17 1 0,69% 0 0,00% 

18 4 2,76% 0 0,00% 

19 1 0,69% 0 0,00% 

20 15 10,34% 0 0,00% 

22 0 0,00% 1 4,55% 

23 1 0,69% 0 0,00% 

24 2 1,38% 0 0,00% 

25 7 4,83% 0 0,00% 

26 3 2,07% 1 4,55% 

28 1 0,69% 0 0,00% 

29 1 0,69% 0 0,00% 

30 15 10,34% 3 13,64% 

31 1 0,69% 0 0,00% 

32 2 1,38% 0 0,00% 

35 5 3,45% 0 0,00% 

36 1 0,69% 0 0,00% 

37 0 0,00% 1 4,55% 

40 4 2,76% 0 0,00% 

42 1 0,69% 0 0,00% 

43 1 0,69% 0 0,00% 

45 1 0,69% 1 4,55% 
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46 1 0,69% 0 0,00% 

48 1 0,69% 0 0,00% 

50 11 7,59% 0 0,00% 

60 2 1,38% 2 9,09% 

62 1 0,69% 0 0,00% 

70 3 2,07% 1 4,55% 

78 1 0,69% 0 0,00% 

80 2 1,38% 0 0,00% 

82 1 0,69% 0 0,00% 

86 1 0,69% 0 0,00% 

90 1 0,69% 0 0,00% 

100 5 3,45% 0 0,00% 

120 2 1,38% 2 9,09% 

122 1 0,69% 0 0,00% 

128 2 1,38% 1 4,55% 

129 1 0,69% 0 0,00% 

134 1 0,69% 0 0,00% 

135 1 0,69% 0 0,00% 

140 1 0,69% 0 0,00% 

150 2 1,38% 0 0,00% 

160 1 0,69% 0 0,00% 

198 1 0,69% 0 0,00% 

200 0 0,00% 1 4,55% 

250 2 1,38% 1 4,55% 

300 1 0,69% 0 0,00% 

330 1 0,69% 0 0,00% 

341 1 0,69% 0 0,00% 

423 1 0,69% 0 0,00% 

450 1 0,69% 1 4,55% 

460 1 0,69% 0 0,00% 

500 2 1,38% 0 0,00% 

520 0 0,00% 1 4,55% 

600 1 0,69% 0 0,00% 

1000 1 0,69% 0 0,00% 

1700 0 0,00% 1 4,55% 

2000 1 0,69% 0 0,00% 

2500 1 0,69% 0 0,00% 

3301 0 0,00% 1 4,55% 

4000 0 0,00% 1 4,55% 

4025 1 0,69% 0 0,00% 

Razem 145 100,00% 22 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela VIII.5. Liczba członków organizacji – 8 kategorii 

(N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

Liczba  

członków organizacji 

losowa - 

N=145 

celowa - 

N=22 

N % N % 

poniżej 15 3 2,07% 1 4,55% 

15-30 68 46,90% 6 27,27% 

31-60 31 21,38% 4 18,18% 

61-100 15 10,34% 1 4,55% 

101-200 13 8,97% 4 18,18% 

201-500 10 6,90% 2 9,09% 

501-1000 2 1,38% 1 4,55% 

powyżej 1000 3 2,07% 3 13,64% 

Razem 145 100,00% 22 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela VIII.6. Odsetek (przybliżony) członków zaangażowanych w bieżącą działalność 

organizacji (N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

% członków 

losowa - N=145 celowa - N=22 

N % N % 

6,7% 1 0,69% 0 0,00% 

8,1% 1 0,69% 0 0,00% 

8,8% 0 0,00% 1 4,55% 

9,6% 0 0,00% 1 4,55% 

10,0% 8 5,52% 1 4,55% 

10,8% 0 0,00% 1 4,55% 

11,4% 1 0,69% 0 0,00% 

11,6% 1 0,69% 0 0,00% 

12,4% 1 0,69% 0 0,00% 

13,3% 1 0,69% 0 0,00% 

14,0% 2 1,38% 0 0,00% 

14,3% 1 0,69% 0 0,00% 

15,0% 1 0,69% 0 0,00% 

16,7% 1 0,69% 0 0,00% 

19,4% 1 0,69% 0 0,00% 

20,0% 10 6,90% 1 4,55% 

20,8% 1 0,69% 0 0,00% 

21,7% 1 0,69% 0 0,00% 

23,4% 1 0,69% 0 0,00% 
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25,0% 8 5,52% 0 0,00% 

26,1% 1 0,69% 0 0,00% 

27,8% 1 0,69% 0 0,00% 

28,1% 1 0,69% 1 4,55% 

28,6% 1 0,69% 0 0,00% 

30,0% 6 4,14% 1 4,55% 

33,0% 3 2,07% 0 0,00% 

33,3% 10 6,90% 1 4,55% 

34,3% 1 0,69% 0 0,00% 

34,5% 1 0,69% 0 0,00% 

35,0% 1 0,69% 0 0,00% 

36,6% 1 0,69% 0 0,00% 

40,0% 9 6,21% 2 9,09% 

41,0% 1 0,69% 0 0,00% 

41,7% 2 1,38% 1 4,55% 

42,3% 0 0,00% 1 4,55% 

42,9% 2 1,38% 0 0,00% 

43,8% 1 0,69% 0 0,00% 

45,0% 1 0,69% 0 0,00% 

46,7% 1 0,69% 0 0,00% 

46,9% 1 0,69% 0 0,00% 

50,0% 11 7,59% 3 13,64% 

51,4% 1 0,69% 0 0,00% 

60,0% 5 3,45% 1 4,55% 

62,5% 2 1,38% 0 0,00% 

64,5% 1 0,69% 0 0,00% 

65,0% 1 0,69% 0 0,00% 

66,7% 2 1,38% 0 0,00% 

67,0% 1 0,69% 0 0,00% 

70,0% 6 4,14% 2 9,09% 

73,3% 1 0,69% 0 0,00% 

75,0% 2 1,38% 0 0,00% 

80,0% 3 2,07% 0 0,00% 

90,0% 3 2,07% 1 4,55% 

100,0% 20 13,79% 3 13,64% 

Razem 145 100,0% 22 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela VIII.7. Odsetek (przybliżony) członków zaangażowanych w bieżącą działalność 

organizacji – 4 kategorie (N=145 z próby losowej, N=22 z próby celowej) 

Próba 

% członków 

losowa - N=145 celowa - N=22 

N % N % 

poniżej 25% 33 22,76% 5 22,73% 

25%-50% 53 36,55% 7 31,82% 

50%-75% 31 21,38% 6 27,27% 

75%-100% 28 19,31% 4 18,18% 

Razem 145 100,00% 22 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela IX.3. Federacje i związki organizacji społecznych w Lublinie 

(stan na dzień 20.05.2014) 

Lp. KRS REGON Nazwa Federacji/Związku 

1 9613 431238297 Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych 

2 11721 431181717 Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych 

Ruchowo 

3 220269 060191476 Lubelski Związek Taekwon-Do 

4 3360 432253100 Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa 

Wodnego 

5 12639 430401170 Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – 

Sejmik Wojewódzki 

6 136987 430503722 Okręgowy Związek Kolarski 

7 414153 061395583 Polski Związek Sportu Niesłyszących 

8 5282 430503700 Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie 

9 224969 432740426 Europejska Federacja Taekwon-Do (AETF) 

10 144595 432661997 Lubelska Unia Sportu 

11 69941 010583590 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

12 228164 060006786 Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF 

13 50891 007020900 Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

w Lublinie 

14 133844 432533199 Lubelski Związek Brydża Sportowego w Lublinie 
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15 305951 060410139 Lubelski Związek Orientacji Sportowej 

16 296950 060322286 Lubelski Okręgowy Związek Kickboxingu 

17 42319 431266520 Lubelski Okręgowy Związek Rugby 

18 62215 431242637 Wojewódzki Związek Tenisowy w Lublinie 

19 131226 432522528 Bank Żywności w Lublinie 

20 136072 430064814 Polski Związek Taekwon-do 

21 85785 430093520 Okręgowy Związek Judo w Lublinie 

22 7955 430070654 Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Rada w Lublinie 

23 51009 430320230 Lubelski Okręgowy Związek Pływacki w Lublinie 

24 68849 430320246 Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie 

25 307629 060371066 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Lubelskiego 

26 42199 431150533 Lubelski Związek Szachowy w Lublinie 

27 138276 430331190 Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Lublinie 

28 164069 000756123 Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

w Lublinie 

29 82596 430411753 Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego w Lublinie 

30 249914 060114910 Lubelski Okręgowy Związek Bokserski 

31 205680 432741242 Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie 

32 331529 060492999 Polskie Zrzeszenie Kyokushinkai 

33 35356 950327317 Lubelski Związek Karate Tradycyjnego 

34 51171 431187341 Lubelski Okręgowy Związek Łuczniczy 

35 90860 001086742 Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski 

36 51052 001058705 Lubelski Związek Piłki Nożnej 

37 61546 430503716 Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów 

w Lublinie 

38 158909 432661610 Lubelski Sejmik Gospodarczy 

39 291371 060316682 Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej 

40 263146 brak Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa 
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Wodnego 

41 51464 430347200 Lubelski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Lublinie 

42 100646 007021710 Wojewódzka Federacja Sportu w Lublinie 

43 19817 430540002 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie 

44 109432 430175749 Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 

45 217795 432734408 Lubelski Związek Tańca Sportowego w Lublinie 

46 137495 431242324 Lubelski Związek Kajakowy 

47 108697 431219294 Okręgowy Związek Karate 

48 142665 431210778 Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

w Lublinie 

49 124821 431273158 Lubelski Okręgowy Związek Kulturystyki, Trójboju Siłowego 

i Fitness 

50 104290 431273342 Okręgowy Związek Dalekowschodnich Sportów Walki 

w Lublinie 

51 stow. 

zwykł. 

430486998 Polska Federacja Klubów i Centrów UNESCO 

52 408447 061381003 Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów 

Budowlanych 

53 stow. 

zwykł. 

060070873 Federacja Sportów Siłowych 

54 111735 brak Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Lublinie 

55 82548 430688785 Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie 

56 45225 430632193 Związek Gmin Lubelszczyzny 

57 351701 060600561 Lubelski Związek Piłki Ręcznej 

58 317106 060429512 Stowarzyszenie „Polski Związek Izb Rzemieślniczych” 

59 jedn. ter. 

bez os. pr.  

00074227900214 Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy Lublin 

60 jedn. ter. 

bez os. pr.  

00701494000080 Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy Lublin 

61 jedn. ter. 

bez os. pr.  

00702405000427 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej Województwa Lubelskiego – Oddział Wojewódzki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.bazy.ngo.pl  
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Tabela X.1. Liczba organizacji zatrudniających pracowników (etatowych, na umowy 

cywilno-prawne) (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Organizacja 

zatrudnia pracowników 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Tak 109 52,15% 39 97,50% 

Nie 100 47,85% 1 2,50% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela X.2. Przybliżona liczba zatrudnionych pracowników (etatowych, na umowy cywilno-

prawne) (N=109 – próba losowa, N=39 – próba celowa) 

Próba 

Liczba  

zatrudnionych pracowników 

losowa - N=109 celowa - N=39 

N % N % 

1 24 22,02% 2 5,13% 

2 9 8,26% 2 5,13% 

3 8 7,34% 1 2,56% 

4 4 3,67% 2 5,13% 

5 13 11,93% 2 5,13% 

6 6 5,50% 1 2,56% 

7 3 2,75% 4 10,26% 

8 7 6,42% 2 5,13% 

9 2 1,83% 1 2,56% 

10 3 2,75% 0 0,00% 

11 3 2,75% 1 2,56% 

12 1 0,92% 1 2,56% 

14 1 0,92% 0 0,00% 

15 4 3,67% 1 2,56% 

17 1 0,92% 0 0,00% 

18 0 0,00% 1 2,56% 

19 1 0,92% 1 2,56% 

20 2 1,83% 1 2,56% 

21 2 1,83% 0 0,00% 

22 0 0,00% 1 2,56% 

23 1 0,92% 1 2,56% 

25 1 0,92% 1 2,56% 

26 1 0,92% 0 0,00% 

30 3 2,75% 3 7,69% 

35 1 0,92% 0 0,00% 
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36 1 0,92% 0 0,00% 

38 0 0,00% 1 2,56% 

40 2 1,83% 2 5,13% 

42 1 0,92% 0 0,00% 

50 1 0,92% 2 5,13% 

65 1 0,92% 0 0,00% 

70 0 0,00% 2 5,13% 

103 1 0,92% 1 2,56% 

137 0 0,00% 1 2,56% 

149 1 0,92% 0 0,00% 

Brak danych 0 0,00% 1 2,56% 

Razem 109 100,00% 39 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

Tabela X.3. Przybliżona liczba zatrudnionych pracowników (etatowych, na umowy cywilno-

prawne) – 10 kategorii (N=109 – próba losowa, N=39 – próba celowa) 

Próba 

Liczba  

zatrudnionych pracowników  

losowa - N=109 celowa - N=39 

N % N % 

ponad 100 2 1,83% 2 5,13% 

51 do 100 1 0,92% 2 5,13% 

21 do 50 14 12,84% 11 28,21% 

11 do 20 13 11,93% 6 15,38% 

6 do 10 21 19,27% 8 20,51% 

pięciu 13 11,93% 2 5,13% 

czterech 4 3,67% 2 5,13% 

trzech 8 7,34% 1 2,56% 

dwóch 9 8,26% 2 5,13% 

jeden 24 22,02% 2 5,13% 

Brak danych 0 0,00% 1 2,56% 

Razem 109 100,00% 39 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela X.4. Przybliżona liczba zatrudnionych pracowników (etatowych, na umowy cywilno-

prawne) – statystyki opisowe (N=109 – próba losowa, N=39 – próba celowa) 

Próba 

Zatrudnienie w organizacjach 

losowa 

N=109 

celowa 

N=39 

Statystyki opisowe N N 

Średnia 11,6 24,7 

Mediana 5 13,5 

Minimum 1 1 

Maksimum 149 137 

Modalna 1 7 

Odchylenie standardowe 19,7 29,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela XI.1. Liczba organizacji współpracujących z wolontariuszami  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Organizacja  

współpracuje z wolontariuszami 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

Tak 130 62,20% 32 80,00% 

Nie 79 37,80% 8 20,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Tabela XI.2. Przybliżona liczba wolontariuszy w organizacjach 

(N=130 – próba losowa, N=32 – próba celowa) 

Próba 

Liczba wolontariuszy 

losowa - N=130 celowa - N=32 

N % N % 

1 6 4,62% 0 0,00% 

2 8 6,15% 2 6,25% 

3 9 6,92% 2 6,25% 

4 9 6,92% 4 12,50% 

5 13 10,00% 2 6,25% 

6 6 4,62% 0 0,00% 

7 3 2,31% 2 6,25% 

8 3 2,31% 1 3,13% 

10 19 14,62% 4 12,50% 

15 9 6,92% 1 3,13% 

17 1 0,77% 0 0,00% 

18 1 0,77% 0 0,00% 

20 11 8,46% 1 3,13% 

25 1 0,77% 1 3,13% 
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30 3 2,31% 1 3,13% 

40 3 2,31% 0 0,00% 

50 5 3,85% 2 6,25% 

60 1 0,77% 0 0,00% 

70 3 2,31% 1 3,13% 

86 0 0,00% 1 3,13% 

88 1 0,77% 0 0,00% 

100 3 2,31% 2 6,25% 

150 2 1,54% 1 3,13% 

180 1 0,77% 0 0,00% 

200 4 3,08% 2 6,25% 

300 1 0,77% 0 0,00% 

500 1 0,77% 1 3,13% 

2000 0 0,00% 1 3,13% 

8500 1 0,77% 0 0,00% 

Brak danych 2 1,54% 0 0,00% 

Razem 130 100,00% 32 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela XI.3. Przybliżona liczba wolontariuszy w organizacjach – 11 kategorii  

(N=130 – próba losowa, N=32 – próba celowa) 

Próba 

Liczba wolontariuszy 

losowa - N=130 celowa - N=32 

N % N % 

Brak danych 2 1,5% 0 0,00% 

ponad 1000 1 0,8% 1 3,13% 

101 do 1000 9 6,9% 4 12,50% 

51 do 100 8 6,2% 4 12,50% 

21 do 50 12 9,2% 4 12,50% 

11 do 20 22 16,9% 2 6,25% 

6 do 10 31 23,8% 7 21,88% 

pięć 13 10,0% 2 6,25% 

cztery 9 6,9% 4 12,50% 

trzy 9 6,9% 2 6,25% 

dwa 8 6,2% 2 6,25% 

jeden 6 4,6% 0 0,00% 

Razem 130 100,0% 32 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XI.4. Przybliżona liczba wolontariuszy w organizacjach – statystyki opisowe  

(N=130 – próba losowa, N=32 – próba celowa) 

Próba 

 

Wolontariusze w organizacjach 

losowa 

N=130 

celowa 

N=32 

Statystyki opisowe N N 

Średnia 97,9 115,4375 

Mediana 10 10 

Minimum 1 2 

Maksimum 8500 2000 

Modalna 10 4 

Odchylenie standardowe 748,37 352,0574 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

Tabela XII.1. Liczba zaznaczonych pól działań organizacji podejmowanych 

w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Liczba pól działań 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

1 6 2,87% 1 2,50% 

2 24 11,48% 1 2,50% 

3 28 13,40% 4 10,00% 

4 34 16,27% 4 10,00% 

5 37 17,70% 3 7,50% 

6 21 10,05% 9 22,50% 

7 13 6,22% 6 15,00% 

8 18 8,61% 5 12,50% 

9 14 6,70% 3 7,50% 

10 4 1,91% 1 2,50% 

11 7 3,35% 1 2,50% 

12 2 0,96% 0 0,00% 

13 1 0,48% 2 5,00% 

14 0 0,00% 0 0,00% 

15 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XII.2. Liczba zaznaczonych pól działań organizacji podejmowanych w ciągu 

ostatniego roku – statystyki opisowe (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

 

Liczba pól działań  

losowa 

N=209 

celowa 

N=40 

Statystyki opisowe N N 

Średnia 5,3 6,4 

Mediana 5 6 

Minimum 1 1 

Maksimum 13 13 

Modalna 5 6 

Odchylenie standardowe 2,60 2,65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela XII.3. Pola działań organizacji w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Pola 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % 

kultura i sztuka  110 52,63% 21 52,50% 

sport, turystyka, rekreacja, hobby 106 50,72% 15 37,50% 

edukacja i wychowanie 169 80,86% 31 77,50% 

działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 48 22,97% 10 25,00% 

ochrona zdrowia 74 35,41% 15 37,50% 

pomoc społeczna i humanitarna (w tym pomoc osobom 

niepełnosprawnym), ratownictwo 
110 52,63% 25 62,50% 

ochrona środowiska 29 13,88% 6 15,00% 

rynek pracy, aktywizacja zawodowa 63 30,14% 24 60,00% 

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 73 34,93% 30 75,00% 

prawo i jego ochrona, prawa człowieka 64 30,62% 17 42,50% 

wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich 
93 44,50% 28 70,00% 

działalność międzynarodowa 78 37,32% 19 47,50% 

religia 36 17,22% 6 15,00% 

sprawy grup zawodowych, pracowniczych, branżowych 17 8,13% 6 15,00% 

pozostała działalność 18 8,61% 4 10,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XII.4. Wiodące pola działań organizacji w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

 

Próba 

Pola 

Wiodące pole Drugie co do ważności Trzecie co do ważności 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % N % N % N % N % 

kultura i sztuka  43 20,57% 5 12,50% 24 11,48% 4 10,00% 17 8,13% 1 2,50% 

sport, turystyka, rekreacja, hobby 34 16,27% 1 2,50% 16 7,66% 1 2,50% 22 10,53% 1 2,50% 

edukacja i wychowanie 59 28,23% 8 20,00% 65 31,10% 4 10,00% 22 10,53% 8 20,00% 

działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 9 4,31% 0 0,00% 7 3,35% 0 0,00% 11 5,26% 1 2,50% 

ochrona zdrowia 20 9,57% 4 10,00% 15 7,18% 1 2,50% 16 7,66% 2 5,00% 

pomoc społeczna i humanitarna (w tym pomoc 

osobom niepełnosprawnym), ratownictwo 
31 14,83% 8 20,00% 22 10,53% 9 22,50% 13 6,22% 0 0,00% 

ochrona środowiska 3 1,44% 1 2,50% 3 1,44% 0 0,00% 4 1,91% 2 5,00% 

rynek pracy, aktywizacja zawodowa 6 2,87% 6 15,00% 15 7,18% 7 17,50% 15 7,18% 3 7,50% 

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i 

ekonomicznym 
7 3,35% 1 2,50% 9 4,31% 5 12,50% 12 5,74% 6 15,00% 

prawo i jego ochrona, prawa człowieka 7 3,35% 4 10,00% 7 3,35% 2 5,00% 10 4,78% 3 7,50% 

wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i 

inicjatyw obywatelskich 
10 4,78% 5 12,50% 12 5,74% 3 7,50% 18 8,61% 4 10,00% 

działalność międzynarodowa 4 1,91% 0 0,00% 7 3,35% 2 5,00% 20 9,57% 4 10,00% 

religia 7 3,35% 0 0,00% 2 0,96% 1 2,50% 4 1,91% 3 7,50% 

sprawy grup zawodowych, pracowniczych, 

branżowych 
1 0,48% 0 0,00% 1 0,48% 0 0,00% 2 0,96% 0 0,00% 

pozostała działalność 7 3,35% 0 0,00% 4 1,91% 0 0,00% 1 0,48% 0 0,00% 

Nie dotyczy 0 0,00% 0 0,00% 11 5,26% 1 2,50% 39 18,66% 3 7,50% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.1. Partnerzy, z którymi organizacje współpracowały w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Zakres współpracy organizacji w 

ciągu ostatniego roku z: 

Współpracujemy  

(1-2) 

Utrzymujemy 

sporadyczne 

kontakty (3) 

Nie współpracujemy  

(4-5) 
Razem 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

losowa - 

N=209 

celowa - 

N=40 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

indywidualni mieszkańcy Lublina 167 80% 34 85,00% 16 7,69% 1 2,50% 25 12,02% 5 12,50% 208 100% 40 100% 

Rada(y) Osiedla(i) 21 10% 5 12,82% 18 8,82% 7 17,95% 165 80,88% 27 69,23% 204 100% 39 100% 

Rada(y) Dzielnic(y) 27 13% 11 27,50% 17 8,21% 6 15,00% 163 78,74% 23 57,50% 207 100% 40 100% 

lokalne organizacje pozarządowe 112 54% 29 72,50% 44 21,15% 6 15,00% 52 25,00% 5 12,50% 208 100% 40 100% 

pełnomocnik ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 
54 26% 23 57,50% 33 15,87% 8 20,00% 121 58,17% 9 22,50% 208 100% 40 100% 

Urząd Miasta 136 65% 32 80,00% 23 11,06% 4 10,00% 49 23,56% 4 10,00% 208 100% 40 100% 

lokalni przedsiębiorcy 110 53% 25 62,50% 34 16,35% 5 12,50% 64 30,77% 10 25,00% 208 100% 40 100% 

media lokalne 138 66% 32 80,00% 43 20,67% 5 12,50% 27 12,98% 3 7,50% 208 100% 40 100% 

lokalne instytucje użyteczności 

publicznej (np. szkoła, centrum 

kultury, szpital) 

151 73% 31 77,50% 25 12,02% 4 10,00% 32 15,38% 5 12,50% 208 100% 40 100% 

lokalne uczelnie, instytuty badawcze 103 50% 32 80,00% 33 15,87% 3 7,50% 72 34,62% 5 12,50% 208 100% 40 100% 

parafie/związki wyznaniowe 82 39% 24 60,00% 23 11,06% 5 12,50% 103 49,52% 11 27,50% 208 100% 40 100% 

związki zawodowe 18 9% 5 12,50% 11 5,29% 5 12,50% 179 86,06% 30 75,00% 208 100% 40 100% 

partie polityczne 9 4% 4 10,00% 13 6,28% 4 10,00% 185 89,37% 32 80,00% 207 100% 40 100% 

inne 97 97% 9 81,82% 3 3,00% 2 18,18% 0 0,00% 0 0,00% 100 100% 11 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Tabela XIII.2. Współpraca organizacji z mieszkańcami Lublina w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 144 68,90% 30 75,00% 

raczej współpracujemy 23 11,00% 4 10,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 16 7,66% 1 2,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
15 7,18% 3 7,50% 

nie współpracujemy 10 4,78% 2 5,00% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

Tabela XIII.3. Współpraca organizacji z Radą(ami) Osiedla(i) w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 14 6,70% 4 10,00% 

raczej współpracujemy 7 3,35% 1 2,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 18 8,61% 7 17,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
92 44,02% 9 22,50% 

nie współpracujemy 73 34,93% 18 45,00% 

trudno powiedzieć 5 2,39% 1 2,50% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki 

128 | S t r o n a  

 

 

 

 

Tabela XIII.4. Współpraca organizacji z Radą(ami) Dzielnic(y) w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 19 9,09% 7 17,50% 

raczej współpracujemy 8 3,83% 4 10,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 17 8,13% 6 15,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
94 44,98% 8 20,00% 

nie współpracujemy 69 33,01% 15 37,50% 

trudno powiedzieć 2 0,96% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

 

Tabela XIII.5. Współpraca organizacji z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi 

w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 69 33,01% 21 52,50% 

raczej współpracujemy 43 20,57% 8 20,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 44 21,05% 6 15,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
38 18,18% 2 5,00% 

nie współpracujemy 14 6,70% 3 7,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.6. Współpraca organizacji z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 37 17,70% 19 47,50% 

raczej współpracujemy 17 8,13% 4 10,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 33 15,79% 8 20,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
78 37,32% 4 10,00% 

nie współpracujemy 43 20,57% 5 12,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

 

Tabela XIII.7. Współpraca organizacji z Urzędem Miasta (Lublin) w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 113 54,07% 27 67,50% 

raczej współpracujemy 23 11,00% 5 12,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 23 11,00% 4 10,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 30 14,35% 2 5,00% 

nie współpracujemy 19 9,09% 2 5,00% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.8. Współpraca organizacji z lokalnymi przedsiębiorcami w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 67 32,06% 15 37,50% 

raczej współpracujemy 43 20,57% 10 25,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 34 16,27% 5 12,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
44 21,05% 7 17,50% 

nie współpracujemy 20 9,57% 3 7,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

 

 

Tabela XIII.9. Współpraca organizacji z mediami lokalnymi w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 110 52,63% 27 67,50% 

raczej współpracujemy 28 13,40% 5 12,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 43 20,57% 5 12,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
19 9,09% 2 5,00% 

nie współpracujemy 8 3,83% 1 2,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.10. Współpraca organizacji z lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej 

(np. szkoła, centrum kultury, szpital) w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 115 55,02% 22 55,00% 

raczej współpracujemy 36 17,22% 9 22,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 25 11,96% 4 10,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
22 10,53% 4 10,00% 

nie współpracujemy 10 4,78% 1 2,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

Tabela XIII.11. Współpraca organizacji z lokalnymi uczelniami, instytutami badawczymi w 

ciągu ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 68 32,54% 22 55,00% 

raczej współpracujemy 35 16,75% 10 25,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 33 15,79% 3 7,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
46 22,01% 4 10,00% 

nie współpracujemy 26 12,44% 1 2,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.12. Współpraca organizacji z parafiami/związkami wyznaniowymi w ciągu 

ostatniego roku (N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 55 26,32% 16 40,00% 

raczej współpracujemy 27 12,92% 8 20,00% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 23 11,00% 5 12,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
49 23,44% 8 20,00% 

nie współpracujemy 54 25,84% 3 7,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

 

Tabela XIII.13. Współpraca organizacji ze związkami zawodowymi w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 12 5,74% 4 10,00% 

raczej współpracujemy 6 2,87% 1 2,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 11 5,26% 5 12,50% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
55 26,32% 11 27,50% 

nie współpracujemy 124 59,33% 19 47,50% 

trudno powiedzieć 1 0,48% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Tabela XIII.14. Współpraca organizacji z partiami politycznymi w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 5 2,39% 3 7,50% 

raczej współpracujemy 4 1,91% 1 2,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 13 6,22% 4 10,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
46 22,01% 6 15,00% 

nie współpracujemy 139 66,51% 26 65,00% 

trudno powiedzieć 2 0,96% 0 0,00% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

 

 

 

Tabela XIII.15. Współpraca organizacji z innymi podmiotami w ciągu ostatniego roku  

(N=209 – próba losowa, N=40 – próba celowa) 

Próba 

Zakres współpracy 

losowa - N=209 celowa - N=40 

N % N % 

współpracujemy 92 44,02% 8 20,00% 

raczej współpracujemy 5 2,39% 1 2,50% 

utrzymujemy sporadyczne kontakty 3 1,44% 2 5,00% 

nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na 

współpracę 
0 0,00% 0 0,00% 

nie współpracujemy 0 0,00% 0 0,00% 

trudno powiedzieć 0 0,00% 0 0,00% 

nie dotyczy 109 52,15% 29 72,50% 

Razem 209 100,00% 40 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Kartogram XIV.1. Lublin – podział na okręgi wg FLOP na potrzeby 

projektu: „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” 

Kartogram XIV.2. Lublin – obszar działania Filii i Sekcji Pracy 

Socjalnej MOPR Lublin 

  

Źródło: www.forumlublin.eu/ Źródło: www.mopr.lublin.pl/ 
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Narzędzia badawcze 
 

 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU 
 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w Mieście Lublin 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który 

posłuży do zbadania aktywności lubelskich organizacji społecznych i ich uczestnictwa 

w partycypacji obywatelskiej na poziomie 27 dzielnic Lublina. 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż uzyskane dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i badawczych. 
 

 

 

 

Proszę podać pełną nazwę organizacji  ................................................................................... 
 

Proszę podać datę rozpoczęcia działalności organizacji (rok):  ...................... 
 

1. Proszę ocenić poziom wpływu Państwa Organizacji na rozwój: 
[podajemy respondentowi KARTĘ K1] Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali  

 

a. Miasta Lublin 

Nie mamy 

żadnego 

wpływu 

       Mamy 

znaczący 

wpływ 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

b. Jednej lub kilku dzielnic Lublina 

Nie mamy 

żadnego 

wpływu 

       Mamy 

znaczący 

wpływ 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Korzystając z odpowiedzi proszę dokończyć zdanie: „Nasza Organizacja działa…”:  
[podajemy respondentowi KARTĘ K2] Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź  

� codziennie w wyznaczonych godzinach pracy 

� tylko w niektóre dni tygodnia 

� nie częściej niż raz w tygodniu 

� niesystematycznie – są okresy, kiedy działamy codziennie, a czasem przez parę tygodni 

nic się nie dzieje 

� akcyjnie – np. raz lub kilka razy do roku 

� trudno powiedzieć [nie odczytujemy] 

 

 

 

3. Proszę o określenie zakresu współpracy Państwa Organizacji z wymienionymi 

podmiotami  

w ciągu ostatniego roku [podajemy respondentowi KARTĘ K3] 
Każdemu podmiotowi należy przyporządkować wartość od 1 do 5, które oznaczają odpowiednio:  

1 – współpracujemy 

2 – raczej współpracujemy 

3 – utrzymujemy sporadyczne kontakty 

4 – nie współpracujemy, ale jesteśmy otwarci na współpracę 

5 – nie współpracujemy 

T – trudno powiedzieć [nie odczytujemy] 
 

 

Indywidualni mieszkańcy Lublina 1 2 3 4 5  T 

Rada(y) Osiedla(i) 1 2 3 4 5  T 

Rada(y) Dzielnic(y) 1 2 3 4 5  T 

Lokalne organizacje pozarządowe 1 2 3 4 5  T 

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 
1 2 3 4 5 

 
T 

Urząd Miasta 1 2 3 4 5  T 

Lokalni przedsiębiorcy 1 2 3 4 5  T 

Media lokalne (np. Radio Lublin, TVP Lublin, Kurier 

Lubelski, Dziennik Wschodni, www.lubelskie.ngo.pl) 
1 2 3 4 5 

 
T 

Lokalne instytucje użyteczności publicznej  

(np. szkoła, centrum kultury, szpital) 
1 2 3 4 5 

 
T 

Lokalne uczelnie, Instytuty badawcze 1 2 3 4 5  T 

Parafie/związki wyznaniowe 1 2 3 4 5  T 

Związki zawodowe 1 2 3 4 5  T 

Partie polityczne 1 2 3 4 5  T 

Inne, jakie? 

........................................................................................ 
1 2 3 4 5 

 
T 
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4. Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie których Państwa Organizacja 

prowadziła działalność w ciągu ostatniego roku? [podajemy respondentowi KARTĘ K4] 

Proszę zaznaczyć wszystkie rodzaje wyodrębnionych terytoriów, na jakich działa Państwa Organizacja 

� 1. Osiedle(a) 

� 2. Dzielnica(e) 

� 3. Miasto Lublin 

� 4. Lubelski Obszar Metropolitalny (Lublin i powiaty ziemskie: lubelski, lubartowski, 

łęczyński, świdnicki) [podajemy respondentowi KARTĘ K4.4] 

� 5. Na terenie innych gmin i powiatów woj. lubelskiego 

� 6. Województwo  

� 7. Cały kraj 

� 8. Poza granicami kraju 

� 9. Inaczej wyodrębnione terytorium ................................ 

 

 

5. Proszę wymienić tylko wiodący(e) obszar(y) działalności Państwa Organizacji: 

[podajemy respondentowi KARTĘ K4] ................................................. 

 

 

6. Proszę ocenić zaangażowanie Państwa Organizacji w ciągu ostatniego roku na terenie 

(kwestia obszaru jest istotna dla realizacji program(ów) lub projektu(ów)): 

Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość na skali [podajemy respondentowi KARTĘ K6] 

a. Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, 

łęczyński, świdnicki) [podajemy respondentowi KARTĘ K4.4] 

Nie podejmujemy 

działań  

na tym terenie 

       Nasza Organizacja 

aktywnie działa  

na tym terenie 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

b. Miasta Lublin 

Nie podejmujemy 

działań  

na tym terenie 

       Nasza Organizacja 

aktywnie działa  

na tym terenie 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 
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c. Jednej lub kilku dzielnic Lublina 

Nie podejmujemy 

działań  

na tym terenie 

       Nasza Organizacja 

aktywnie działa  

na tym terenie 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

d. Osiedla lub kilku osiedli 

Nie podejmujemy 

działań  

na tym terenie 

       Nasza Organizacja 

aktywnie działa  

na tym terenie 

  Nie 

prowadzimy  

takich analiz 

1 2 3 4 5 6 7   
 

         

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Na jakich polach działała Państwa Organizacja w ciągu ostatniego roku? 
[podajemy respondentowi KARTĘ K7] Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź  

� 1. kultura i sztuka  

� 2. sport, turystyka, rekreacja, hobby 

� 3. edukacja i wychowanie 

� 4. działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 

� 5. ochrona zdrowia 

� 6. pomoc społeczna i humanitarna (w tym pomoc osobom niepełnosprawnym), 

ratownictwo  

� 7. ochrona środowiska 

� 8. rynek pracy, aktywizacja zawodowa 

� 9. rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 

� 10. prawo i jego ochrona, prawa człowieka 

� 11. wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 

� 12. działalność międzynarodowa 

� 13. religia 

� 14. sprawy grup zawodowych, pracowniczych, branżowych 

� 15. pozostała działalność – jaka? ....................................................... 

 
Jeśli respondent wymienił więcej niż jedno pole działania organizacji, to należy poprosić go o wymienienie 

max 3 pól, od najważniejszego do najmniej ważnego 
 

Proszę podać z powyższego zestawu wybranych przez Panią/Pana odpowiedzi: 

[podajemy respondentowi KARTĘ K7]  

a. wiodące pole: ……… 
 

b. drugie, co do ważności pole: ……… 
 

c. trzecie, co do ważności pole: ……… 
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8. Jaka jest forma prawna Organizacji? 
Proszę wybrać tylko jedną opcję 

� stowarzyszenie → Proszę podać przybliżoną liczbę członków ........ 

� fundacja 

� inna – jaka? ............................................→ Proszę podać przybliżoną liczbę członków  

 

 

9. Proszę określić przybliżoną liczbę lub procent członków zaangażowanych w bieżącą 

działalność Państwa Organizacji ………. 

 

 

10. Czy Organizacja zatrudnia obecnie pracowników (etatowych, na umowy cywilno-

prawne)? 

� Tak → Proszę podać ich przybliżoną liczbę: .................... 

� Nie 

 

 

11. Czy Organizacja współpracuje obecnie z wolontariuszami? 

� Tak → Proszę podać ich przybliżoną liczbę: .................... 

� Nie 

 

 

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas 
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XII.A. Klasyfikacja dziedzin i pól działalności statutowej  

organizacji pozarządowych, zastosowana w badaniu SOF-1 

- spójna z Międzynarodową Klasyfikacją Organizacji Non-Profit (ICNPO
67

) 
 
 
I. KULTURA i SZTUKA  

 Środki masowego przekazu, produkcja telewizyjna lub radiowa, wydawanie 

czasopism lub książek  

 Sztuki plastyczne, malarstwo, rzeźba, fotografia, architektura, wzornictwo  

 Działalność sceniczna; teatr, muzyka, kinematografia  

 Ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji 

narodowych, regionalnych, kulturowych  

 Działalność wystawiennicza, muzealna  

 Prowadzenie bibliotek  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

II. SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY  

 Prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, 

prowadzenie obiektów sportowych  

 Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie obiektów 

służących turystyce lub rekreacji  

 Działalność hobbystyczna, kluby i koła zainteresowań, kluby członkowskie, kluby 

kolekcjonerów  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

III. EDUKACJA I WYCHOWANIE  

 Prowadzenie przedszkoli oraz inne formy opieki przedszkolnej  

 Prowadzenie szkół podstawowych lub gimnazjalnych  

 Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych  

 Prowadzenie działalności wychowawczej i formacyjnej dzieci i młodzieży, w tym 

harcerstwo  

 Kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, szkolenia uzupełniające i kursy  

 Prowadzenie szkół wyższych  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, BADANIA NAUKOWE  

 

 

                                                 
67

 International Classification of Non-Profit Organizations (ICNPO) jest przyjętym przez Biuro Statystyczne 

ONZ standardem klasyfikacji jednostek non-profit według rodzaju prowadzonej przez nie działalności (zob. 

Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, Statistics Division, Department of 

Economic and Social Affairs, United Nations, New York: 2003, s. 27-34). ICNPO jest oparta na International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), której odpowiednikiem w Polsce jest 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). 
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V. OCHRONA ZDROWIA  

 Profilaktyka, promocja i edukacja zdrowia, krwiodawstwo  

 Opieka szpitalna  

 Opieka ambulatoryjna (przychodnie, poradnie, gabinety)  

 Rehabilitacja i terapia (sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne)  

 Opieka długoterminowa (zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, 

hospicja) 

 Usługi pomocnicze (diagnostyczne, analityczne np.RTG, EKG)  

 Dystrybucja leków, materiałów i sprzętu medycznego  

 Prowadzenie interwencji kryzysowej (pomoc psychologiczna)  

 Ratownictwo medyczne  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

VI. POMOC SPOŁECZNA I SOCJALNA (w tym ratownictwo)  

 Prowadzenie lub wspieranie żłobków, domów dziecka, rodzin zastępczych, usługi 

adopcyjne, prowadzenie świetlic, inne usługi socjalne adresowane do dzieci i 

młodzieży  

 Działania wspomagające rodziny (w tym wielodzietne oraz osoby samotnie 

wychowujące dzieci) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, niewydolne 

wychowawczo, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie  

 Pomoc ubogim  

 Pomoc bezdomnym, w tym prowadzenie schronisk  

 Pomoc uzależnionym lub ich bliskim, profilaktyka uzależnień  

 Pomoc uchodźcom  

 Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym oraz starszym  

 Ratownictwo górskie, wodne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof itp.  

 Ratownictwo pożarnicze  

 Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności (np. Banki 

Żywności) oraz wsparcia finansowego (pożyczki, zasiłki itp.)  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA  

 Redukcja i kontrola zanieczyszczeń, recykling  

 Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych (lasów, wód, powietrza 

itp.)  

 Ochrona i opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne  

 Edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego rozwoju  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

VIII. RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA  

 Pośrednictwo pracy  

 Doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe, aktywizacja zawodowa (np. 

trening psychologiczny)  

 Tworzenie stałych miejsc pracy, praca chroniona, zatrudnienie socjalne  

 Organizowanie pracy tymczasowej, praktyk, staży  
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 Usługi na rzecz instytucji rynku pracy  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

IX. ROZWÓJ LOKALNY W WYMIARZE SPOŁECZNYM I EKONOMICZNYM  

 Animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzka  

 Rozwój terenów wiejskich, rolnictwa  

 Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, usługi 

finansowe/doradcze dla przedsiębiorstw  

 Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej – drogi, transport, wodociągi, 

telefonizacja, Internet itp.  

 Mieszkalnictwo, budownictwo w tym socjalne  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

X. PRAWO I JEGO OCHRONA, PRAWA CZŁOWIEKA  

 Rzecznictwo – aktywne, publiczne działania w obronie interesów określonych 

środowisk  

 Ochrona praw i wolności człowieka, ochrona mniejszości, działania na rzecz równości 

szans  

 Ochrona praw konsumenckich 

 Edukacja i informacja obywatelska, promocja postaw obywatelskich oraz wartości 

demokratycznych  

 Pomoc prawna, poradnictwo w zakresie posiadanych uprawnień (np. Biuro Porad 

Obywatelskich)  

 Zapobieganie przestępczości, ochrona bezpieczeństwa publicznego, pomoc ofiarom 

przestępstw  

 Pomoc więźniom, pomoc postpenitencjarna, resocjalizacja  

 Działalność o charakterze politycznym  

 Kontrola standardów w życiu publicznym, działania antykorupcyjne, działania 

strażnicze  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

XI. WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I 

INICJATYW OBYWATELSKICH  

 Finansowe wspieranie innych instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich  

 Działalność informacyjna, szkoleniowa wspierająca inne instytucje, organizacje 

pozarządowe i inicjatywy obywatelskie  

 Promocja i wspieranie wolontariatu oraz filantropii  

 Reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych, wpływanie na zmiany 

systemowe w sferze działalności społecznej  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

XII. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA  

 Programy wymiany doświadczeń, kojarzenie partnerów dla wspólnych przedsięwzięć  
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 Pomoc rozwojowa prowadzona na terenie innych krajów, pomoc ofiarom klęsk 

żywiołowych, katastrof, wojen za granicą  

 Międzynarodowe działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

XIII. RELIGIA  

 

 

XIV. SPRAWY ZAWODOWE, PRACOWNICZE, BRANŻOWE  

 Organizacje grupujące przedstawicieli zawodów, branż itp.  

 Pozostałe działania w tej dziedzinie  

 

 

XV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
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SCENARIUSZ  

ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO [FGI] 
 

 

Partycypacja obywatelska na poziomie dzielnic Lublina 

z uwzględnieniem autonomii osiedli i parafii 
 

 

 

 

Wypełnia moderator 

 

 

 

 

 

I. Aranżacja [ok. 10 min] 
 

1. Powitanie, podziękowanie za przybycie i udział w badaniu 

 

2. Przedstawienie się moderatora 

 

3. Przedstawienie tematu spotkania: 

Nasza rozmowa, ogólnie rzecz biorąc, będzie dotyczyła partycypacji obywatelskiej na 

poziomie dzielnic i osiedli Miasta Lublin. Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu 

„Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (www.forumlublin.eu) współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

 

4. Reguły: 

- Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach, 

przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. 

- Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania 

za pomocą dyktafonu. 

- Rejestracja jest konieczna, ponieważ nie ma możliwości zapisywania wypowiedzi 

uczestników badania w trakcie dyskusji – bardzo wydłużyłoby to czas naszego spotkania. 

- Zabierając głos proszę za każdym razem przedstawić się z imienia i nazwiska. 

- Materiał dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego spotkania nie 

będą upublicznione. Posłużą do opracowania raportu z badań. Opinie wyrażone przez 

 

Lp. osób ……………   Data………………………..  Adres …………...………………… 

 

 

Godz. rozpoczęcia ………………………………  Godz. zakończenia …………………… 
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Państwa będą przedstawione w raporcie końcowym w sposób zbiorczy tak, że 

przyporządkowanie ich do poszczególnych osób, a nawet instytucji będzie niemożliwe. 

 

Czy wyrażają Państwo na udział w badaniu, na przedstawione reguły i nagrywanie 

dyktafonem naszego spotkania? 

 

5. Przedstawienie uczestników 

Szanowni Państwo, ponieważ spędzimy ze sobą najbliższe 90 minut, proponuję, abyśmy się 

lepiej poznali. Proszę, aby każdy z Państwa powiedział kilka słów o sobie, o swojej 

organizacji/instytucji. Czym się zajmuje? Jakie są jej cele, jakie działania podejmuje? 

 

 

II. Pojęcia i warunki związane z partycypacją obywatelską [ok. 60 min] 
 

 Pytanie Zagadnienie 

I. Definicja: partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej, dialogu 

obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego [20 min] 

1 

W ostatnim czasie często stosuje się takie pojęcia jak:  

 „partycypacja społeczna”  

 „aktywność obywatelska” 

 „dialog obywatelski”  

 „inicjatywa lokalna” 

Co według Państwa oznaczają te pojęcia? Proszę o podanie 

krótkiej, własnej definicji poszczególnych terminów. 

Partycypacja 

społeczna,  

aktywność 

obywatelska, 

dialog 

obywatelski, 

inicjatywa 

lokalna 

2 

Czy spotkali się Państwo z pojęciem „Budżet partycypacyjny”? 

Osoby, które odpowiedziały „tak”:  

Proszę podać definicję „budżetu partycypacyjnego”. 

Jakie, według Pani/Pana, może mieć znaczenie ten mechanizm dla 

rozwoju dzielnicy (osiedla), w której Pani/Pan mieszka? 

Budżet 

partycypacyjny 

 

 

II. Warunki rozwoju inicjatyw obywatelskich [40 min] 

1 

Jak Pani/Pan ocenia partycypację społeczną w swoim miejscu 

zamieszkania?  

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 

Ocena miejsca 

zamieszkania 

2 

Jakie istnieją możliwości angażowania się w aktywność 

obywatelską na terenie Pani/Pan dzielnicy/osiedla  

Jak według Pani/Pana można zwiększyć zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy lokalne (osiedli, dzielnic)? 

Zaangażowanie 

w działalność 

społeczną na 

poziomie 

dzielnicy/osiedla  
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3 

Jakie instytucje  

 społeczne (np. organizacje pozarządowe) 

 publiczne (np. rady dzielnic, Urząd Miasta Lublin, MOPR, 

MUP) 

 biznesowe (przedsiębiorstwa) 

są kluczowe z punktu widzenia rozwijania się oddolnych inicjatyw 

lokalnych na terenie Pani/Pana dzielnicy? 

Kluczowe 

podmioty 

4 

Jakie warunki Pani/Pana zdaniem są potrzebne lub należałoby 

stworzyć na poziomie dzielnic, aby mogła się rozwijać oddolna 

aktywność obywatelska? 

Warunki 

brzegowe dla 

rozwoju 

inicjatyw 

lokalnych 

 

III. Podsumowanie [ok. 20 min] 
 

II. Korzyści i obawy związane ze zwiększeniem partycypacji społecznej [20 min] 

1 
Jakie korzyści może przynieść zwiększenie uczestnictwa 

mieszkańców Lublina/Dzielnic/Osiedli w życie ich społeczności? 
Korzyści 

2 

Jakie obawy i trudności wiążą się ze zwiększeniem uczestnictwa 

mieszkańców Lublina/Dzielnic/Osiedli w aktywność obywatelską 

na poziomie osiedli/dzielnic 

Obawy/ 

trudności 

 

 

Bardzo dziękuję Państwu za udział w badaniu. Państwa opinie zostaną opracowane w formie 

raportu i przedstawione władzom Miasta Lublina, Rad Dzielnic oraz organizacjom 

społecznym zarejestrowanym na terenie Lublina. 
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ANKIETA 
Dostępność organizacji pozarządowej dla mieszkańców  

1. Elementy identyfikujące organizację i umożliwiające nawiązanie z nią kontaktu 

Lp. Organizacja: Lp. punktów 

1. – nie jest wykreślona z rejestru (weryfikacja w REGON, KRS, bazy.ngo.pl, wykazie JST) – 1 pkt  

2. – podaje nr/y telefonu kontaktowego – 1 pkt  

3. – podaje adres mailowy – 1 pkt   

4. – informuje kiedy i w jakich godzinach można skontaktować się z jej przedstawicielem – 1 pkt  

5. – przekazuje informacje o władzach organizacji, pracownikach lub członkach – 1 pkt  

6. – informuje o swojej misji i celach statutowych – 1 pkt  

7. – podaje informację o polu(ach) działalności statutowej – 1 pkt  

8. – podaje aktualne informacje o swoich działaniach (nie starsze niż 3 m-ce) – 1 pkt  

9. – ma profil na portalu społecznościowym (facebook) – 1 pkt  

10. – ma stronę www – 1 pkt  

RAZEM (max. 10 pkt)  
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2. Stopień transparentności organizacji w sieci internetowej 

Lp. Organizacja: Lp. punktów 

1. – podaje numer(y) telefonu kontaktowego – 1 pkt  

2. – podaje kontakt mailowy – 1 pkt  

3. – informuje kiedy i w jakich godzinach można skontaktować się z jej przedstawicielem – 2 pkt  

4. – przekazuje informacje o władzach organizacji, pracownikach lub członkach – 2 pkt  

5. – informuje o swojej misji i celach statutowych – 1 pkt  

6. – zamieszcza aktualne informacje o swoich działaniach – 3 pkt  

7. – korzysta z serwisu społecznościowego (głównie facebook) 3 pkt  

8. – ma własną stronę www – 2 pkt  

9. – ma status OPP i jest uprawniona do otrzymywania 1% – 3 pkt  

RAZEM (max. 18 pkt)  

 

 


