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Wykaz skrótów 

 

CBOS — Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 

FGI — (z ang. focus group interview) zogniskowany wywiad grupowy 

GUS — Główny Urząd Statystyczny 

JST — Jednostka samorządu terytorialnego 

KRRiT — Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

KRS — Krajowy Rejestr Sądowy 

MPiPS — Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

NGO — Organizacja pozarządowa (skrót od ang. non-governmental organization) 
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OPP — Organizacja pożytku publicznego 
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niż 100 tys. zł 

OPP>100 tys. zł — Organizacje pożytku publicznego, których roczne przychody są wyższe  
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Arkadiusz Biały, Andrzej Juros 

Rola mediów publicznych w budowaniu kapitału społecznego 

Media odgrywają znaczącą rolę w kulturze
1
. Nasuwają się jednak pytania, czy są 

źródłem wiedzy o świecie, czy też kreują ten świat? W jakim stopniu media odzwierciedlają 

wzorzec narodowy? Co z wymiarem filozoficzno-etycznym przekazywanej informacji? Jaka 

jest rola mediów w posłudze ideologii globalizacji? Jaki język kształtowany jest przez media? 

Na ile media, które posługują się informacją, dezinformują? Media podlegały radykalnym 

zmianom w XX wieku, a jednocześnie były ważnym instrumentem niezwykłych zmian. 

Przemian zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Niebezpieczne było to, że właściciel, 

mocodawca w wielu wypadkach decydował o informacji. Na początku trzeciego tysiąclecia 

postęp technologiczny sprawił, że klasyczne media stały się ważnym, ale tylko elementem 

społeczeństwa informatycznego
2
. Problemem staje się dzisiaj etyka w gąszczu informacji. 

Jesteśmy świadkami walki o społeczny charakter informacji, wyzwaniem staje się 

prawdomówność i jasne wskazanie nieprawdy. Społeczeństwo informacyjne, organizujące się 

w internecie pokazało, że potrafi wygrywać wybory, że jest zdolne szybko (bezkosztowo) 

zdemaskować kłamstwo mediów opartych na potężnym kapitale. Zadając pytanie o to, 

dlaczego nie powinniśmy obawiać się społeczeństwa informacyjnego należy podkreślić, że 

nie tyle groźny jest Wielki Brat (Orwell), co nasze zniewolenie wewnętrzne (Huxley). 

Wprawdzie to dwie strony tego samego medalu, ale wyzwolenie się z nich wymaga otwarcia 

się na prawdę. Warto przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który w Liście apostolskim 

Il rapido sviluppo starał się zmniejszać lęki związane z tymi zagrożeniami: „Nie lękajcie się 

nowych technologii! […] Są one cenną pomocą […] w obronie tych solidnych zasad, które są 

niezbędne do budowy społeczeństwa szanującego godność osoby ludzkiej i wyczulonego na 

wspólne dobro”, ale jednocześnie wskazywał na związane z nimi zagrożenia: „osoba ludzka 

zamiast być ich centrum i celem, stała się raczej adresatem czy odbiorcą przekazu, który 

wykorzystuje ją jako środek bądź narzędzie dla innych interesów o charakterze 

ekonomicznym, ideologicznym czy politycznym”
3
. 

Według Jana Pawła II najwyższe kryteria, będące warunkiem właściwego korzystania 

ze współczesnych środków społecznego przekazu, to: prawda, sprawiedliwość, wolność 

i odpowiedzialność. Dlatego też wyzwolenie wymaga, by to obywatele, zorganizowani 

w swoich ruchach, stowarzyszeniach, wspólnotach sprawili, że media staną się obywatelskie 

nie tylko w tym wymiarze, że to obywatel będzie inicjatorem kampanii społecznych, że to 

jego obywatelskie inicjatywy będą wspierane przez media, ale przede wszystkim dlatego, że 

to on zostanie doceniony i ukazany jako wolny i odpowiedzialny w swoim autentycznym 

dążeniu do prawdy o człowieku i do sprawiedliwości. Media, zwłaszcza te publiczne, jeśli 

mają stać się elementem tak rozumianego społeczeństwa obywatelskiego muszą służyć 

prawdzie o człowieku i jego wspólnocie. Jednak nie dokonają tego bez zaangażowania w ten 

proces samych obywateli, ich organizacji, kształtowanych przez nich mediów obywatelskich 

(dzisiaj określanych coraz częściej jako społecznościowe). Współczesny smartfon w dłoni 

obywatela potrafi wygrać z wszystkimi wielkimi redakcjami telewizyjnymi i radiowymi.  

Za Janem Pawłem II, który wyraża w tym zakresie zatroskanie, możemy powiedzieć iż 

dojrzałość i odpowiedzialność w korzystaniu z tej wolności wymaga od obywateli 

                                                 
1 Media w kulturze, red. P. Gondek, Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej nr 7, Fundacja Servire Veritati, 

Lublin 2000.  

2 Społeczeństwo informatyczne. Szansa czy zagrożenie?, red. B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003. 

3 Jan Paweł II, List apostolski „Il rapido sviluppo” („Szybki rozwój”) z 24 stycznia 2005. 
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reprezentujących w tej przestrzeni medialnej trzy strony (tzw. „trzy sektory”), działań w 

trzech obszarach
4
:  

 formacji – potrzeba szeroko zakrojonego dzieła informowania, tak, aby media były 

znane i wykorzystywane w sposób świadomy i właściwy; 

 współodpowiedzialnego uczestnictwa w zarządzaniu nimi – środki przekazu stanowią 

dobro przeznaczone dla całej ludzkości, trzeba więc stale znajdywać takie formuły, 

które pozwolą na powszechne uczestnictwo i szeroko rozumianą odpowiedzialność w 

zarządzaniu mediami; 

 dialogu – media są środkami wzajemnego poznania, solidarności i pokoju, mogą 

jednak stanowić wręcz „broń destrukcyjną”, również dla naszego społeczeństwa. 

Potrzeba wspólnego dialogu dla dobra i służby ludzkości. 

Powyższe działania nakreślone są w części IV „Media, skrzyżowanie wielkich kwestii 

społecznych” wspomnianego Listu apostolskiego Jana Pawła II. Jest to wprost wezwanie do 

tego by w tej perspektywie patrzeć na funkcje jakie mają do spełnienia media, zwłaszcza te 

publiczne. Wystarczy spojrzeć np. na opracowanie pt. „Dostęp do mediów publicznych – 

niewykorzystana szansa”, opublikowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne 

Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego, będący podstawą do 

dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (dokument 

przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego). Dokument wskazuje na 

głęboką potrzebę pochylenia się nad społecznym obliczem mediów. Jego autorzy podkreślają, 

że „Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, w których podejmowano szereg – jak się okazało 

– nieudanych prób rzeczywistego uspołecznienia mediów publicznych stanowią mocną 

przesłankę zmiany podejścia do tego wyzwania”
5
. 

Środki społecznego przekazu spełniają szereg różnych funkcji, wśród których 

najważniejszymi wydają się być: informacyjna, edukacyjna oraz rekreacyjna. Społeczeństwo 

informacyjne (nie redakcja informacyjna) sprawia, że media muszą dzisiaj uznać, że mają 

służyć komunikacji, budowaniu relacji w społeczeństwie. Obecnie, pomimo rosnącej roli 

internetu (szczególnie wśród osób młodych), dla większości Polaków telewizja nadal jest 

kluczowym medium. Ogląda ją średnio 96% mieszkańców Polski (zob. wykres 1)
6
. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tamże, punkt 11. 

5 [b.a.], Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa, Materiał roboczy opracowany przez 

Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego, 

będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na 

potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego, s. 10, http://nowastrategiasektora.ngo.pl/files/ 

nowastrategiasektora.ngo.pl/public/materialy_po_FIP-ach/Dostep_do_mediow_publicznych.pdf (dostęp. 

23.10.2015). 

6 Por. Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020, red. W. Dziomdziora, Sztuka-Media-Film, 

Warszawa 2015, s. 22-23 oraz Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 

red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 23, 293-297, 371. 
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Wykres 1. Odsetek osób korzystających z poszczególnych mediów 

w różnych grupach wiekowych w 2013 r. 

 

Źródło: Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020, 

red. W. Dziomdziora, Sztuka-Media-Film, Warszawa 2015, s. 22-23. 

Telewizja służy przede wszystkim do oglądania programów informacyjnych 

(„Wiadomości”, „Fakty”, „Wydarzenia”) i publicystycznych (debaty wyborcze, z politykami, 

ekspertami, publicystami), a także ważnych wydarzeń sportowych (np. Mistrzostwa Świata 

w Piłce Siatkowej, eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016, Liga Europejska 

UEFA), informacji o pogodzie oraz filmów, seriali i programów rozrywkowych
7
.  

Statystyczny Polak poświęca w ciągu dnia średnio 4 godz. i 20 min na oglądanie 

programów telewizyjnych
8
. Największy wzrost oglądalności obserwuje się w godzinach 

między 17:00 a 22:00. W przypadku telewizji publicznej w TVP 1 najchętniej oglądany jest 

„Teleexpres” (17:00) i „Wiadomości” (19:30). W TVP 2 największa oglądalność przypada na 

pasmo serialowe (między 20:00 a 22:00 – głównie „M jak miłość” czy „Na dobre i na złe”). 

Podobna sytuacja występuje w TVN i Polsacie, gdzie najwięcej osób ogląda „Wydarzenia” 

(18:50) i „Fakty” (19:00). Wysoka oglądalność na tych kanałach obserwowana jest również w 

paśmie filmowym (po godz. 20:00) (zob. wykres 2)
9
. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Zob. np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najpopularniejsze audycje w II kw. 2015 roku. Dobowa 

oglądalność programów – raport, Departament Monitoringu, Warszawa 2015. 

8 Por. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 9. 

9 Por. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 41. 
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Wykres 2. Dobowa oglądalność programów naziemnych w 2014 roku 

 

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 41. 

Radia słucha, według różnych szacunków, od 73% do 79% Polaków. Przykładowo 

dane KRRiT opracowane na podstawie badania RadioTrack SMG/KRC Millward Brown 

wskazują, że w III kwartale 2015 r. radia słuchało 73,7% mieszkańców Polski 

(zob. wykres. 3) 

Wykres 3. Dzienny odsetek mieszkańców Polski słuchających radia 

 

Źródło: M. Trochimczuk, Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w III kwartale 2015 r., 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Departament Monitoringu, Warszawa 2015, s. 2. 

Statystyczny Polak poświęca średnio 4 godz. i 42 min. w ciągu doby na słuchanie 

radia
10

. Radio słuchane jest przede wszystkim w domu (66,8%) i w samochodzie (41,1%). 

                                                 
10 Por. M. Trochimczuk, Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w III kwartale 2015 r., 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Departament Monitoringu, Warszawa 2015, s. 1-2. 
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W pracy słucha je 18,2% Polaków, a podczas podróży, czy w trakcie dojazdów (do pracy, 

szkoły itp.) – 3,4% osób. Seniorzy słuchają radia w domu, z kolei osoby aktywne zawodowo 

i młodzi – w samochodzie lub w pracy (zob. wykres 4)
11

. 

Wykres 4. Miejsce słuchania radia 

 

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 17. 

O ile największa oglądalność programów telewizyjnych odnotowywana jest po 

godzinie 17:00-18:00, o tyle w przypadku programów radiowych największa słuchalność 

obserwowana jest w godzinach między 7:00 a 17:00 (zob. wykres 5). 

Wykres 5. Dzienny rozkład słuchalności pięciu programów ogólnopolskich w 2014 roku 

 

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 64. 

W województwie lubelskim najczęściej słuchaną stacją jest Radio RMF FM (29,5%) 

i Radio ZET (25,1%). Polskie Radio Lublin słucha 5% mieszkańców Lubelszczyzny, a Radio 

                                                 
11 Por. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 

w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 17 
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Freee, regionalną rozgłośnię radiową należącą do spółki Polskie Radio Lublin S.A. – 2,4% 

mieszkańców regionu, głównie młodych ludzi w wieku 20-35 lat (zob. wykres 6)
12

. 

Wykres 6. Zasięg dzienny
13

 programów radiowych na terenie województwa lubelskiego 

w III kwartale 2015 r. 

 

Źródło: M. Trochimczuk, Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale  

na województwa (lipiec-wrzesień 2015), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,  

Departament Mediów Publicznych, Warszawa 2015, s. 6. 

Warto przyjrzeć się jak wygląda udział w programach telewizyjnych i radiowych 

aspektu obywatelskiego, m.in. bezpłatnych audycji popularyzujących działalność organizacji 

pożytku publicznego. 

Dokumentami regulującymi dostęp organizacji pożytku publicznego do nieodpłatnego 

informowania o ich działalności w publicznej radiofonii i telewizji są: 

                                                 
12 Zob. http://radiofreee.pl/ 

13 Zasięg dzienny w %, inaczej – wielkość audytorium, to odsetek osób w danej populacji, które słuchały 

programu przynajmniej raz w ciągu dnia 
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a) Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 

z późn. zm.) – art. 23a.; 

b) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm.) – art. 26; 

c) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem 

w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez 

organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz.U. 

2011 nr 109 poz. 638 z późn. zm.); 

Na ich podstawie zostały przygotowane szczegółowe przepisy określające warunki 

przygotowania i rozpowszechniania audycji informujących o działalności prowadzonej przez 

OPP. Należą do nich: 

d) Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji 

informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego (Załącznik do Uchwały Nr 481/2013 Zarządu Spółki 

TVP S.A. z dnia 24 września 2013 r.); 

e) Regulaminy publicznych regionalnych rozgłośni radiowych (w woj. lubelskim jest to 

Regulamin dotyczący przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji 

prezentujących kampanie społeczne – przygotowanych i dostarczonych do „Radia 

Lublin” S.A. przez organizacje pożytku publicznego). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji audycje 

informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez OPP mogą 

być rozpowszechniane w: 

1) jednym z wybranych przez spółkę Telewizja Polska S.A. programie ogólnokrajowym 

(TVP 1, TVP 2 lub TVP Polonia); 

2) programach regionalnych spółki Telewizja Polska S.A.
14

; 

3) jednym z wybranych przez spółkę Polskie Radio S.A. programie ogólnokrajowym; 

4) programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej. 

Rozporządzenie KRRiT określa także sposób przygotowania i emisji audycji oraz czas 

przeznaczony na ich rozpowszechnianie. Informacje o nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego mogą przybierać trzy rodzaje audycji: 

1) audycje informacyjne, publicystyczne i dokumentalne przygotowywane przez 

jednostkę publicznej radiofonii i telewizji (nie mniej niż 30 min w ciągu tygodnia); 

2) audycje informujące o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego (nie mniej niż 

6 min w dobowym czasie nadawania). Tego rodzaju audycje przygotowywane są 

przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, rozpowszechnia się je w okresie od 

1 stycznia do 30 kwietnia; 

                                                 
14 „Terenowe oddziały spółki «Telewizja Polska – Spółka Akcyjna» mają swoje siedziby w: Białymstoku, 

Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, 

Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu” – art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 grudnia 

1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 z późn. zm.). 
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3) audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej radiofonii 

i telewizji przez organizacje pożytku publicznego (nie mniej niż 9 min w dobowym 

czasie nadawania).  

Organizacje pożytku publicznego powinny mieć zatem co najmniej 7 035 minut (czyli 

117 godzin i 15 minut) rocznie czasu antenowego w mediach publicznych, o których 

wspomina §2, ust. 1 Rozporządzenia KRRiT, na informowanie o nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego (zob. tabelę 1). 

Tabela 1. (Minimalny) czas dostępny dla OPP w ciągu roku 

zgodnie Rozporządzeniem KRRiT  

(Minimalny) czas w ciągu roku dostępny dla OPP w celu 

rozpowszechniania audycji (§ 2, ust. 3): 

Czas 

w minutach w godzinach 

1) 
przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji 

(audycje informacyjne, publicystyczne i dokumentalne) 
1 560 26 

2) 
przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji 

informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% 
2 190 36,5 

3) 
prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej 

radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego 
3 285 54,75 

 

Razem 7 035 117,25 

Źródło: Obliczenia własne 

Dwa pierwsze rodzaje audycji (informacyjne, publicystyczne i dokumentalne oraz 

informujące o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacjom pożytku publicznego) przygotowywane są przez jednostkę 

publicznej radiofonii i telewizji. W §4 ust. 1 przywołanego Rozporządzenia KRRiT 

podkreślono jednak, że powinny być one przygotowywane w konsultacji z organizacjami 

pożytku publicznego. Z kolei emisja audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczone 

przez organizacje pożytku publicznego (trzeci rodzaj audycji), powinna odbywać się według 

szczegółowych zasad ustalonych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji po 

konsultacji z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 

(§4 ust. 2). Warto zauważyć, że zbliżony zapis znajduje się w §7 ust. 1 Regulaminu 

dotyczącego przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie 

społeczne – przygotowanych i dostarczonych do „Radia Lublin” S.A. przez organizacje 

pożytku publicznego: „«Radio Lublin» S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, po skonsultowaniu zmiany z 

przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, […]”. W obu 

przypadkach zapisy wydają się być mało precyzyjne. Z tej regulacji wynikałoby, że ustalanie 

szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpowszechniania audycji powinno być 

przeprowadzane z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku 

Publicznego działającą przy MPiPS, a nie z tymi działającymi na poziomie województw (w 

przypadku województwa lubelskiego jest to Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Lubelskiego).  

W województwie lubelskim szczegółowe zasady przygotowywania oraz 

rozpowszechniania audycji w publicznym radiu regionalnym uregulowano w Regulaminie 

dotyczący przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie 

społeczne – przygotowanych i dostarczonych do „Radia Lublin” S.A. przez organizacje 

pożytku publicznego. W ciągu tygodnia może być wyemitowanych do 126 audycji 

prezentujących kampanie, a w dobowym czasie nadawania – 9 minut. Rozpowszechnienie 



Rola mediów publicznych w budowaniu kapitału społecznego 

15 

 

audycji następuje na wniosek organizacji pożytku publicznego. Liczy się przede wszystkim 

kolejność wpływu audycji prezentujących kampanie społeczne, ich tematyka i zgodność z 

obowiązującymi regułami. Długość audycji nie może przekraczać 30 sekund. 

Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 

w 2013 roku podaje, że „w TVP 1 udział tych audycji zwiększył się z 5 godzin w roku 2012 

do 21,5 godziny w roku 2013 [ponad czterokrotnie – przypis AB, AJ], a w TVP 2 pozostał na 

tym samym poziomie – 89 godzin rocznie”
15

. Natomiast w przypadku TVP Info udział 

audycji informujących o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego spadł z 31 godzin w 2012 r. do 10 godzin rocznie w 2013 r.
16

, czym można 

byłoby wyjaśnić wzrost tego typu audycji w TVP 1. Należy jednak podkreślić, że w skali 

wszystkich audycji realizujących ustawowe zadania misyjne w programach ogólnopolskich 

udział audycji stwarzających organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego 

informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej jest znikomy. W TVP 1 

wynosił 0,3%, w TVP 2 – 1,1%, a w TVP Info – 0,2% (zob. wykres 7). 

Wykres 7. Audycje stwarzające organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego 

informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ust.1 i 2 URTV) 

w TVP 1, TVP 2, TVP Info w 2013 r. 

 

Źródło: Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności  

w 2013 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014, s. 14, 19 

Zbliżona sytuacja występuje w oddziałach TVP S.A.: „w większości programów 

odsetek tych audycji utrzymał się na niezmienionym niskim poziomie – poniżej 1% rocznego 

czasu”
17

. Wyjątek stanowi TVP Opole – 5%, TVP Kraków – 2% oraz TVP Gorzów 

Wielkopolski – 1,5% (zob. wykres 8). 

 

 

 

 

 

                                                 
15Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014, s. 15. 

16 Zob. tamże, s. 18-19. 

17 Tamże, s. 31. 
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Wykres 8. Audycje stwarzające organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego 

informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ust.1 i 2 URTV) 

w oddziałach TVP S.A. w 2013 r. 

 

Źródło: Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 

roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014, s. 30 

W ogólnopolskim Programie Polskiego Radia audycje umożliwiające organizacjom 

pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o prowadzonej przez nie działalności zajęły 

70 godzin rocznej emisji programu, co stanowi 0,8% wszystkich audycji emitowanych 

w 2013 roku. Najwięcej godzin emisji zrealizowały takie stacje radiowe, jak: Radio 

Lublin S.A. (90 godzin rocznie), Radio Opole S.A. (85 godzin), Radio Gdańsk S.A. 

(81 godzin) oraz Radio Kielce S.A. (80 godzin) (zob. wykres 9). 
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Wykres 9. Audycje stwarzające organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego 

informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej (art. 23a ust.1 i 2 URTV) 

w Polskim Radiu i oddziałach w 2013 r. 

 

Źródło: Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 

roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014 

 

Powyższy przegląd dostępnych badań i opracowań na temat oglądalności telewizji 

i słuchalności radia dowodzi, że media publiczne i prywatne zabierają przeciętnemu 

obywatelowi dużo czasu. Jeśli doba ma 1 440 minut, to czymże jest 9 minut przeznaczony na 

kampanie społeczne inicjowane przez zorganizowanych obywateli w swoich organizacjach. 

To raptem 0,06% całego czasu antenowego. Nasuwają się wobec tego zasadnicze pytania: 

Czy jesteśmy zdolni i czy umiemy ten czas zagospodarować? Co robią media, by nam pomóc 

w tym zagospodarowaniu czasu (mają nam przecież służyć)? 9 minut to tylko minimalny 

czas. Media publiczne powinny być w całości mediami obywatelskimi. Samo sformułowanie 

„kampania społeczna” stało się wieloznaczne i może być różnie wykorzystywane. Co więcej 

jest ono ograniczane do organizacji pożytku publicznego, a przecież już na początku 

funkcjonowania UDPPiW, kiedy to administracja samorządowa odmawiała pozostałym 

organizacjom nie tylko dostępu do środków publicznych, ale w niektórych przypadkach 

nawet współpracy merytorycznej, wykładnia prawna wskazała, że wszystkie organizacje nie 

tylko mogą, ale prowadzą – jeśli prawnie zostały zalegalizowane, działalność pożytku 

publicznego i w tym zakresie mogą współpracować z administracją. 

Niniejsze opracowanie stara się podjąć zagadnienie kampanii społecznych 

w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań z jakimi mamy do czynienia w województwie 

lubelskim. Wnioski mają bardziej uniwersalny charakter. Kontekst regionalny pozwala 

bowiem, przy dogłębnej analizie zarówno funkcjonowania sektora pozarządowego, jak 

i dotychczasowego realizowania zadania określanego jako „kampania społeczna” przez 

regionalnych operatorów mediów publicznych, nakreślić potrzebę oddolnego kształtowania 

partnerstwa w społecznym zarządzaniu mediami publicznymi. W żadnym stopniu nie 
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umniejsza to konstytucyjnych prerogatyw jakie przynależą i spoczywają na władzach 

państwowych. Dotychczasowy kształt ustawodawstwa i wynikających z niego rozporządzeń 

i płynących za tym procedur preferował jedną stronę administracyjno-właścicielską. Nawet 

bowiem zapisy nadające pewne kompetencje Radzie (radom) Pożytku Publicznego odnoszą 

się do ciała, które jest jedynie doradcze dla administracji, a jego skład tylko w części 

reprezentuje tzw. sektor obywatelski. Jeśli aktualnie w Polsce władze oczekują szybkiego 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (jest to jeden z priorytetów aktualnych władz), to 

szybkiego rozwoju wymaga również obecność tego społeczeństwa obywatelskiego, 

zorganizowanego w organizacjach społecznych, w mediach publicznych. Media publiczne, 

media obywatelskie, media społecznościowe powinny być jak najbliżej obywateli, przy 

zachowaniu ich naturalnej autonomii. To jednak wymaga otwarcia się na relacje partnerskie. 

Takie oczekiwanie jest szczególnie istotne w stosunku do reprezentantów mediów 

publicznych, które zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości zobligowane są do roli 

służebnej w stosunku do tych podmiotów, które są wyrazem oddolnej samoorganizacji 

społeczeństwa. 

Raport składa się z czterech części, wliczając niniejszą, nakreślającą szerokie tło 

podejmowanym zagadnieniom. W części drugiej przedstawiono charakterystykę organizacji 

pożytku publicznego w województwie lubelskim. Analizie desk research poddano 

sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2014 rok wszystkich OPP na Lubelszczyźnie, 

które były uprawnione do otrzymania 1%. Zgodnie z Wykazem organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. z 13 maja 2015 roku
18

 w województwie 

lubelskim było 386 organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem analizy były m.in.: forma 

prawna organizacji, obszary i rodzaje prowadzonej działalności, przychody organizacji, liczba 

członków, pracowników i wolontariuszy, liczba OPP realizujących zadania zlecone przez 

administrację publiczną. OPP przeanalizowano także pod kątem korzystania z prawa do 

bezpłatnego dostępu do mediów publicznych oraz kwot wydatkowanych na kampanie 

związane z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Trzecią część stanowi analiza wyników czterech badań fokusowych 

przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji społecznych. W badaniach uczestniczyli 

przedstawiciele zarówno silnych organizacji, z bogatym dorobkiem działalności, jak i takich, 

których działalność jest krótka. Organizacje współpracujące z mediami od lat, jak i takie, 

które dopiero zamierzały nawiązać z nimi kontakt. Głównie byli to przedstawiciele 

organizacji pożytku publicznego, ale w dyskusję włączali się także liderzy organizacji 

ubiegających się o status OPP oraz radni rad dzielnic w Lublinie. W tej części 

przeprowadzono także analizę transkrypcji dyskusji panelowej, która odbyła się w trakcie 

konferencji pt.: „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity”, 

rozpoczynającej projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu 

organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”. Konferencja odbyła się 

30 czerwca 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. W panelu 

dyskusyjnym głos zabierali m.in. przedstawiciele Radia Lublin S.A., TVP Lublin, 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji społecznych. 

W opracowaniu starano się ustalić z jakimi mediami organizacje współpracują najczęściej, a 

także zdiagnozować ich potrzeby w zakresie wykorzystania bezpłatnego czasu antenowego 

oraz prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych w zakresie 

pozyskiwania 1%. Badanych pytano również o korzyści jakie daje im status OPP, a także jak 

ich zdaniem można byłoby zwiększyć udział organizacji w mediach (publicznych). 

                                                 
18 Zob. http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html (dostęp: 21.09.2015). 
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Część czwarta poświęcona jest analizie kampanii społecznych organizacji 

pozarządowych w Radiu Lublin S.A. Analizie poddano wszystkie spoty społeczne (N=7) 

przekazane do emisji w Radiu Lublin w latach 2013 – 2015 (do czerwca) w ramach 

bezpłatnego dostępu OPP do mediów publicznych. Do realizacji tego przedsięwzięcia 

wykorzystano analizę zawartości i treści oraz autorskie narzędzie opracowane przez dr Joannę 

Szegdę w postaci klucza kategoryzacyjnego, który pozwala wyodrębnić charakterystyki 

dotyczące m.in. długości spotów, ich częstotliwości i pory emisji, budowy reklamy, typu 

reklamy, tematyki, emocji jakie wywołują, charakteru przekazu, zachowań do jakich 

zachęcają, oferowanych korzyści, produktu reklamy, grupy docelowej, bohaterów 

i narratorów występujących w spotach, typu przekazu i argumentów, a także zastosowanych 

efektów językowych. Mimo, że analizie poddano niewielką ilość spotów udało się wykazać 

pewne prawidłowości występujące w reklamach społecznych zgłaszanych przez organizacje 

pozarządowe. Należałoby je jeszcze poddać weryfikacji, przeprowadzając podobne badania 

na większej liczbie spotów. 

Oddając raport do rąk czytelników redaktorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili 

się do postania niniejszego opracowania. Szczególne podziękowania należą się 

przedstawicielom instytucji obywatelskich zwłaszcza tym reprezentującym organizacje 

pożytku publicznego i przedstawicielom rad dzielnic za udział w badaniu, pani Ewie 

Mateuszuk za udostępnienie spotów reklamowych przekazanych przez organizacje do emisji 

w Radiu Lublin w latach 2013-2015 (do czerwca). Podziękowania kierujemy również w 

stronę dr Joanny Szegdy, która podjęła się trudu analizy udostępnionych spotów 

reklamowych i opracowania raportu, który jest częścią niniejszej pracy zbiorowej. 
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1.1. Wstęp 

Organizacje pożytku publicznego są adresatem dokumentów regulujących dostęp do 

nieodpłatnego informowania o ich działalności w publicznej radiofonii i telewizji. To dla nich 

określono warunki przygotowania i rozpowszechniania audycji informujących o działalności 

przez nie prowadzonej. W większości opracowano procedurę, sposób przygotowania i emisji 

audycji oraz czas przeznaczony na ich rozpowszechnianie. Audycje informacyjne, 

publicystyczne i dokumentalne oraz informujące o możliwości i zasadach przekazywania 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego 

przygotowywane są przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. W Rozporządzeniu 

KRRiT (§4, ust. 1) podkreśla się, że audycje te powinny być przygotowywane w konsultacji 

z organizacjami pożytku publicznego. Zaś emisja audycji prezentujących kampanie społeczne 

ma się odbywać według szczegółowych zasad ustalonych przez jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji, po konsultacji z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności 

Pożytku Publicznego (§4, ust. 2). W tym kontekście warto przyjrzeć się samym organizacjom 

pożytku publicznego. Jaka jest kondycja tej części tzw. trzeciego sektora (zaznaczmy 

stosunkowo niewielkiej, bo nie przekraczającej 10%)? Na ile te właśnie organizacje posiadają 

odpowiedni potencjał do bycia partnerem dla mediów publicznych (m.in. zatrudnienie, w tym 

także specjalistów od komunikacji społecznej, posiadana infrastruktura, kondycja finansowa)? 

W jakim stopniu angażują się one w proces samoorganizacji trzeciego sektora? W jakim 

stopniu podejmują one dialog zarówno z ustawodawcą, jak i instytucjami, które tenże 

ustawodawca obliguje do wspierania w mediach publicznych działań podejmowanych przez 

organizacje społeczne. Jeśli bowiem obecność trzeciego sektora w mediach publicznych ma 

być kształtowana i regulowana zgodnie z zasadami dialogu społecznego, to do dialogu tego 

potrzeba partnera zorganizowanego i zdolnego reprezentować zarówno interesy szeroko 

pojętego trzeciego sektora, jak również zdolnego do zajmowania stanowiska w odniesieniu do 

szerokiego spektrum zagadnień dobra wspólnego.  

Analiza ogólnej kondycji organizacji pożytku publicznego, pozwala ocenić 

skuteczność i efektywność ustawy o działalności pożytku publicznego we wspieraniu 

organizacji społecznych poprzez przyznawany im status pożytku publicznego. Na to wsparcie 

składa się m.in. bezpłatna oferta mediów publicznych. Zagadnienia te są o tyle ważne, że już 

na etapie prac nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwracano 

uwagę na niebezpieczeństwo, że będzie wzmacniać jedynie te organizacje, które już i tak są 

silne, że podzieli sektor organizacji społecznych. Wskazywano mianowicie, że 

np. w rozwiązaniach niemieckich odnoszących się do tej samej kwestii przyjęto zasadę 

przyznawania statusu organizacji pożytku publicznego z urzędu w momencie rejestracji 

każdej organizacji społecznej. Status zaś jest odbierany dopiero wówczas, gdy w późniejszym 

czasie konkretna organizacja nie dopełni formalności prawnych związanych z tym statusem. 

Losy polskiej ustawy wielokrotnie nowelizowanej, jak również stosunkowo niewielki procent 

organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (nota bene obserwujemy od 

pewnego czasu większą liczbę rezygnacji ze statusu pożytku publicznego aniżeli starań się 

o ten status) dobitnie świadczy o iluzoryczności korzyści dla przeciętnej organizacji 

społecznej z posiadania takiego statusu. Warto więc podjąć trud zbadania kondycji 

organizacji pożytku publicznego. Jest to szczególnie ciekawe w odniesieniu do organizacji 

tego typu w województwie, które znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w UE w zakresie 

rozwoju społeczno-gospodarczego (to także miara możliwości działania tych organizacji 

i potencjału wsparcia dla sektora organizacji społecznych). 
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1.2. Metodologia badań 

W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Analizie poddano sprawozdania 

merytoryczne i finansowe wszystkich organizacji pożytku publicznego w woj. lubelskim 

(N=386), znajdujących się w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% 

w 2015 r. z 13 maja 2015 roku
19

. Warto podkreślić, że w Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS
20

, według stanu na dzień 13 maja 

2015 roku, na Lubelszczyźnie było 522 organizacji ze statusem OPP. Natomiast 

uprawnionych do 1% PIT, zgodnie z przywoływanym już Wykazem
21

, było 386 OPP (73,9%). 

Z tej listy sprawozdania za 2014 rok złożyło tylko 371 OPP, dlatego większość 

przedstawionych analiz będzie się odnosiła do tej grupy organizacji. Oznacza to już na 

wstępie, że ze stosunkowo nielicznej grupy organizacji posiadających status OPP, prawie 

jedna trzecia nie ma prawa do korzystania z przynajmniej niektórych przywilejów z tym 

statusem związanych. Informacje o OPP uzupełniano także o dane z KRS i GUS. W tym celu 

utworzono kwestionariusz ankiety: „Organizacje pożytku publicznego w województwie 

lubelskim” (zob. narzędzie badawcze w załączniku), który wykorzystywano do generowania 

danych potrzebnych do przeprowadzenia analiz. Narzędzie badawcze składa się z 27 pytań. 

Oprócz pytań metryczkowych ankieta zawiera zagadnienia dotyczące: 

 zasięgu terytorialnego prowadzonej przez organizację działalności pożytku 

publicznego; 

 liczby odbiorców działań organizacji; 

 rodzajów działalności prowadzonej w okresie sprawozdawczym; 

 przychodów organizacji (w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych); 

 kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej, związanych z pozyskiwaniem 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych; 

 uprawnień, z których organizacja korzystała, w tym z prawa do nieodpłatnego 

informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 

działalności nieodpłatnej pożytku publicznego; 

 zatrudnienia w organizacji; 

 wolontariatu; 

 członków (fizycznych i/lub prawnych); 

 działalności zleconej OPP przez organy administracji publicznej. 

Celem badań było dokonanie charakterystyki organizacji pożytku publicznego 

w województwie lubelskim: ich formy prawnej, obszarów i rodzajów prowadzonej 

działalności, kondycji finansowej, kapitału ludzkiego (członkowie, pracownicy, 

wolontariusze), współpracy z administracją publiczną. OPP przeanalizowano także pod kątem 

korzystania z prawa do bezpłatnego dostępu do mediów publicznych (na zasadach 

określonych przez KRRiT i jednostki regionalne) oraz kwot wydatkowanych na kampanie 

                                                 
19 Zob. http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html (dostęp: 21.09.2015). 

20 Zob. http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp: 13.06.2015). 

21 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. z 13 maja 2015 roku, 

http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html (dostęp: 21.09.2015). 
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związane z pozyskiwaniem 1% PIT. Podjęte badania były próbą odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

 Ile jest w województwie lubelskim organizacji społecznych ze statusem OPP 

uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych? Gdzie 

jest ich najwięcej? 

 Jaka jest ich kondycja pod względem finansowym, zasobów ludzkich (członkowie, 

pracownicy, wolontariusze)? 

 Z jakich uprawnień korzystają OPP na Lubelszczyźnie? Ile z nich korzysta z prawa do 

nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego? 

 Ile organizacji korzysta z płatnych kampanii informacyjnych lub reklamowych, 

związanych z pozyskiwaniem 1% PIT i jakie kwoty wydają na ten cel? 

Podstawowym źródłem informacji o organizacjach pożytku publicznego na 

Lubelszczyźnie były sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2014 rok, znajdujące się na 

stronie MPiPS
22

, a w przypadku niektórych pytań sięgano również do sprawozdań z lat 2011-

2013. Charakterystykę lubelskich organizacji pożytku publicznego przeprowadzono 

z uwzględnieniem podziału organizacji na dwie grupy. Pierwszą stanowią podmioty, których 

przychody ogółem w 2014 r. były wyższe niż 100 tys. zł (OPP>100 tys. zł), drugą – organizacje 

o przychodach poniżej 100 tys. zł (OPP<100 tys. zł). Te pierwsze są zobligowane do składania 

sprawozdań pełnych, natomiast te drugie jedynie uproszczonych. Zgodnie bowiem z art. 23 

UDPPiW każda organizacja pożytku publicznego zobligowana jest do złożenia sprawozdania 

finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w ministerialnej bazie sprawozdań. 

Od 2014 roku OPP o przychodach poniżej 100 tys. zł mogą składać sprawozdanie 

uproszczone (zob. art. 23 ust. 6c-d). Sprawozdania, o których mowa w UDPPiW są obszerne, 

zawierają wiele szczegółowych informacji, zwłaszcza zaś danych o charakterze finansowym. 

W sprawozdaniach znajdują się ponadto informacje o tym, czy organizacja korzystała z prawa 

do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a, ust. 1 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz jakie były koszty kampanii 

informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych
23

. Podział OPP na dwie grupy podyktowany jest również tym, iż kwota 

100 tys. zł. przychodów OPP wydaje się mieć istotnie różnicujący wpływ na takie 

charakterystyki obu grup jak m.in. liczba członków organizacji, zatrudnionych osób, 

wolontariuszy, skali realizacji zadań zleconych przez organy JST, administracji rządowej lub 

państwowe fundusze celowe, czy wreszcie liczba odbiorców działań organizacji.. Po trzecie – 

zmienna „kwota przychodów OPP w 2014 r.” dzieli organizacje na dwie zbliżone do siebie 

grupy pod względem liczebności: OPP<100 tys. zł=199 oraz OPP>100 tys. zł=172. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zob. http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp: 13.06.2015). 

23 Od 2014 r. informacja o kosztach kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest podawana w uproszczonych sprawozdaniach. 
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1.3. Przychody organizacji pożytku publicznego na Lubelszczyźnie w 2014 r. 

W 2014 roku przychody OPP na Lubelszczyźnie (N=371) wyniosły w sumie 

ok. 191,4 mln zł. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość tej kwoty (96,8%) 

uzyskała grupa 171 OPP o przychodach wyższych niż 100 tys. zł.  

Tabela 1.3.1. Podział OPP na Lubelszczyźnie ze względu na kwotę przychodów uzyskanych 

w 2014 roku (NOPP<100 tys. zł=200*; NOPP>100 tys. zł=171*) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 200* 171* 371 

Maksimum 98 050,01 zł 13 778 832,36 zł 13 778 832,36 zł 

Średnia 30 885,34 zł 1 083 140,99 zł 515 887,27 zł 

Mediana 22 674,05 zł 502 709,74 zł 84 250,12 zł 

Minimum 0,00 zł 100 430,68 zł 0,00 zł 

Odchylenie standardowe 27 895,22 zł 1 695 127,56 zł 1 263 534,10 zł 

Suma 6 177 068,62 zł 185 217 109,37 zł 191 394 177,99 zł 

* Jedna z OPP>100 tys. zł miała ok. 81 tys. zł przychodu, dlatego przeniesiono ją do OPP<100 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Przeciętny przychód OPP>100 tys. zł wynosił ok. 502,7 tys. zł, jest to kwota 22-krotnie 

wyższa niż przeciętny przychód uzyskiwany przez OPP<100 tys. zł. W przypadku organizacji 

o przychodach poniżej 100 tys. zł przeciętna kwota wynosiła ok. 22,6 tys. zł. 

(zob. tabelę 1.3.1 i wykresy 1.3.1 i 1.3.2). 

Wykresy 1.3.1 i 1.3.2. Podział OPP na Lubelszczyźnie ze względu na kwotę przychodów 

w 2014 roku (N=371) – statystyki opisowe 

NOPP<100 tys. zł=200* NOPP>100 tys. zł=171* 

  

* Jedna z OPP>100 tys. zł miała ok. 81 tys. zł przychodu, dlatego przeniesiono ją do OPP<100 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  

(dostęp 11.10.2015) 
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Już tylko te dane, odnoszące się do niewielkiej grupy organizacji społecznych jakimi 

są OPP, pokazują jak wielkie jest rozwarstwienie w trzecim sektorze. 

W grupie OPP<100 tys. zł dominowały organizacje, których roczne przychody 

kształtowały się w przedziale 20-50 tys. zł (N=66), z kolei wśród OPP>100 tys. zł najwięcej jest 

tych z przychodami mieszczącymi się w kwocie 200-500 tys. zł (N=46), 0,5-1 mln zł (N=41), 

a także 100-200 tys. zł (zob. wykres 1.3.3 oraz tabele Z1 i Z2 w załączniku). 

Wykres 1.3.3. Podział OPP na Lubelszczyźnie ze względu na kwotę przychodów 

w 2014 roku (NOPP<100 tys. zł=200*; NOPP>100 tys. zł=171*) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Najwyższy przychód w 2014 r. w kwocie ok. 13,8 mln zł uzyskało stowarzyszenie 

z Zamościa. W grupie OPP<100 tys. zł znalazła się jedna organizacja, która w 2014 r. nie 

uzyskała żadnego przychodu. 

Dla 339 OPP (91,6%) podstawowym źródłem przychodów jest nieodpłatna 

działalność pożytku publicznego (zob. wykres 1.3.4). 

Do źródeł przychodów z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej zalicza się
24

:  

 przychody z tytułu odpisu 1% podatku;  

 przychody z tytułu składek członkowskich;  

 zbiórki publiczne z wyłączeniem sprzedaży przedmiotów darowizn;  

 dotacje, subwencje;  

 darowizny pieniężne;  

 darowizny rzeczowe;  

 spadki;  

 zapisy;  

 nawiązki;  

                                                 
24 Zob. J. Paluch, Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego, MPiPS, 

Warszawa 2007, s. 69. 
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 inne przychody określone statutem nie powiązane z pobieraniem wynagrodzenia oraz 

działalnością gospodarczą. 

Wykres 1.3.4. Struktura przychodów OPP na Lubelszczyźnie w 2014 r. (N=386) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Blisko 64% organizacji (N=216) utrzymuje się wyłącznie z nieodpłatnej działalności 

statutowej. W ich przypadku przychody z tej formy działalności stanowią aż 90-100% 

łącznych przychodów. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2012 roku wykazały, że 

najczęściej wskazywanym źródłem finansowania organizacji i odgrywającym znaczącą rolę 

w budżetach wielu z nich, zwłaszcza organizacji o budżetach niewielkich, są składki 

członkowskie (charakterystyczne głównie dla stowarzyszeń). Niestety niskie dochody 

przeciętnego Polaka przekładają się również na niską kwotę składki członkowskiej. Drugim 

pod względem popularności źródłem finansowania działalności organizacji są środki 

samorządowe, „dla większości organizacji, które z nich korzystają, pieniądze z samorządu 

stanowią największe źródło przychodów (przeciętnie jest to niemal połowa ich budżetu)”
25

. 

Podobnie jest w przypadku innych źródeł publicznych, pochodzących z od administracji 

centralnej, czy z Unii Europejskiej. W wielu organizacjach fundusze te są dominującym 

źródłem ich rocznych przychodów
26

. To ostatnie wskazuje na niski poziom autonomii 

organizacji społecznych, o statusie OPP od administracji publicznej. Rzutuje to bardzo mocno 

na podejmowane przez nie działania. 

Analiza sprawozdań merytorycznych i finansowych OPP na Lubelszczyźnie za 2014 

rok wykazała, że w tym okresie, blisko 40% organizacji realizowało zadania publiczne 

zlecane przez organy administracji samorządowej, a 16,4% OPP przez organy administracji 

rządowej lub państwowe fundusze celowe. W znacznym stopniu dotyczy to organizacji 

o przychodach pow. 100 tys. zł, gdzie aż 57,6% OPP>100 tys. zł realizowała zadania publiczne 

zlecane przez samorząd, a 27,9% – zadania zlecane przez organy administracji rządowej czy 

fundusze celowe (zob. wykres 1.3.5 oraz tabelę Z3 w załączniku). 

Wykres 1.3.5. OPP na Lubelszczyźnie, którym organy JST oraz administracji rządowej 

lub państwowe fundusze celowe zlecały realizację zadań publicznych w 2014 roku 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Drugą grupę stanowią przychody analizowanych organizacji pożytku publicznego 

w województwie lubelskim są przychody finansowe i pozostałe przychody. Zgodnie 

                                                 
25 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 

2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 110-111. 

26 Por. tamże. 
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z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
27

 na przychody 

finansowe składają się m.in.:  

 dywidendy i udziały w zyskach, 

 odsetki, 

 zyski z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 

 aktualizacja wartości aktywów finansowych, 

 inne  

Z kolei pod pojęciem pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty 

i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności 

koszty i przychody związane
28

: 

a) z działalnością socjalną, 

b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych 

i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zaliczonych do inwestycji, 

c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych 

do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich 

przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną 

wartość godziwą 

d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, 

z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym 

nieobciążających kosztów,  

e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami 

finansowymi, 

f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty finansowe, 

g) z odszkodowaniami i karami, 

h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, 

w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie 

lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

i) ze zdarzeniami losowymi; 

Przychody finansowe i pozostałe przychody uzyskało 246 podmiotów pożytku 

publicznego (66,5%), częściej OPP>100 tys. zł (77,3%) niż OPP<100 tys. zł (57,1%). Należy jednak 

podkreślić, że w przypadku ponad połowy OPP tego rodzaju źródło przychodów stanowi 

tylko 10% łącznej kwoty przychodów uzyskanych w 2014 r. W przypadku 17,9% OPP 

stanowią nawet 90-100% łącznej kwoty. 

                                                 
27 Dz.U. z 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm. 

28 Zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 nr 121, poz. 591 

z późn. zm.; J. Paluch, Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego, MPiPS, 

Warszawa 2007, s. 65-66. 
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Trzecie źródło przychodów OPP na Lubelszczyźnie stanowią przychody z odpłatnej 

działalności pożytku publicznego. W 2014 r. przychody z tego tytułu uzyskało 21,6% 

podmiotów, częściej OPP>100 tys. zł (30,8%) niż OPP<100 tys. zł (13,6%). W przypadku połowy 

organizacji przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego stanowiły do 20% łącznej 

kwoty przychodów, a w przypadku co 10 organizacji nawet 90-100%. 

Przychody z działalności gospodarczej w 2014 r. zadeklarowało tylko 22 OPP (5,9%), 

w tym 17 organizacji o przychodach pow. 100 tys. zł i 5 podmiotów, których przychody nie 

przekroczyły 100 tys. zł. 

 

1.4. Liczba organizacji pożytku publicznego na Lubelszczyźnie  

Według danych MPiPS
29

 z lipca 2015 r. w Polsce działało 10 511 organizacji pożytku 

publicznego. Należy jednak zauważyć, że ponad 2,5 tys. organizacji nie spełniało wymogów, 

które nakłada na nie UDPPiW. Nie zamieściły w wymaganym terminie w „Bazie sprawozdań 

finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego”
30

 rocznego sprawozdania 

finansowego i merytorycznego ze swojej działalności, bądź były w stanie likwidacji lub 

upadłości (zob. art. 27a, ust. 3). 

W Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych za rok 2014
31

 z 13 maja 2015 r. znalazło się tylko 7 999 

OPP. Co czwarta organizacja pożytku publicznego utraciła prawo do pozyskiwania 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja pożytku publicznego, która nie złoży 

w stosownym terminie sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swojej działalności, 

zostaje wykreślona z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% PIT. Wobec OPP, które 

mimo wezwania ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego nie przedłożyły 

sprawozdań, składany jest wniosek „do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji 

o posiadaniu przez nie statusu OPP. W wyniku tych działań, w latach 2011-2013 status OPP 

utraciło odpowiednio 44, 371 i 338 organizacji”
32

. Tak duża liczba organizacji, które utraciły 

status OPP, skłania do zadania pytania o przyczynę takiego stanu rzeczy. Zważywszy na to, 

że w tzw. zwykłej organizacji społecznej i tak występuje obowiązek przedstawiania członkom 

sprawozdania merytorycznego i finansowego, to nie wydaje się być to przyczyna zasadnicza. 

Dostępne badania pokazują, że głównym motywem uzyskania statusu OPP jest możliwość 

pozyskiwania „darowizny” z 1%
33

. Dla wielu organizacji korzyści płynące z bycia OPP, 

szczególnie w zakresie pozyskiwania środków z 1% są znikome, dlatego często świadomie 

rezygnują z tego statusu.  

                                                 
29 „Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego” MPiPS 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.07.2015). 

30 Zob. tamże. 

31 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok 2014, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html (dostęp 11.07.2015). 

32 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Sprawowanie przez Ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego 

z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, Warszawa 2014, s. 11. 

33 Zob. J. Ratajczak, J. Chojecki, Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych, PBS 

DGA, [b.m.w.] 2010, s. 4-5; Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. Raport 

badawczy dla Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Badań 

Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa 2008, s. 18-19. 
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Z analizy przywoływanego już wielokrotnie Wykazu organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 

wynika ponadto, że najwięcej OPP było w woj. mazowieckim (1 270), dolnośląskim (838) 

i śląskim (889). W województwie lubelskim, które zajmuje 9 lokatę pod względem liczby 

OPP, działało 386 tego typu podmiotów (zob. wykres 1.4.1 i tabelę Z4 w załączniku). Jednak 

poza nielicznymi wyjątkami przychody z 1% tylko w nielicznych przypadkach organizacji 

stanowiły znaczący element ich budżetów. 

Wykres 1.4.1. Liczba OPP uprawnionych do 1% za rok 2014 i pozbawionych tego 

uprawnienia – podział na województwa (wykaz z 13 V 2015) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o „Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014”, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 

i dane z „Bazy sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego” MPiPS 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.07.2015) 
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1.5. Forma prawna 

Największą grupę organizacji pozarządowych posiadających status OPP stanowią 

stowarzyszenia (72,8%). Co szósta organizacja to fundacja (15,6%). Inne formy prawne 

stanowią 11,6% wszystkich OPP (zob. wykres 1.5.1 i tabelę Z5 w załączniku). 

Wykres 1.5.1. Forma prawna OPP na Lubelszczyźnie uprawnionych do 1% w 2015 r. 

(N=371) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z KRS (dostęp 5.10.2015) 

Stowarzyszenia występują głównie wśród podmiotów, których roczne przychody są 

niższe niż 100 tys. zł. W grupie podmiotów o przychodach wyższych niż 100 tys. zł jest ich 

o 10% mniej. W gronie organizacji o wysokich przychodach częściej występują fundacje 

(o 2,3% więcej), podmioty kościelne (3,5%) i inne osoby prawne (zob. tabelę Z5 

w załączniku). 

 

1.6. Rozkład terytorialny 

Organizacje pożytku publicznego ulokowane są tylko w 39,4% gmin na 

Lubelszczyźnie, przede wszystkim w gminach miejskich (gdzie swoją siedzibę ma 68,8% 

wszystkich OPP w regionie), a zwłaszcza w stolicy regionu – w Lublinie, gdzie jest aż 144 

organizacji z tym statutem (stanowią one 38,8% wszystkich OPP na Lubelszczyźnie) 

(zob. kartogram 1.6.1 oraz tabelę Z6 w załączniku).  
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Kartogram 1.6.1. Rozkład organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. 

w gminach woj. lubelskiego (N=386) – dane z 13 maja 2015 roku 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 

(dostęp 19.10.2015) 

Kolejne pozycje zajmują miasta na prawach powiatu, jak Chełm (N=23) i Zamość 

(N=17). W pozostałych 81 gminach liczba OPP nie przekracza 10. W gminach wiejskich 

działa tylko co piąta organizacja pożytku publicznego (N= 72; 19,4%).  

Organizacje, których roczny przychód był większy niż 100 tys. zł (OPP>100 tys. zł) 

zarejestrowane są przede wszystkim w aglomeracjach miejskich, te o przychodach niższych 
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niż 100 tys. zł (OPP<100 tys. zł) występują głównie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

(zob. kartogram 1.6.1, wykresy 1.6.1 i 1.6.2 oraz tabelę Z7 w załączniku). 

Wykres 1.6.1. OPP w woj. lubelskim – 

podział ze względu na rodzaj JST 

Wykres 1.6.2. OPP w woj. lubelskim – podział 

ze względu na rodzaj JST (NOPP<100 tys. zł=199; 

NOPP>100 tys. zł=172) 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

1.7. Data uzyskania statusu OPP 

Większość organizacji uzyskała status OPP tuż po wejściu w życie UDPPiW 

(lata 2004-2005) i przed jej znaczącą nowelizacją w 2010 roku (lata 2008-2010), kiedy m.in. 

zaostrzono kryteria przyznawania organizacjom statusu OPP, wprowadzając obowiązek 

prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 

2 lata (art. 22, ust. 1) (zob. wykres 1.7.1 oraz tabelę Z8 w załączniku). 

Wykres 1.7.1. OPP w woj. lubelskim według daty uzyskania statusu OPP 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Status OPP jest popularny przede wszystkim wśród organizacji pomocowych, 

zajmujących się edukacją i wychowaniem oraz sportem (zob. wykres 1.7.2 oraz tabelę Z9 

w załączniku). Analizowane organizacje pożytku publicznego na Lubelszczyźnie (N=371) 

zajmują się głównie (obszar wiodący): 

 pomocą osobom niepełnosprawnym (N=67; 18,1%),  

 pomocą społeczną i socjalną (N=60; 16,2%),  

 edukacją i wychowaniem (N=54; 14,6%), 

 sportem (N=37; 10%), 

 ochroną zdrowia (N=37; 10%). 

Wykres 1.7.2. OPP w województwie lubelskim według wiodącego obszaru działalności 

organizacji (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Nieco mniej organizacji pożytku publicznego działa w obszarze rozwoju lokalnego 

w wymiarze społecznym i ekonomicznym (N=31; 8,4%), kultury i sztuki (N=21; 5,7%) oraz 

bezpieczeństwa publicznego (ratownictwo i ochrona ludności) (N=16; 4,3%). Warto 

zauważyć, że w tych sferach działalności pożytku publicznego przeważają organizacje mające 

swa siedzibę i działające na obszarach wiejskich. 

Jedynie dla znikomej liczby organizacji pożytku publicznego wiodącym obszarem 

działalności są: 

 religia (N=8; 2,2%); 

 ochrona środowiska (N=7; 1,9%); 

 turystyka, rekreacja, hobby (N=5; 1,3%); 

 działalność naukowo-badawcza, badania naukowe (N=5; 1,3%); 

 wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich (N=5; 

1,3%); 

 prawo i jego ochrona, prawa człowieka (N=4; 1,1%); 

 rynek pracy, aktywizacja zawodowa (N=3; 0,8%); 

 działalność międzynarodowa (N=1; 0,3%); 

 sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe (N=1; 0,3%); 

 

1.8. Rodzaje działalności organizacji 

Analizowane organizacje pożytku publicznego na Lubelszczyźnie skupiają się przede 

wszystkim na nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (93,5%). Odpłatną działalność 

pożytku publicznego prowadzi tylko co piąta organizacja (22,8%). Dotyczy to w dużej mierze 

podmiotów, których roczne przychody są większe niż 100 tys. zł (35,6%). Natomiast wśród 

podmiotów o przychodach niższych niż 100 tys. zł prowadzenie odpłatnej działalności 

pożytku publicznego deklaruje zaledwie 12% OPP.  

Wykres 1.8.1. Rodzaje działalności prowadzonej w 2014 roku przez OPP o przychodach 

mniejszych (N=199) lub większych (N=172) niż 100 tys. zł  

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Liczba organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą jest 

jeszcze niższa. Do Rejestru Przedsiębiorców w KRS wpisanych jest tylko 10% OPP na 

Lubelszczyźnie. Natomiast w sprawozdaniach merytorycznych za 2014 rok prowadzenie tego 

rodzaju działalności zadeklarowało tylko 6% OPP. Działalność gospodarczą częściej 

prowadzą organizacje o rocznych przychodach powyżej 100 tys. zł (9,6%), niż te, których 

przychody wynoszą mniej niż 100 tys. zł (2,9%). Należy jednak podkreślić, że działalność 

gospodarcza choć nie jest i nie powinna być głównym celem organizacji społecznych, to 

jednak jest oznaką uruchomienia mechanizmów przedsiębiorczości społecznej oraz 

innowacyjności. Zważywszy również na duże trudności występujące na rynku pracy (mała 

liczba ofert pracy specjalistycznej i wysokospecjalistycznej) tego typu działania mogłyby być 

istotnym czynnikiem zmiany. W kontekście licznych problemów związanych z 

finansowaniem działalności statutowej organizacji coraz częściej podnosi się kwestię 

ekonomizacji trzeciego sektora, w tym zachęcania organizacji do prowadzenia odpłatnej 

działalności pożytku publicznego, czy działalności gospodarczej, m.in. przez zwiększenie 

udziału organizacji w realizacji usług użyteczności publicznej
34

 (zob. wykres 1.8.1 i tabelę 

1.8.1, oraz tabelę Z10 w załączniku). 

Tabela 1.8.1. OPP w woj. lubelskim wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w 2014 roku 

OPP wpisane do Rejestru 

Przedsiębiorców (KRS) 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 Tak 16 8,0% 24 14,0% 40 10,8% 

2 Nie 180 90,5% 140 81,4% 320 86,3% 

3 Już się wypisała 3 1,5% 8 4,7% 11 3,0% 

 

Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z KRS (dostęp 5.10.2015) 

 

1.9. Zasoby kadrowe w organizacjach 

A. Członkostwo w organizacjach 

Członków fizycznych zrzesza ponad trzy czwarte OPP na Lubelszczyźnie (N=296; 

77,5%), natomiast osoby prawne – zaledwie 4,2% podmiotów (N=16) (zob. wykresy 1.9.1 

i 1.9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Zob. np. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Załącznik do uchwały nr 164 Rady Ministrów 

z dnia 12 sierpnia 2014 roku (poz. 811), MPiPS, Warszawa 2014. 
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Wykresy 1.9.1 i 1.9.2. Liczba/odsetek OPP na Lubelszczyźnie, które posiadają członków 

fizycznych* (N=386) prawnych** (N=386) 

  

* Kategoria „nie dotyczy” odnosi się do fundacji i podmiotów zrzeszających osoby prawne. 

** W tym przypadku kategoria „nie dotyczy” odnosi się do wszystkich OPP, które nie zrzeszają osoby prawne. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Co druga organizacja pożytku publicznego zrzeszająca osoby fizyczne liczy od 21 do 

50 członków, co piąta – mniej niż 20 członków. OPP liczące od 51 do 100 członków stanowią 

17,9%, a te powyżej 100 członków – 14,1% (zob. wykres 1.9.3 i tabelę Z11 w załączniku). 

Wykres 1.9.3. Liczba członków fizycznych 

w OPP na Lubelszczyźnie (N=290*) 

Wykres 1.9.4. Łączna liczba członków 

fizycznych w OPP na Lubelszczyźnie (N=290*) 

  

* N=296 OPP w sprawozdaniu za 2014 r. zadeklarowało, że zrzesza członków fizycznych,  

jednak N=6 OPP nie podało ich liczby 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

W 2014 r. do organizacji pożytku publicznego na Lubelszczyźnie (N=290) należało 
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Lubelszczyzny ma szansę wiązania swej działalności społecznej z organizacjami OPP. 

Przeciętna organizacja zrzeszała ok. 33-34 osób. Podmioty o największym poziomie 

członkostwa liczyły ponad 800 członków (w przypadku OPP o przychodach poniżej 

100 tys. zł), a najwyższa liczba to 3 684 członków (organizacja, której przychody są wyższe 

niż 100 tys. zł). Warto ponadto zauważyć, że w OPP o wysokich przychodach (N=133) jest 

ponad dwukrotnie więcej członków niż w organizacjach o małych przychodach, na co 

wskazuje średnia liczba członków przypadająca na jedną organizację (N=157) 

(zob. tabelę 1.9.1).  

Tabela 1.9.1. Liczba członków fizycznych w OPP na Lubelszczyźnie 

(NOPP<100 tys. zł=157; NOPP>100 tys. zł=133) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 157 133 290 

Maksimum 805 3 684 3 684 

Średnia 55,85 126,67 88,33 

Mediana 34 33 34 

Minimum 6 10 6 

Odchylenie standardowe 76,124 418,837 290,692 

Suma 8 769 16 847 25 616 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

B. Zatrudnienie ogółem 

Analizując zasoby kadrowe OPP na Lubelszczyźnie pod względem liczby osób 

zatrudnionych na umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czy świadczących pracę społeczną, 

można zauważyć różnice pomiędzy organizacjami o przychodach powyżej 100 tys. zł, a tymi 

których przychody wynoszą mniej niż 100 tys. zł. W podmiotach o wysokich przychodach 

występuje wysoki poziom zatrudnienia – 65% z nich zatrudnia pracowników na umowę 

o pracę, a 73% na podstawie umowy cywilnoprawnej. W organizacjach o niskich 

przychodach tylko co dziesiąta (9,6%) zatrudnia w oparciu o stosunek pracy, a co trzecia 

(34,4%) na umowy cywilnoprawne. Warto również zauważyć, że blisko trzy czwarte 

organizacji o przychodach pow. 100 tys. zł rocznie korzysta ze świadczeń wolontariuszy, 

podczas gdy w przypadku podmiotów o niskich przychodach robi to tylko 46,4% organizacji 

(zob. wykres 1.9.5 i tabelę Z13 w załączniku). 
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Wykres 1.9.5. Rodzaje świadczeń w OPP na Lubelszczyźnie uprawnionych do 1% w 2015 r. 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Różnice pomiędzy obiema grupami widoczne są szczególnie w odniesieniu do średniej 

i łącznej liczby osób zatrudnionych, czy wolontariuszy zaangażowanych w działalność 

organizacji. Organizacje, które uzyskały wysokie przychody w 2014 r. zatrudniają znacznie 

więcej pracowników, ponadto angażują znacznie więcej społeczników w działalność 

organizacji, niż OPP o przychodach poniżej 100 tys. zł, co pokazują poniższe wykresy 

i dalsze analizy. 

Wykres 1.9.6. Łączna liczba osób 

zatrudnionych w organizacji lub 

świadczących wolontariat w 2014 roku 

Wykres 1.9.7. Średnia liczba osób 

zatrudnionych w organizacji lub 

świadczących wolontariat w 2014 roku 

  

* umowy cywilnoprawne: N<100 tys. zł=199; N>100 tys. zł=172;  

** etaty: N<100 tys. zł=199; N>100 tys. zł=172 

*** umowy cywilnoprawne: N<100 tys. zł=199; N>100 tys. zł=172;  

**** wolontariat: N<100 tys. zł=96; N>100 tys. zł=130 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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C. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy we wszystkich organizacjach społecznych 

jest niskie. Niewiele większe jest w organizacjach o statusie OPP. Wśród tych ostatnich 

średnia zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wynosi 5,44 (OPP<100 tys. zł=0,3; 

OPP>100 tys. zł=11,4). Natomiast Wśród podmiotów zatrudniających na podstawie stosunku 

pracy najwięcej jest organizacji, w których pracuje od 2 do 5 (N=39; 28,9%) i od 11 do 20 

pracowników (N=29; 21,5%). Wysoki poziom zatrudnienia obserwowany jest przede 

wszystkim wśród OPP o przychodach pow. 100 tys. zł. (zob. wykresy 1.9.8-11 oraz 

tabelę Z14 w załączniku). 

W grupie organizacji o przychodach pow. 100 tys. zł znajdują się również i takie, 

które zatrudniają od 51 do 100 pracowników (N=4), a niektóre nawet pow. 100 osób (N=3). 

Rekordzistą jest OPP>100 tys. zł, które w 2014 roku zatrudniało na podstawie stosunku pracy aż 

220 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty – 202,1. Podmioty o wysokich przychodach 

zatrudniały w sumie 1 968 pracowników na podstawie stosunku pracy.  

Natomiast w grupie 199 organizacji o przychodach poniżej 100 tys. zł tylko 20 OPP 

(9,6%) zatrudniało pracowników na podstawie stosunku pracy. W tych 20 organizacjach 

zatrudnienie znalazło łącznie 51 osób (zob. wykres 1.9.9 oraz tabele Z14 i Z15 w załączniku).  

Wykres 1.9.8. Liczba osób zatrudnionych 

na podstawie stosunku pracy w OPP 

na Lubelszczyźnie (N=135) 

Wykres 1.9.9. Liczba osób zatrudnionych 

na podstawie stosunku pracy w OPP 

na Lubelszczyźnie (NOPP<100 tys. zł=209; 

NOPP>100 tys. zł=177) 

 
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Wykresy 1.9.10 i 1.9.11. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie stosunku pracy (N=371) – statystyki opisowe 

NOPP<100 tys. zł=199 NOPP>100 tys. zł=172 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  

(dostęp 11.10.2015) 

Analizując przeciętną liczbę osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty można zauważyć, że w 13 OPP<100 tys. zł nie przekracza 

ona pełnego etatu, a w 5 wynosi od 1 do 5 etatów.  

Tabela 1.9.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie na podstawie 

stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych 

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 do 1 13 72,2% 6,2% 19 16,8% 10,7% 32 24,4% 8,3% 

2 1,1-5 5 27,8% 2,4% 30 26,5% 16,9% 35 26,7% 9,1% 

3 5,1-10 0 0,0% 0,0% 23 20,4% 13,0% 23 17,6% 6,0% 

4 10,1-20 0 0,0% 0,0% 24 21,2% 13,6% 24 18,3% 6,2% 

5 20,1-50 0 0,0% 0,0% 11 9,7% 6,2% 11 8,4% 2,8% 

6 50,1-100 0 0,0% 0,0% 4 3,5% 2,3% 4 3,1% 1,0% 

7 pow. 100 0 0,0% 0,0% 2 1,8% 1,1% 2 1,5% 0,5% 

 Razem 18 100,0% 8,6% 113 100,0% 63,8% 131 100,0% 33,9% 

8 nie dotyczy 181 x 86,6% 59 x 33,3% 240 x 62,2% 

9 brak danych 0 x 0,0% 0 x 0,0% 0 x 0,0% 

10 brak sprawozd. 10 x 4,8% 5 x 2,8% 15 x 3,9% 

 
Razem 209 x 100,0% 177 x 100,0% 386 x 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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W przypadku OPP>100 tys. zł te wartości są dużo wyższe. Najwięcej jest organizacji 

tworzących miejsca pracy w wymiarze od 1 do 20 etatów. W grupie OPP>100 tys. zł znalazło się 

również 17 OPP, które w 2014 roku utworzyło więcej niż 20 etatów (zob. tabelę 1.9.2). 

Istotne różnice pomiędzy organizacjami o niskich i wysokich dochodach (3) można 

dostrzec analizując także stosunek przeciętnej liczby osób zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (2) do liczby osób zatrudnionych w tej formie 

ogółem (1). Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w OPP<100 tys. zł opiera się przede 

wszystkim na niepełnym wymiarze czasu – w świetle analizowanych sprawozdań 

merytorycznych OPP za 2014 roku OPP<100 tys. zł zatrudniły 51 osób, ale w przeliczeniu na 

wymiar czasowy to zatrudnienie wynosi jedynie 16,7 etatów. Średni wymiar czasu pracy 

w OPP<100 tys. zł wynosi zatem 0,33 etatu. Natomiast w OPP>100 tys. zł zatrudnienie, liczone 

w wymiarze czasowym, jest ponad dwukrotnie wyższe i kształtuje się na poziomie 0,78 etatu 

(zob. tabelę 1.9.3 oraz tabelę Z16 w załączniku).  

Tabela 1.9.3. Przeciętny wymiar czasu pracy w OPP na Lubelszczyźnie w 2014 r. 

(NOPP<100 tys. zł=18; NOPP>100 tys. zł=113) 

Łączna liczba osób zatrudnionych 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

1 Umowy na podstawie stosunku pracy 51 1 968 2 019 

2 Etaty 16,7 1 540 1 556 

3 
Przeciętny wymiar czasu pracy 

w organizacji (Etaty/umowy o pracę)  
0,33 0,78 0,77 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

D. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej 

Liczba osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w OPP na Lubelszczyźnie 

jest wyższa (N=201) niż w przypadku umów na podstawie stosunku pracy (N=135). 

OPP<100 tys. zł zatrudniają najczęściej nie więcej niż 10 osób. Tylko trzy OPP zatrudniają więcej 

osób: 13, 15 i 22 pracowników. OPP, których roczne przychody są większe niż 100 tys. zł 

zatrudniają dużo więcej pracowników, najczęściej od 11 do 20 osób (N=37; 28,7%), 

a niektóre nawet 21-50 (N=25; 19,4%). Kilkanaście organizacji (N=16; 12,4%) zatrudnia 

więcej niż 51 osób, wśród nich są trzy organizacje, które w 2014 roku zatrudniały 200-223, 

a jedna nawet 500 osób (zob. wykresy 1.9.12-15 i tabelę Z17 w załączniku). 
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Wykres 1.9.12. Liczba osób zatrudnionych 

na podstawie umowy cywilnoprawnej w OPP 

na Lubelszczyźnie (N=386) 

Wykres 1.9.13. Liczba osób zatrudnionych 

na podstawie umowy cywilnoprawnej 

w OPP na Lubelszczyźnie 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

 
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Wykresy 1.9.14 i 1.9.15. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie umowy cywilnoprawnej (N=371) – statystyki opisowe 

NOPP<100 tys. zł=199 NOPP>100 tys. zł=172 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  

(dostęp 11.10.2015) 

Porównując średnią liczbę osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w obu 

grupach OPP można dostrzec, że organizacje o wysokich przychodach zatrudniają blisko 

czternastokrotnie więcej osób niż podmioty, których przychód w 2014 r. był mniejszy niż 
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100 tys. zł. W 2014 roku w 199 OPP<100 tys. zł na Lubelszczyźnie zatrudnionych było 310, 

a w 172 OPP<100 tys. zł – 3 685 pracowników (zob. wykres 1.9.6 i tabelę Z18 w załączniku). 

E. Wolontariat 

Istotne różnice dostrzegalne są także w liczbie wolontariuszy angażujących się w OPP. 

Na wstępie warto jednak wyjaśnić pojęcie wolontariatu. Zgodnie z UDPPiW wolontariuszami 

są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz 

organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, 

pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 

przedstawiciele władz organizacji (art. 2, art. 42 ust. 3). 

W 2014 r. w działalność na rzecz lubelskich OPP angażowało się ponad 10,5 tys. 

społeczników, częściej w organizacjach o wysokich przychodach. W przypadku OPP>100 tys. zł 

z pracy wolontariuszy korzystało aż 74% organizacji. W podmiotach o niskich przychodach 

tylko 46,4% organizacji deklarowało współpracę z wolontariuszami (zob. wykresy 1.9.16 

i 1.9.17 oraz tabelę Z19 w załączniku).  

Wykres 1.9.16. Liczba wolontariuszy w OPP 

na Lubelszczyźnie (N=386) 

Wykres 1.9.17. Udział wolontariuszy w OPP 

na Lubelszczyźnie (NOPP<100 tys. zł=209; 

NOPP>100 tys. zł=177) 

 
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

W działalność lubelskich organizacjach pożytku publicznego udzielało się przeciętnie 

15 ochotników: mediana w OPP<100 tys. zł – 12, a w OPP>100 tys. zł – 17 osób, a zatem różnica jest 

niewielka. Ale już porównanie średnich liczb wolontariuszy w obu grupach ujawnia, że 

w organizacjach o wysokich przychodach było ich blisko trzykrotnie więcej niż 

w organizacjach o niskich przychodach (zob. tabelę 1.9.4 i wykresy 1.9.6, 1.9.18-19). 
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Tabela 1.9.4. Liczba wolontariuszy w OPP na Lubelszczyźnie 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 96 130 226 

Maksimum 191 1 254 1 254 

Średnia 21,75 64,88 46,56 

Mediana 12 17 15 

Minimum 1 1 1 

Odchylenie standardowe 29,798 163,015 126,756 

Suma 2 088 8 434 10 522 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Wykresy 1.9.18 i 1.9.19. Liczba wolontariuszy w OPP na Lubelszczyźnie 

(N=226) – statystyki opisowe 

NOPP<100 tys. zł=96 NOPP>100 tys. zł=130 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych 

i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  

(dostęp 11.10.2015) 

 

1.10. Przychody OPP z tytułu odpisu 1% podatku w 2014 r. 

W 2014 roku do organizacji pożytku publicznego na Lubelszczyźnie z tytułu odpisu 

1% podatku trafiło ponad 10 mln zł. Zdecydowaną większość środków z 1% (90%) otrzymały 

OPP o przychodach powyżej 100 tys. zł. Organizacje, których przychody były niższe niż 

100 tys. zł otrzymały niewiele ponad 1 mln zł. Przeciętna organizacja pożytku publicznego 

o wysokich przychodach otrzymała 7,2 tys. zł, blisko 2,5 razy więcej niż OPP<100 tys. zł 

(zob. tabelę 1.10.1).  
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Tabela 1.10.1. Kwoty z 1% przekazane w 2014 r. przez podatników na rzecz OPP 

na Lubelszczyźnie (NOPP<100 tys. zł=165; NOPP>100 tys. zł=155) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 165 155 320 

Maksimum 49 705,10 zł 2 620 784,47 zł 2 620 784,47 zł 

Średnia 6 113,50 zł 58 548,55 zł 31 511,72 zł 

Mediana 2 940,50 zł 7 225,28 zł 4 512,70 zł 

Minimum 13,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

Odchylenie standardowe 8 235,95 zł 247 700,08 zł 174 193,93 zł 

Suma 1 008 726,88 zł 9 075 024,54 zł 10 083 751,42 zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Warto zwrócić uwagę, że o ile organizacje o przychodach powyżej 100 tys. zł miały 

większy udział w pozyskiwaniu 1% PIT niż OPP o przychodach niższych, to dla OPP>100 tys. zł 

nie stanowiły one znaczącej części ich rocznych przychodów – w przypadku ¾ tego typu 

organizacji udział środków z 1% w rocznym przychodzie uzyskanym w 2014 r. nie 

przekraczał 10%. Tylko w przypadku 4 OPP>100 tys. zł pieniądze z 1% PIT stanowiły 50-70% 

ich rocznego przychodu. Organizacje te pozyskują środki na nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego także z innych źródeł, głównie są to dotacje samorządowe, rządowe lub 

zagraniczne (unijne, norweskie, szwajcarskie itp.) Niestety dane te potwierdzają zastrzeżenia, 

które w tym akurat aspekcie formułowali krytycy ustawy w momencie jej uchwalania; 

„bogaci będą jeszcze bogatsi, biedni pozostaną nadal biedni”. Ustawa w aspekcie 1%, 

pomijając nieliczne wyjątki, służy organizacjom, które mają zagwarantowane dochody na 

swoje funkcjonowanie. Można nawet powiedzieć, że gwarancja tych podstawowych 

dowodów umożliwia i ułatwia pozyskanie dużych kwot z 1%. (zob. wykresy 1.10.1 i 1.10.2 

oraz tabelę Z20 i Z21 w załączniku). 

Wykres 1.10.2 pokazuje ponadto, że dla niektórych organizacji pożytku publicznego 

o przychodach niższych niż 100 tys. zł środki z 1% stanowią istotne źródło ich przychodów. 

W co piątej bowiem OPP<100 tys. zł wpływy z podatku od osób fizycznych stanowiły 50% 

i więcej przychodów uzyskanych w 2014 r. (N=39; 19,6%). Należy zaznaczyć, że 82% 

OPP<100 tys. zł otrzymało kwoty z 1% PIT poniżej 10 tys. zł. 
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Wykres 1.10.1. Struktura przychodów OPP z 1% PIT uzyskanych 

w 2014 r. (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Wykres 1.10.2. Udział środków z 1% w przychodach OPP w 2014 r. 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego MPiPS, 

www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Analiza korelacji
35

 między wielkością kwoty uzyskanej z 1% a rocznymi przychodami 

OPP o przychodach niższych niż 100 tys. zł okazała się istotna statystycznie (r=0,495; 

p<0,01). Wysokim wartościom jednej zmiennej towarzyszą niskie wartości drugiej. Oznacza 

to, że im wyższa kwota z 1%, tym wyższe przychody OPP<100 tys. zł (zob. wykres 1.10.3). 

Wykres 1.10.3. Korelacja między wielkością kwoty z 1% a rocznymi przychodami OPP 

w 2014 r. (OPP<100 tys. zł=164) 

 

r=0,495; p<0,01 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Departament 

Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014 

 

W przypadku OPP, których przychody są wyższe niż 100 tys. zł korelacja między 

wielkością kwoty z 1% a rocznymi przychodami okazała się jeszcze bardziej znaczna 

(r=0,862; p<0,01) (zob. wykres 1.10.4). 

 

 

 

                                                 
35 Z analizy wyłączono kilka tzw. obserwacji odstających, które mogłyby istotnie wpływać na wynik korelacji. 

Chodzi o OPP, które uzyskały wysokie 1) przychody lub 2) kwoty z 1% w 2014 r.  
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Wykres 1.10.4. Korelacja między wielkością kwoty z 1% a rocznymi przychodami OPP 

w 2014 r. (OPP>100 tys. zł=164) 

 

r=0,862; p<0,01 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Departament 

Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014 

Analiza korelacji potwierdza zatem, że dla wielu organizacji pożytku publicznego na 

Lubelszczyźnie fundusze pozyskane z 1% PIT są istotnym źródłem ich przychodów. Dla 

niektórych OPP, szczególnie tych o przychodach niższych niż 100 tys. zł, środki z 1% 

stanowią nawet 50-100% ich przychodów. W przypadku organizacji, których przychody są 

wysokie, środki uzyskane z 1% stanowiły najczęściej mniej niż 10% ich przychodów. 

Organizacje te pozyskują fundusze z różnych źródeł. Zwykle są to środki samorządowe, 

rządowe lub zagraniczne otrzymane w postaci dotacji, najczęściej w ramach otwartych 

konkursów ofert. 

 

1.11. Przychody OPP z tytułu odpisu 1% podatku w 2015 r. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2013 r. w Polsce było 

8,6 tys. zarejestrowanych OPP, z czego aktywną działalność prowadziło 8,2 tys. organizacji 

z tym statusem, wśród których 7,3 tys. OPP miało prawo do 1% za 2012 r., a 7,1 tys. 

faktycznie otrzymało te środki. W 2013 r. wpływy z 1% podatku wyniosły ponad 480 mln zł 

i trafiły do 7,1 tys. organizacji pożytku publicznego. Należy jednak podkreślić, że rozkład 
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kwot, które otrzymywały organizacje był nierównomierny. Niemal co czwartą złotówkę 

(24,4%) pozyskała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, a połowa wszystkich środków 

z wpływów z podatku od osób fizycznych trafiła do 30 OPP. Ta pierwsza trzydziestka 

organizacji stanowi zaledwie 0,4% wszystkich organizacji ze statusem OPP w Polsce, które 

otrzymały pieniądze z 1%
36

. 

Największa część środków z 1% PIT przypadła fundacjom (66%), które stanowiły 

tylko 22% wszystkich OPP w Polsce. Do stowarzyszeń i podobnych organizacji 

społecznych
37

, które stanowią największą część organizacji pożytku publicznego, trafiło tylko 

30% środków. Społeczne podmioty wyznaniowe (1%) otrzymały 4% całej kwoty z 1% (zob. 

wykres 1.11.1 i tabelę Z22 w załączniku). 

Wykres 1.11.1. Struktura OPP* w Polsce oraz uzyskanych kwot 1% PIT 

według rodzaju organizacji w 2013 r. 

 

* Uwzględniono wyłącznie OPP, które w 2013 r. miały przychody z 1% PIT. Na wykresie nie ujęto samorządu 

gospodarczego, spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit ze względu na to, że ich łączny udział 

w zbiorowości OPP nie przekroczył 0,5%. 

Źródło: A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2 

Według danych z 2014 roku w województwie lubelskim do fundacji, które stanowią 

ok. 16% OPP w regionie, trafiło tylko 36% pieniędzy z 1% PIT za 2013 rok. Najwięcej 

funduszy z 1% otrzymały stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (81%). Podmiotom 

tym udało się pozyskać aż 62% kwoty z 1% (zob. wykres 1.11.2 i tabelę Z22 w załączniku). 

 

 

 

                                                 
36 Por. A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2; 

Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom 

pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, 

Warszawa 2013. 

37 Według GUS „organizacje społeczne podobne do stowarzyszeń” to jednostki, do których w pewnych 

zakresach stosuje się Prawo o stowarzyszeniach, lecz ich funkcjonowanie regulują odrębne normy prawne, 

np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Działkowców, Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie – 

zob. Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu 

zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., red. merytoryczna: K. Goś-Wójcicka, „Studia i Analizy 

Statystyczne”, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 

Warszawa 2014, s. 20. 
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Wykres 1.11.2. Struktura OPP w województwie lubelskim oraz uzyskanych kwot 1% PIT 

według rodzaju organizacji w 2014 r. 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego 

od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, 

Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014 

Co druga złotówka z 1% trafiała do organizacji z obszaru ochrony zdrowia, mimo iż 

stanowiły one zaledwie 15% OPP w Polsce. Znaczącą część środków z 1% PIT (27%) 

otrzymała również najliczniejsza grupa OPP (26%), zajmująca się przede wszystkim pomocą 

społeczną i humanitarną. Trzecią grupę stanowią organizacje, które skupiają się głównie na 

edukacji i wychowaniu oraz badaniach naukowych (14%), organizacje te otrzymały 9% całej 

kwoty z 1% PIT. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska skumulowały ok. 6% 

środków z 1%. Warto zauważyć, że do dużych grup OPP z obszaru sportu, turystyki, rekreacji 

i hobby (19%), czy kultury i sztuki (12%) trafiły niewielkie środki (odpowiednio: 3% i 2%) 

(zob. wykres 1.11.3 i tabelę Z23 w załączniku)
38

. Taka alokacja środków publicznych z 1% 

jest odzwierciedleniem najbardziej „palących” potrzeb obywateli, które nie są zaspokojone w 

stopniu dostatecznym. Powyższe statystyki w minimalnym stopniu są odzwierciedleniem 

autentycznej działalności obywatelskiej. W tej ostatniej na plan pierwszy wysuwa się 

aktywność w szeroko rozumianym obszarze kultury. 

Wykres 1.11.3. Struktura OPP* w Polsce oraz uzyskanych kwot 1% PIT 

według głównej dziedziny działalności organizacji w 2013 r. 

 

* Uwzględniono wyłącznie OPP, które w 2013 r. miały przychody z 1% PIT 

Źródło: A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2 

                                                 
38 Por. A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2-3. 
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W województwie lubelskim największy udział we wpływach z podatku od osób 

fizycznych za 2013 r. miały OPP zajmujące się ochroną zdrowia. Organizacje te stanowią 

10% OPP na Lubelszczyźnie, do nich trafiło blisko 60% wszystkich środków z 1% PIT. 

Drugą dużą grupę stanowią OPP z obszaru pomocy społecznej i humanitarnej (38%), które 

otrzymały 22% pieniędzy z 1% (zob. wykres 1.11.4 i tabelę Z23 w załączniku). Na 

przykładzie tego województwa, które jest zagłębiem towarzystw regionalistycznych, 

twórczości ludowej, teatrów obrzędowych, teatrów alternatywnych, widać dobitnie, że 

alokacja środków z 1% służy zaspokojeniu potrzeb odzwierciedlających obszary ubóstwa, 

słabej infrastruktury publicznej. Jednym słowem zmarginalizowania tego regionu. 

Wykres 1.11.4. Struktura OPP* w województwie lubelskim oraz uzyskanych kwot 1% PIT 

według głównej dziedziny działalności organizacji w 2014 r. 

 

* Uwzględniono wyłącznie OPP, które w 2013 r. miały przychody z 1% PIT 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego 

od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, 

Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014 

W 2015 roku łączna kwota przychodów z tytułu odpisu 1% podatku, które w 2015 r. 

otrzymało 360 OPP w województwie lubelskim (o 40 więcej niż w 2014 r.) wyniosła blisko 

10,4 mln zł. Przeciętna organizacja o przychodach pow. 100 tys. zł otrzymała 5,2 tys. zł, o 

2 tys. zł mniej niż w 2014 roku. Natomiast w przypadku OPP<100 tys. zł przeciętna kwota z 1% 

pozostała na podobnym poziomie co w 2014 r. i wynosiła 2,9 tys. zł (zob. tabelę 1.11.1 oraz 

wykresy 1.11.5 i 1.11.6). 

Tabela 1.11.1. Kwoty z 1% przekazane w 2014 r. przez podatników na rzecz OPP 

na Lubelszczyźnie (NOPP<100 tys. zł=192; NOPP>100 tys. zł=168) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 192 168 360 

Maksimum 67 025,60 zł 2 538 034,37 zł 2 538 034,37 zł 

Średnia 5 820,31 zł 55 148,07 zł 28 839,93 zł 

Mediana 2 943,05 zł 5 151,80 zł 3 806,55 zł 

Minimum 19,20 zł 1,80 zł 1,80 zł 

Odchylenie standardowe 9 162,77 zł 241 036,20 zł 166 367,83 zł 

Suma 1 117 499,99 zł 9 264 875,68 zł 10 382 375,67 zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, Departament 

Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015 
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Wykresy 1.11.5 i 1.11.6. Kwoty z 1% przekazane w 2014 r. przez podatników na rzecz OPP 

na Lubelszczyźnie – statystyki opisowe 

NOPP<100 tys. zł=192 NOPP>100 tys. zł=168 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, Departament 

Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015 

Według danych Izby Skarbowej w Lublinie w 2015 r. podatnicy z terenu 

województwa lubelskiego zadysponowali odpis 1% na rzecz OPP (zarejestrowanych zarówno 

na Lubelszczyźnie, jak i poza regionem) w wysokości około 21 mln złotych. Porównując te 

dane z powyższymi analizami można zauważyć, że połowa środków z 1% trafiła do OPP na 

Lubelszczyźnie, a druga połowa do OPP poza naszym regionem. Środki te zadeklarowano 

w 424 421 zeznaniach podatkowych. OPP (w regionie i poza regionem) wspiera więc ponad 

54% podatników w woj. lubelskim. Średnia zadeklarowana kwota wynosiła 49,70 zł. 

Najwyższy zadeklarowany odpis to ponad 163 tys. zł. Najwięcej środków z 1% trafiło do 

takich organizacji pożytku publicznego jak: 

1) Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” – ponad 5,5 mln zł (Warszawa); 

2) Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – ponad 1,8 mln zł (Lublin); 

3) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – prawie 600 tys. zł 

(Stawnica, wielkopolskie); 

4) AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – ponad 450 tys. zł 

(Warszawa); 

5) Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Dobrego 

Samarytanina” – prawie 450 tys. zł (Lublin); 

6) Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – ponad 330 tys. zł 

(Puławy); 

7) Fundacja „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” – ponad 320 tys. zł (Warszawa-Wola); 

8) Fundacja Rosa – około 315 tys. zł (Wrocław); 

9) Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” – ponad 250 tys. zł (Częstochowa); 
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10) Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „KAWAŁEK NIEBA” – ponad 

230 tys. zł (Rumia, pomorskie). 

Warto zauważyć, iż w pierwszej dziesiątce organizacji pożytku publicznego, do 

których trafiło najwięcej pieniędzy z 1% podatku od mieszkańców województwa lubelskiego, 

tylko trzy OPP są z Lubelszczyzny: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 

(2,8 mln zł); Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Dobrego Samarytanina 

(ok. 450 tys. zł) oraz Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 

(ponad 330 tys. zł). Warto zwrócić uwagę, że te trzy organizacje zajmują się opieką 

hospicyjną, która z natury rzeczy musi być zlokalizowana jak najbliżej osób jej 

potrzebujących. Jednocześnie są to organizacje, które świadczą usługi zmarginalizowane 

przez publiczna służbę zdrowia. Pozostałe OPP, na których konta wskazują mieszkańcy 

Lubelszczyzny, ulokowane najczęściej w dużych ośrodkach miejskich, jak Warszawa, 

Wrocław, czy Częstochowa, to organizacje, które udostępniają swoje konta do dysponowania 

tych środków przez indywidualne osoby na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych (leki operacje, 

rehabilitacja, oprzyrządowanie medyczne). Tak więc środki z 1% PIT wpłacane są najczęściej 

na rzecz organizacji, które zajmują się wspieraniem osób niepełnosprawnych i chorych. 

Pieniądze trafiają zwykle na indywidualne konta osób potrzebujących. W 2014 roku co 

czwarta złotówka przekazana na rzecz OPP została przekazana Fundacji Dzieciom „Zdążyć 

z Pomocą” (25%). Warto jednak podkreślić, że na subkonta ok. 25 663 podopiecznych OPP 

wpłynęło 118 713 453,65 zł, co stanowi 92,76% całej kwoty z tytułu 1% podatku
39

. Jak 

podkreślają organizacje, które udostępniając swoim członkom możliwość dysponowania 

środkami w ramach subkont, prowadzą autentyczną działalność wzajemnościową, organizują 

kompleksowe działania i usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, tego typu praktyki 

przyczyniły się do nieracjonalnego dysponowania środkami z 1%. Doprowadziło to do 

obniżenia się solidarności między rodzinami osób niepełnosprawnych. Zwiększyło się też 

indywidualistyczne podejście do dysponowania środkami. Tak duże pieniądze zarządzane 

solidarnie umożliwiałyby wypracowanie działań wspierających całościowe planowanie życia 

dużo większej liczbie osób. 

Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor z 2014 r. wykazały, że 

63% osób przekazało 1% podatku na rzecz konkretnych osób, korzystając jedynie 

z pośrednictwa OPP. Tylko co trzecia osoba (32%) przekazała środki na organizację nie 

wskazując jakiegoś konkretnego celu. Pozostała grupa osób (5%) nie pamiętała na jaki cel 

przekazała środki ze swojego 1% (zob. wykres 1.11.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2014, Warszawa 2014, [s. 49] 

http://dzieciom.pl/o-fundacji/statut-krs-sprawozdania (dostęp 12.09.2015). 
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Wykres 1.11.7. Cel przekazania 1% podatku na rzecz OPP – tylko wśród badanych 

przekazujących 1% na rzecz OPP (2013) 

 

Źródło: P. Adamiak, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek 

organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014 s. 84 

Badania przeprowadzone przez Grażynę Piechotę wśród OPP, które w latach 2010-

2012 odnotowały najwyższe wzrosty kwot z 1% PIT wykazały, że 80% badanych organizacji 

zbiera pieniądze właśnie na subkonta. Zdaniem autorki „subkonta stanowią istotny czynnik 

wpływający na zdolność organizacji do zwiększania sum pozyskiwanych z odpisu 

podatkowego. […] zbieranie przez organizacje pieniędzy na subkonta jest jednym z 

najskuteczniejszych sposobów, dzięki któremu organizacje mogą zwiększać kwoty 

pozyskiwane z odpisu podatkowego”
40

. 

W ocenie badanych lepiej przekazywać środki z 1% na rzecz konkretnej osoby celem 

jej wsparcia. Dominuje chęć pomocy konkretnej, znajomej lub poleconej osobie. W takiej 

sytuacji – zdaniem respondentów – istnieje większa pewność, że pieniądze trafią do 

faktycznie potrzebujących (zob. wykres 1.11.8). Przekazywanie 1% na subkonta 

indywidualnych beneficjentów jest w jakimś stopniu wynikiem ograniczonego zaufania do 

organizacji pozarządowych
41

. Niestety ten negatywny aspekt UDPPiW jest ciągle pomijany 

i marginalizowany w kolejnych, coraz częstszych nowelizacjach tejże ustawy. Nowelizacje te 

stają się działaniami, które niwelują jedynie symptomy i objawy dużo poważniejszego 

syndromu chorobowego, który wyniszcza trzeci sektor. W takiej sytuacji myślenie, czy też 

podejmowanie działań na rzecz konkretnych kampanii społecznych z konieczności schodzi na 

plan dalszy. Brakuje zarówno ludzi, środków, ale przede wszystkim zdrowego ducha i wizji. 

 

 

                                                 
40 G. Piechota, Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa 

obywatelskiego, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 111-112. 

41 Por. P. Adamiak, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek 

organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014 s. 84. 
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Wykres 1.11.8. Powody przekazania 1% podatku na rzecz OPP 

(wśród osób, które przekazały 1%) 

 

Źródło: P. Adamiak, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek 

organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014 s. 90 

Badania przeprowadzane przez Stowarzyszenia Klon/Jawor potwierdzają wnioski, 

jakie uzyskali badacze z Fundacji CBOS. Blisko połowa badanych, którzy przekazali 1% 

swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (44%), chcieli pomóc konkretnej 

osobie, którą znali lub o której słyszeli. Dla niemal podobnej liczby osób (42%) ważny był 

również typ prowadzonej działalności przez daną organizację, czy jej cele i działania są 

bliskie danej respondentowi. Tylko co szósty ankietowany (17%) wskazywał na opinię na 

temat organizacji jako czynnik, który wpłynął na jego decyzję
42

. 

 

 

                                                 
42 Por. K. Kowalczuk (oprac.), Nieufni i zapominalscy? O odpisie podatkowym na rzecz organizacji pożytku 

publicznego, „Komunikat z badań” BS/77/2013, CBOS, Warszawa czerwiec 2013, s. 5. 
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Wykres 1.11.9. Czym kierował(a) się Pan(i) podejmując decyzję o wsparciu tej organizacji 

(N=392)? Wsparłe(a)m organizację: 

 

Źródło: K. Kowalczuk (oprac.), Nieufni i zapominalscy? O odpisie podatkowym na rzecz organizacji pożytku 

publicznego, „Komunikat z badań” BS/77/2013, CBOS, Warszawa czerwiec 2013, s. 5 

 

1.12. OPP korzystające z przysługujących im uprawnień w 2014 r. 

Na koniec warto przyjrzeć się jak organizacje pożytku publicznego na Lubelszczyźnie 

korzystają z przywilejów zapisanych w UDPPiW (poza omawianym już wcześniej 1% PIT), 

wśród których najbardziej najistotniejsza – z punktu widzenia omawianej problematyki 

kampanii społecznych – wydaje się być możliwość nieodpłatnego dostępu do mediów 

publicznych (art. 26).  

A. Przywileje prawno-podatkowe 

Zgodnie z art. 24, ust. 1 UDPPiW organizacjom pożytku publicznego przysługuje 

zwolnienie od: 

1) podatku dochodowego od osób prawnych, 

2) podatku od nieruchomości, 

3) podatku od czynności cywilnoprawnych, 

4) opłaty skarbowej, 

5) opłat sądowych. 

Analiza sprawozdań merytorycznych OPP za 2014 rok wykazała, że z różnego rodzaju 

zwolnień podatkowych czy opłat korzystała co druga organizacja z przychodami 

pow. 100 tys. zł i co trzecia organizacja o przychodach poniżej 100 tys. zł. Najczęściej był to 
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przywilej uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (OPP>100 

tys. zł – 29,1%; OPP<100 tys. zł – 22,1%) oraz z podatku od nieruchomości (OPP>100 tys. zł – 22,1%; 

OPP<100 tys. zł – 11,6%). Co jedenasta organizacja o przychodach przekraczających 100 tys. zł 

rocznie była zwolniona także z opłaty skarbowej i z opłat sądowych (zob. wykres 1.12.1 

i tabelę Z24 w załączniku). 

Wykres 1.12.1. Procent OPP* korzystających w 2014 r. ze zwolnień wynikających z art. 24 

UDPPiW (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

 

* procenty nie sumują się, ponieważ jedna organizacja mogła korzystać z kilku różnych uprawnień 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Interpretacja powyższych wyników jeszcze raz potwierdza iluzoryczność przydatności 

ustawy w funkcjonowaniu organizacji społecznych w przestrzeni publicznej – pożytku 

publicznego. Jeśli bowiem z żadnego ze zwolnień od podatków i opłat nie korzystała co druga 

organizacja z przychodami pow. 100 tys. zł i aż dwie trzecie organizacji o przychodach 

poniżej 100 tys. zł – ta grupa organizacji z punktu widzenia społecznego jest niezwykle 

ważna – to świadczy to o tym, że ustawa w kolejnym swym aspekcie jest nieprzydatna. 

Jednym z głównych argumentów protagonistów wprowadzenia w życie tej ustawy było 

uregulowanie i wzmocnienie współpracy administracji i instytucji publicznych z 

organizacjami społecznymi. Z jednej strony ustawa miała skodyfikować pewne sfery 

współpracy – miało to legitymizować działania strony głównie samorządowej, która 

obawiając się niekorzystnych interpretacji prawnych instytucji kontrolnych wolała tej 

współpracy nie podejmować. To prawo miało to zmienić – jak widać nie pomogło ogółowi, 

posłużyło tym, którzy i tak dawali sobie na tym „rynku” radę. Z drugiej strony przyznając 

możliwość ulg w podatkach i opłatach, ustawa miała dać obu stronom współpracy możliwość 
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zwiększenia efektywności podejmowania wspólnych działań i dokonywanych inwestycji pro 

obywatelskich. 

B. Prawo użytkowania nieruchomości 

Na mocy kolejnych zapisów ustawy organizacje pożytku publicznego mogą nabywać 

na preferencyjnych zasadach prawo użytkowania nieruchomości, które należą do Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem, że nieruchomość będzie 

wykorzystywana na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego (art. 24, ust. 

2 UDPPiW)
43

. Ponadto mogą zawierać na preferencyjnych warunkach z podmiotami 

publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia. Zdecydowana większość 

OPP nie korzysta z tego rodzaju uprawnień. Dotyczy to w szczególności OPP<100 tys. zł. Tylko 

co dziesiąta organizacja pożytku publicznego na Lubelszczyźnie o przychodach 

pow. 100 tys. zł korzystała z najmu (9,6%) lub użyczenia (10,7%) nieruchomości na 

szczególnych warunkach. W przypadku OPP<100 tys. zł tylko co piętnasta użyczała 

nieruchomość na ulgowych warunkach (6,7%), a co trzydziesta czwarta ją wynajmowała 

(2,9%) lub użytkowała (3,3%) (zob. wykres 1.12.2 oraz tabelę Z25 w załączniku). 

Wykres 1.12.2. OPP, które w 2014 roku korzystały z uprawnień do nabycia na szczególnych 

zasadach prawa własności lub prawa użytkowania nieruchomości 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

 

* procenty nie sumują się, ponieważ jedna organizacja mogła korzystać z kilku różnych uprawnień 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

                                                 
43 Zob. J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach 

socjalnych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 137-138. 
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Przedstawiona analiza jest kolejnym dowodem na brak przydatności tego prawa dla 

organizacji społecznych. Sięgając do okresu rozbiorów i II RP można przytoczyć szereg 

przykładów inicjatyw obywateli, którzy wznosili budynki użyteczności publicznej, dzięki 

powoływanym do życia organizacjom społecznym. Zaczynając od tak monumentalnej 

budowli jak gmach Filharmonii Narodowej, wzniesionego sumptem założonego Towarzystwa 

Akcyjnego, czy wcześniej siedziby Teatru Narodowego, który przez pewien czas znalazł 

lokum w gmachu Towarzystwa Dobroczynności. Znaczenie inwestycji obywatelskich widać 

szczególnie poprzez setki zakładanych i prowadzonych szkół, szpitali, domów opieki. Można 

argumentować, że te inwestycje podejmowano dzięki kapitałowi bogatych ludzi. Takimi 

postaciami dla Filharmonii Narodowej byli przykładowo Paderewski i Kronenberg, 

aczkolwiek i w tym przypadku liczba całkowita akcjonariuszy przekraczała 250 osób. Dla 

przeciwwagi warto przywołać postacie ks. Władysława Blizińskiego w Liskowie, czy 

ks. Kowalskiego w Bychawie, którzy organizując ludność chłopską sprawili, że to dzięki ich 

zaradności wznoszono wiele instytucji użytku publicznego. 

C. Prawo nieodpłatnego dostępu do mediów publicznych 

Z możliwości bezpłatnego informowania o swojej nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w publicznym radio i telewizji, które daje UDPPiW w 2013 r. skorzystało tylko 

6% OPP w Polsce uprawnionych do 1% PIT
44

. W województwie lubelskim odsetek tych 

organizacji jest jeszcze niższy i wynosi 5%. Z tego przywileju częściej korzystają organizacje, 

które pozyskują wysokie kwoty z 1% (zob. wykres 1.12.3). 

Wykres 1.12.3. Udział (liczba) OPP korzystających z nieodpłatnego dostępu do mediów 

publicznych według kwoty otrzymanej z 1% (lubelskie – dane za 2013 r.; 

Polska – dane za 2012 r.)  

 

Źródło: * opracowanie w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Departament Podatków 

Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014; ** A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, 

M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 5. W przypadku OPP w „Polsce” w nawiasach podano 

przybliżone liczby. 

                                                 
44 Por. A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 5. 
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Analiza sprawozdań merytorycznych OPP na Lubelszczyźnie za lata 2011-2014 

wykazała, że korzystanie z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego utrzymuje 

się w tych latach na zbliżonym poziomie: 4,0%-5,4% (w liczbach od 15 do 21 OPP). Częściej 

korzystają z tego prawa OPP o przychodach powyżej 100 tys. zł, choć w ostatnich latach w tej 

grupie organizacji można zauważyć dwukrotny spadek zainteresowania możliwością 

nieodpłatnego informowania w mediach publicznych: z 8,8% do 4,1%. Natomiast w grupie 

OPP<100 tys. zł wystąpił w tym samym okresie niewielki wzrost. W 2014 roku udział 

w korzystaniu z tego przywileju w obu grupach był niemal taki sam (zob. wykres 1.12.4 

i tabelę Z26 w załączniku). 

Wykres 1.12.4. Udział OPP na Lubelszczyźnie korzystających z prawa do nieodpłatnego 

informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego (NOPP<100 tys. zł=215; NOPP>100 tys. zł=171) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Powyższe dane są zgodne z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli, która w jednym 

z pokontrolnych raportów wydanym w 2014 roku stwierdziła m.in., że „w latach 2012-2013, 

organizacje pożytku publicznego, poza jednostkowymi przypadkami, nie korzystały 

z możliwości nieodpłatnego informowania o swojej działalności w jednostkach publicznej 

radiofonii i telewizji, które mają m.in. obowiązek emitowania audycji o możliwości 

i zasadach deklarowania w zeznaniach podatkowych i przekazywania jednoprocentowego 

odpisu od podatku PIT na rzecz tych organizacji […]. Z możliwości nieodpłatnego 

informowania o swojej działalności nie skorzystała ani jedna z 13 OPP skontrolowanych 

przez NIK, przy czym w 10 z nich ponoszono koszty kampanii informacyjnopromocyjnych 

(m.in. druku i dystrybucji plakatów, ulotek, a także publikowania ogłoszeń i emisji spotów 

reklamowych)”
45

. Przywołane analizy i ustalenia NIK są kolejnym dowodem na 

niefunkcjonalność praw przysługujących OPP z mocy UDPPiW, a w tym przypadku prawa 

umożliwiającego organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich 

działalności (art. 26). Przepis w zasadzie jest martwy. Nie motywuje mediów publicznych do 

zwiększenia atrakcyjności oferty w tym zakresie. Media publiczne w nikłym stopniu dbają 

o upublicznienie informacji o świadczonych w tym zakresie usługach. 

                                                 
45 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Sprawowanie przez Ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego 

z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, Warszawa 2014, s. 12. 
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Badania GUS wykazały, że w 2013 roku internet był najpowszechniejszym środkiem 

przekazu o działalności organizacji pożytku publicznego. Korzystało z niego 76% OPP 

w Polsce, a z tradycyjnych mediów (prasa, radio, telewizja) – 47%. OPP znacznie częściej, 

korzystały z takich środków komunikacji jak ulotki, plakaty, książki, happeningi, zebrania, 

wiece itp. (65%). W 2013 kampanie informacyjne na rzecz pozyskania 1% PIT prowadziło 

ok. ¾ OPP w Polsce, a 28% przeznaczyła środki finansowe na ten cel. Łączna kwota środków 

wydanych przez OPP na płatne kampanie 1% PIT za 2012 rok wyniosła ponad 26,6 mln zł. 

Średnia kwota kształtowała się na poziomie 13,3 tys. zł, przy czym połowa organizacji 

wydała nie więcej niż 850 zł
46

.  

W województwie lubelskim na płatne kampanie informacyjne decyduje się 41 (2011), 

42 (2012) organizacji pożytku publicznego, które stanowią ok. 11% wszystkich OPP na 

Lubelszczyźnie uprawnionych do 1% PIT. Na wydatki na kampanie dotyczące 1% częściej 

decydują się OPP>100 tys. zł – w tej grupie organizacji blisko 16-17% OPP zdecydowało się 

wydać środki na promocję własnej organizacji lub jej podopiecznych w trakcie akcji 1%. 

W ostatnich latach odnotowano jednak spadek zainteresowania płatnymi kampaniami, tylko 

10-12% OPP>100 tys. zł zdecydowało się na płatne kampanie (zob. wykres 1.12.5 oraz 

tabelę Z27 w załączniku)
47

. 

Wykres 1.12.5. OPP, które przeznaczyły część kosztów na kampanię informacyjną związaną 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2014 

(NOPP<100 tys. zł=200; NOPP>100 tys. zł=171) 

 

* Od 2013 roku są 2 rodzaje sprawozdań: uproszczone (dla OPP, których roczne przychody wynoszą poniżej 

100 tys. zł) oraz pełne (dla OPP o przychodach pow. 100 tys. zł rocznie). W uproszczonym sprawozdaniu 

nie ma już rubryki dot. kwoty przeznaczonej na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1%,  

stąd informacja o braku danych 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

OPP o przychodach wyższych niż 100 tys. zł skłonne są wydawać dużo wyższe środki 

na płatne kampanie niż OPP<100 tys. zł.  W latach 2011-2014 OPP, szczególnie te największe, 

wydawały łącznie od 484 tys. zł (2012) do nawet 686 tys. zł (2014) na kampanię 

                                                 
46 Por. A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 4-5. 

47 Dane o OPP o przychodach niższych niż 100 tys. zł, które przeznaczyły część kosztów na kampanię 

informacyjną związaną z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, są niedostępne. Od 

2013 roku organizacje te wypełniają uproszczone sprawozdanie, które nie zawiera rubryki dot. kwoty 

przeznaczonej na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1%. 

14 13 

B
ra

k
 d

an
y

ch
*

 

B
ra

k
 d

an
y

ch
*

 

27 
29 

17 

21 

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014

L
ic

zb
a

 O
P

P
 

<100 tys. zł >100 tys. zł



Charakterystyka organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim. Analiza desk research 

65 

 

informacyjną związaną z pozyskiwaniem 1% PIT. Rekordzista wydaje na ten cel ok. 

280 tys. zł (2014), podczas gdy przeciętna organizacja wydaje tylko ok. 1,6 tys. zł 

(zob. tabelę 1.12.1). W przypadku rekordzisty stanowi to 17% całej kwoty 1% pozyskanej 

w 2015 roku. Tak więc „bogatym” organizacjom o wiele łatwiej jest pozyskiwać środki z 1%. 

W przypadku tych organizacji ustawowy zapis przyznający prawo do bezpłatnej kampanii 

w mediach publicznych jest praktycznie niepotrzebny. Tego typu organizacje mogą bowiem 

pozwolić sobie na prowadzenie kosztownych kampanii. Natomiast dla „biednych” organizacji 

zapis ustawy jest martwy, gdyż i tak nie stać je na przygotowanie spotów, które miałyby być 

wyemitowane przez jednostki radiofonii i telewizji publicznej. W takiej sytuacji zatraca się 

sens takich uregulowań prawnych. 

Tabela 1.12.1. OPP, które przeznaczyły część kosztów na kampanię informacyjną związaną 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2014 – 

statystyki opisowe (N=387) 

Statystyki opisowe 2011 2012 2013 2014 

p
o

n
. 

1
0

0
 t

y
s.

 z
ł 

Liczba OPP 14 13 

bd* bd* 

Maksimum 2 119,29 zł 13 264,24 zł 

Średnia 686,13 zł 1 512,56 zł 

Mediana 490,00 zł 400,00 zł 

Minimum 98,00 zł 202,95 zł 

Odchylenie standardowe 593,76 zł 3 546,57 zł 

Suma 9 605,83 zł 19 663,34 zł 

 

     

p
o

w
. 

1
0

0
 t

y
s.

 z
ł 

Liczba OPP 27 29 17 21 

Maksimum 299 723,20 zł 282 463,88 zł 270 851,70 zł 279 800,00 zł 

Średnia 22 669,97 zł 16 694,63 zł 28 553,65 zł 32 682,35 zł 

Mediana 3 606,36 zł 3 068,19 zł 1 806,15 zł 1 552,94 zł 

Minimum 49,20 zł 61,50 zł 149,20 zł 56,41 zł 

Odchylenie standardowe 58 844,98 zł 52 144,72 zł 65 289,14 zł 72 753,77 zł 

Suma 612 089,16 zł 484 144,31 zł 485 412,03 zł 686 329,35 zł 

 

     

O
g
ó
łe

m
 

Liczba OPP 41 42 17* 21* 

Maksimum 299 723,20 zł 282 463,88 zł 270 851,70 zł 279 800,00 zł 

Średnia 15 163,29 zł 11 995,42 zł 28 553,65 zł 32 682,35 zł 

Mediana 1 728,05 zł 1 445,00 zł 1 806,15 zł 1 552,94 zł 

Minimum 49,20 zł 61,50 zł 149,20 zł 56,41 zł 

Odchylenie standardowe 48 603,31 zł 43 715,80 zł 65 289,14 zł 72 753,77 zł 

Suma 621 694,99 zł 503 807,65 zł 485 412,03 zł 686 329,35 zł 

* Od 2013 roku są 2 rodzaje sprawozdań: uproszczone (dla OPP, których roczne przychody wynoszą poniżej 

100 tys. zł) oraz pełne (dla OPP o przychodach pow. 100 tys. zł rocznie). W uproszczonym sprawozdaniu 

nie ma już rubryki dot. kwoty przeznaczonej na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1%,  

stąd informacja o braku danych 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

Pieniądze na kampanię informacyjną związaną z pozyskiwaniem 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych wydatkują przede wszystkim organizacje zarejestrowane 
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w miastach. W miastach swoją siedzibę ma ponad dwie trzecie OPP w województwie 

lubelskim (blisko 69%) (zob. wykres 1.12.6). 

Wykres 1.12.6. OPP, które przeznaczyły część kosztów na kampanię informacyjną związaną 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2014 – 

podział ze względu na rodzaj JST (N=371) 

 

* Od 2013 roku są 2 rodzaje sprawozdań: uproszczone (dla OPP, których roczne przychody wynoszą poniżej 

100 tys. zł) oraz pełne (dla OPP o przychodach pow. 100 tys. zł rocznie). W uproszczonym sprawozdaniu 

nie ma już rubryki dot. kwoty przeznaczonej na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1%,  

stąd informacja o braku danych 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

W ocenie G. Piechoty „rola mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja – przypis 

AB, AJ) ma znaczenie nie tyle w kampanii 1% podatku, co w procesie kształtowania 

wizerunku organizacji oraz rozpowszechniania informacji o niej. […] współpraca z mediami 

tradycyjnymi nie jest konieczna, aby organizacja skutecznie zabiegała o deklaracje odpisu 

podatkowego […]”
48

. Badania, które ta badaczka przeprowadziła wykazały, że „korzystanie 

z reklam jako głównego narzędzia komunikowania się z otoczeniem podczas kampanii 1% 

podatku, nie daje wymiernych efektów”
49

. Jej zdaniem o wiele istotniejszą kwestią jest 

postrzeganie przez społeczeństwo ważności celów jakie są realizowane przez organizację i ich 

społeczna aprobata, a także wyraźne zdefiniowanie celów, na które mają być przeznaczone 

środki z 1% PIT i przekaz o tym, w jaki sposób zostały one wykorzystane
50

. Badania 

przeprowadzone przez GUS wykazały, że w latach 2011-2013 liczba OPP deklarujących 

prowadzenie płatnej kampanii na rzecz 1% PIT obniżyła się o niemal 1/5, mimo wzrostu 

liczby OPP uprawnionych do 1%
51

. 

                                                 
48 G. Piechota, Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa 

obywatelskiego, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 156. 

49 Tamże, s. 138. 

50 Por. tamże. 

51 Por. A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje 

pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 5. 
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1.13. Podsumowanie 

Przedmiotem analizy w tej części opracowania były wszystkie organizacje pożytku 

publicznego na Lubelszczyźnie uprawnione do otrzymywania 1% za 2014 rok. Według stanu 

z 13 maja 2015 roku w województwie lubelskim było 386 organizacji ze statusem OPP
52

. 

Analiza skupiała się tylko na 371 organizacjach, ponieważ 15 podmiotów nie opublikowało 

w bazie MPiPS sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 rok. OPP podzielono na 

dwie grupy: pierwszą stanowiły podmioty, których przychody w 2014 roku były niższe niż 

100 tys. zł (OPP<100 tys. zł=199), drugą – OPP o przychodach większych niż 100 tys. zł 

(OPP>100 tys. zł=172). Warto podkreślić, że łączna kwota przychodów OPP>100 tys. zł stanowiła 

blisko 97% przychodów wszystkich OPP na Lubelszczyźnie. Przeciętny przychód 

OPP>100 tys. zł był 22-krotnie wyższy niż przychód uzyskiwany przez OPP<100 tys. zł. 

Zdecydowana większość organizacji (N=339; 91,6%) utrzymuje się głównie z nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. W przypadku 64% OPP (N=216) przychody z tej formy 

działalności stanowią nawet 90-100% budżetu organizacji. Odpłatną działalność pożytku 

publicznego prowadzi nieliczna grupa organizacji (21,6%), a przychody z działalności 

gospodarczej zadeklarowało tylko 22 OPP (5,9%), głównie OPP>100 tys. zł (N=17). 

Blisko ¾ wszystkich OPP to stowarzyszenia (72,8%), fundacje stanowią 15,6%, 

a pozostałe formy prawne – 11,6%. W gminach miejskich jest 68,8% organizacji pożytku 

publicznego. W samym Lublinie jest ich aż 144 (38,8% wszystkich OPP na Lubelszczyźnie). 

Większość organizacji uzyskała status OPP w latach 2004-2005, kiedy w życie weszła 

UDPPiW i przed jej znaczącą nowelizacją w 2010 roku (lata 2008-2010).  

Wiodącym obszarem działalności OPP jest pomoc osobom niepełnosprawnym (N=67; 

18,1%), pomoc społeczna i socjalna (N=60; 16,2%), edukacja i wychowanie (N=54; 14,6%), 

a także sport (N=37; 10%) i ochrona zdrowia (N=37; 10%). 

Większość OPP na Lubelszczyźnie to organizacje skupiające osoby fizyczne (N=296; 

77,5%). Osoby prawne zrzesza tylko 4,2% organizacji (N=16). Połowa organizacji pożytku 

publicznego zrzeszających osoby fizyczne liczy od 21 do 50 członków. W OPP o wysokich 

przychodach jest ich ponad dwukrotnie więcej niż w organizacjach o przychodach poniżej 

100 tys. zł. Różnice dostrzegalne są także w liczbie osób zatrudnionych. Organizacje 

o wysokich przychodach zatrudniają znacznie więcej pracowników, ponadto angażują 

znacznie więcej społeczników w działalność organizacji, niż podmioty o przychodach poniżej 

100 tys. zł. W OPP>100 tys. zł występuje wysoki poziom zatrudnienia – 65% z nich zatrudnia 

pracowników na umowę o pracę, a 73% na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

W OPP<100 tys. zł tylko co dziesiąta (9,6%) zatrudnia w oparciu o stosunek pracy, a co trzecia 

(34,4%) na umowy cywilnoprawne. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w OPP<100 tys. zł 

opiera się przede wszystkim na niepełnym wymiarze czasu. Średni wymiar czasu pracy w tej 

grupie organizacji pożytku publicznego wynosi 0,33 etatu. Natomiast w OPP>100 tys. zł jest ono 

ponad dwukrotnie wyższe i kształtuje się na poziomie 0,78 etatu. Z kolei analiza liczby 

pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych wykazała, że organizacje 

o wysokich przychodach zatrudniają blisko czternastokrotnie więcej osób niż podmioty, 

których przychód w 2014 r. był mniejszy niż 100 tys. zł. Istotne różnice widoczne są także 

w liczbie wolontariuszy angażujących się w OPP. Porównanie średniej liczby wolontariuszy 

                                                 
52 Zob. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. z 13 maja 2015 roku, 

http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html (dostęp: 21.09.2015). 
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w obu grupach organizacji wykazało, że w OPP>100 tys. zł było ich blisko trzykrotnie więcej niż 

w OPP<100 tys. zł. 

W 2014 roku organizacje pożytku publicznego na Lubelszczyźnie otrzymały ponad 

10 mln zł z tytułu odpisu 1% PIT. Zdecydowana większość tych środków (90%) trafiła do 

OPP o przychodach powyżej 100 tys. zł. Przeciętna OPP>100 tys. zł otrzymała 7,2 tys. zł, blisko 

2,5 krotnie więcej niż OPP<100 tys. zł. Najwięcej środków z 1% trafiło do OPP zajmujących się 

ochroną zdrowia. Organizacje te stanowią tylko 10% OPP na Lubelszczyźnie, a otrzymały 

blisko 60% wszystkich środków z 1% PIT. Największą grupę stanowią OPP z obszaru 

pomocy społecznej i humanitarnej (38%). Organizacje te otrzymały 22% pieniędzy z 1%. 

Według danych Izby Skarbowej w Lublinie w 2015 r. podatnicy z terenu 

województwa lubelskiego zadeklarowali odpis na rzecz OPP w wysokości około 21 mln 

złotych. Połowa tych środków z 1% trafiła do OPP na Lubelszczyźnie, a druga połowa do 

OPP poza tym regionem. Co czwarta złotówka wpłacana była na Fundację Dzieciom ,,Zdążyć 

z Pomocą” w Warszawie. W pierwszej dziesiątce OPP, którym mieszkańcy województwa 

lubelskiego wpłacili najwięcej pieniędzy z 1%, tylko trzy OPP są z Lubelszczyzny: Lubelskie 

Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (2,8 mln zł); Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych ,,Hospicjum Dobrego Samarytanina (ok. 450 tys. zł) oraz Puławskie Towarzystwo 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum” (ponad 330 tys. zł). Co więcej, pieniądze trafiają w znacznej 

części na indywidualne konta osób potrzebujących, a obsługa tego procederu przysparza 

znacznych środków organizacjom, które noszą szlachetną nazwę, ale ich działania, poza 

obsługą finansową indywidualnych subkont, są jedynie ubocznym działaniem. Badania 

przeprowadzone przez Grażynę Piechotę wśród OPP w latach 2010-2012 wykazały, że 80% 

organizacji zbiera pieniądze właśnie na subkonta. Jej zdaniem zbieranie na subkonta jest 

jednym z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania 1% PIT
53

. Dla niektórych organizacji 

stało się to podstawową metodą ich funkcjonowania, zapewniającą im podstawowe środki do 

prowadzenia tej działalności. Można nawet powiedzieć, że ich misją jest pozyskiwanie 1%. 

Nie taka była intencja ustawodawcy. Pieniądze pozyskiwane z 1% miały wspierać działania 

wzajemnościowe obywateli, bądź służyć wspieraniu inicjatyw służących dobru wspólnemu 

wielu ludzi, a nie indywidualnemu jednostkowych osób. 

Z przywilejów zapisanych w UDPPiW (poza omawianym 1% PIT są to różnego 

rodzaju zwolnienia podatkowe czy z opłat) korzystała co druga organizacja z przychodami 

pow. 100 tys. zł i jedynie co trzecia organizacja o przychodach poniżej 100 tys. zł. 

Najczęściej korzystano ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

z podatku od nieruchomości. Niezwykle rzadko OPP korzystały z kolejnego prawa: do 

nabywania na preferencyjnych zasadach użytkowania nieruchomości, które należą do Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

OPP mają również ustawowe prawo do bezpłatnego informowania o swojej 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w publicznym radio i telewizji. Z tej 

możliwości w 2013 roku skorzystało tylko 6% OPP w Polsce, a na Lubelszczyźnie – 5% 

(w 2014 roku już tylko 4%). Na Lubelszczyźnie na płatne kampanie informacyjne 

decydowało się 11% OPP uprawnionych do 1% PIT (dane za lata 2011-2012). OPP>100 tys. zł, 

szczególnie te największe i o najwyższych przychodach, skłonne są wydawać dużo wyższe 

środki na płatne kampanie niż OPP<100 tys. zł. Rekordzista wydaje na ten cel ok. 280 tys. zł 

rocznie, podczas gdy przeciętna OPP przeznacza ok. 1,6 tys. zł. 

                                                 
53 Por. G. Piechota, Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania 

społeczeństwa obywatelskiego, s. 111-112. 
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Przedstawione w tej części analizy jednoznacznie wskazują, że niektóre zapisy 

UDPPiW, m.in. te dotyczące różnego rodzaju uprawnień i przywilejów, z których OPP mogą 

skorzystać, nie zdają egzaminu, co szczególnie widać na przykładzie tych najsłabszych 

struktur obywatelskich. Analizując dane merytoryczne i finansowe organizacji pożytku 

publicznego można odnieść wrażenie, że ustawa służy głównie tym silniejszym i dobrze 

prosperującym podmiotom pożytku publicznego. Tym samym ustawa zamiast wzmacniać 

większość organizacji decydujących się na szczególne zaangażowanie w przestrzeni 

publicznej, służy nielicznym, co więcej dobrze prosperującym. Jesteśmy świadkami coraz 

większego rozwarstwienia w trzecim sektorze. Nie dochodzi do wzmocnienia szerokiego 

spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 1% z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, który początkowo miał wzmacniać rozwój inicjatyw obywatelskich, obecnie 

w znacznej mierze służy realizacji najpilniejszych potrzeb indywidualnych osób. Chodzi 

głównie o potrzeby zdrowotne, które z mocy Konstytucji winny być zaspokojone na innej 

drodze, z czym niestety państwo nie może sobie poradzić. Sam zaś art. 26 UDPPiW, który 

miał umożliwiać organizacjom pożytku publicznego dostęp do nieodpłatnego informowania 

o swojej działalności, z punktu widzenia liczby OPP, które z tego dostępu korzystają, wydaje 

się być martwym przepisem. Organizacje, szczególnie te o małych przychodach, często po 

prostu nie stać na poniesienie kosztów związanych z produkcją dobrej jakości spotu 

reklamowego, który spełniałby kryteria dostępu i mógłby być wyemitowany w mediach 

publicznych. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w wynikach badań fokusowych 

(część druga niniejszego raportu) oraz pogłębionej analizy spotów reklamowych zgłoszonych 

przez organizacje społeczne i bezpłatnie wyemitowanych w Radiu Lublin S.A. (część trzecia). 

W tej części analiz nie podejmujemy się oceny odpowiedzialności mediów 

publicznych za tak niewielkie wykorzystanie jednostek radiofonii i telewizji publicznej do 

promocji trzeciego sektora i fatalny sposób oferowania możliwości organizacjom pożytku 

publicznego dostępu do nieodpłatnego informowania o ich działalności. Jest to zagadnienie 

dotykające szerszego problemu aktualnej kondycji tych mediów w wypełnianiu przypisanej 

im misji. Pomijając również kwestie szczegółowe omówione w tej części raportu, należy 

stwierdzić, że zapisy ustawy umożliwiające OPP korzystanie z możliwości dostępu do 

nieodpłatnego informowania o swojej działalności: 

 wykluczają czysto formalnie z dostępu do tej usługi organizacje społeczne nie mające 

statusu OPP (oczywiście media publiczne, z własnej inicjatywy, mogą informować 

o działaniach takich organizacji – nie jest to już w tym momencie narzędzie, którego 

dysponentem są te organizacje), 

 nie mają szansy być wykorzystane przez większość organizacji o statusie OPP ze 

względu na ich złą kondycję, wynikającą nie tylko z niedostatecznej współpracy 

administracji samorządowej z tymi organizacjami w realizacji zadań publicznych, ale 

także i przede wszystkim z niewystarczająco akceptowanej przez samorządy ich 

autonomii i zawłaszczania przestrzeni działania tych organizacji. Autonomia 

i przestrzeń działania organizacji społecznych jest respektowana jedynie w przypadku 

zadań, którym administracja samorządowa nie jest w stanie podołać i które nie mają 

dostatecznego zabezpieczenia w publicznych środkach finansowych – z taką sytuacją 

mamy do czynienia przykładowo w przypadku opieki hospicyjnej, czy też pracy 

z osobami bezdomnymi. 

Generalnie trzeba stwierdzić, że organizacje trzeciego sektora są zbyt słabe, dotyczy to 

także większości organizacji OPP, by przy braku dojrzałego podejścia do kwestii 

subsydiarności administracji publicznej względem organizacji społecznych, można było 

liczyć na faktyczne partnerstwo tych dwu stron w działaniach na rzecz pożytku publicznego. 
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Ocena ta w całej rozciągłości odnosi się również do mediów publicznych w zakresie 

umożliwiania organizacjom pożytku publicznego dostępu do nieodpłatnego informowania 

o swojej działalności. 

Rodzi się również refleksja ogólniejsza. W uzasadnieniu projektu ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawodawca (Sejm IV kadencji) 

wskazywał na potrzebę uregulowania „[…] w szczególności kwestii zasad i form współpracy 

władz publicznych z tym sektorem […]”
54

. Stwierdził, że relacje te wymagają systemowego 

uregulowania ze względu na ogólnikowość wcześniejszych przepisów
55

. Ponadto 

podkreślono, że „trzeba w nowy systemowy sposób ułożyć relacje między państwem 

i organizacjami pozarządowymi […]”
56

. Jednym z ważniejszych uzasadnień takich 

systemowych regulacji i wprowadzenia w życie ustawy była zła kondycja finansowa 

organizacji. Wskazywano powołując się na badania, że aż 91% organizacji podnosiło ten 

problem. Umożliwienie władzom publicznym poszerzenia zakresu i form współpracy miało 

zmienić tę sytuację. Dokonane w tej części analizy wskazują na kontr produktywność ustawy 

w tym zakresie. Nie tylko nie zlikwidowano problemu, ale doszło do jeszcze poważniejszego 

rozwarstwienia w obrębie sektora oraz do wykorzystania zasady 1% do finansowania celów, 

które nie były brane pod uwagę (np. subkonta dla osób fizycznych, odpisy dla fundacji 

powoływanych do życia przez komercyjne firmy prywatne). Rodzi się dodatkowe pytanie 

o koszty jakie ponoszą władze publiczne w związku z realizacją zadań wynikających z tej 

ustawy. Ustawodawca również deklarował, że wprowadzenie w życie ustawy nie przyczyni 

się do wzrostu podatków, co w kolejnych latach okazało się fikcją. Od tamtego okresu 

podatki stale wzrastały, zubożając obywateli także w zakresie samofinansowania 

podejmowanych inicjatyw społecznych.  

 

                                                 
54 Rządowy projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Druk 263, 2002-02-15 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/%28$vAllByUnid%29/BCA6153FDEC2F609C1256B660044D29F/$file/2

63.pdf, s. 17. 

55 Por. tamże, s. 18. 

56 Tamże, s. 20. 
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2.1. Metodologia badań 

Przeprowadzona analiza danych zastanych, materiału empirycznego w postaci 

sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego w województwie 

lubelskim za 2013 i 2014 rok, a także danych udostępnionych przez Radio Lublin S.A., 

wykazała, że tylko niewielka liczba organizacji korzystała z prawa do nieodpłatnego dostępu 

do mediów publicznych (art. 26 UDPPiW). Z tego też względu zdecydowano się sięgnąć po 

technikę zogniskowanych wywiadów grupowych. Przeprowadzono 4 fokusy, w których 

uczestniczyło po ok. 6-8 przedstawicieli organizacji społecznych:  

 ze statusem OPP i bez tego statusu,  

 z bogatym dorobkiem działalności i tych, których dorobek był niewielki, ale 

działały przynajmniej od roku, 

 współpracujących z mediami od wielu lat, jak i zaczynających swoją przygodę 

z mediami w projekcie, w którym przeprowadzano niniejsze badania. 

Kilku uczestników badań było jednocześnie radnymi dzielnicowymi w Lublinie. 

Dobór próby miał charakter celowy. Starano się uzyskać możliwie szeroki wachlarz 

organizacji i instytucji, o różnym dorobku pod względem działalności i doświadczeniu we 

współpracy z mediami. 

Do analizy wykorzystano również materiał z panelu dyskusyjnego, który miał miejsce 

w trakcie konferencji: „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych – Fakty i Mity”, 

rozpoczynającej projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu 

organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”. Konferencja odbyła się 

30 czerwca 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. W panelu 

dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele Radia Lublin S.A., TVP Lublin, Wojewódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji społecznych. 

Uzyskany materiał, zarówno z panelu dyskusyjnego, jak i badań fokusowych, poddano 

transkrypcji, a następnie pogłębionej analizie, która miała odpowiedzieć na następujące 

pytania badawcze:  

 Z jakimi mediami (publicznymi) organizacje współpracują i na czym polega ta 

współpraca? 

 Jakie są ich oczekiwania w zakresie wykorzystania bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych? 

 Jakie są oczekiwania OPP pozyskujących 1% wobec prowadzenia kampanii 

społecznych w mediach publicznych?  

 Czy status OPP daje korzyści, czy też może jest obciążeniem dla organizacji 

społecznych? 

 Jak ewentualnie można zwiększyć udział organizacji społecznych w mediach 

(publicznych)? 

 

 

 

 

 



Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim. Raport z badań fokusowych 

74 

 

2.2. Współpraca organizacji pożytku publicznego z mediami publicznymi 

Analiza wypowiedzi badanych dotyczących ich doświadczeń w zakresie współpracy 

z mediami wykazała, że najczęściej: 

 podejmowana jest współpraca z mediami lokalnymi; 

 jest to prasa, rzadziej radio, a najrzadziej telewizja; 

 są to najczęściej media prywatne, rzadko publiczne. 

Organizacje starają się podejmować współpracę przede wszystkim z mediami 

prywatnymi, które działają na lokalnym terenie (lokalne gazety, radio). Dotyczy to 

szczególnie podmiotów, które swoją siedzibę mają poza Lublinem, co sprawia, że – ze 

względu na (znaczną) odległość od stolicy województwa – mają utrudniony dostęp do 

mediów publicznych, takich jak m.in. Radio Lublin, czy TVP Lublin. Istotniejsza jest dla nich 

współpraca z mediami działającymi w lokalnej społeczności. Często z mediami 

internetowymi, tematycznie powiązanymi z profilem działalności organizacji:  

„Moja organizacja współpracuje z radiem lubelskim, z telewizją i nawet z TV Niezależny Lublin. 

Udzielamy wywiadów w «Głosie Seniora» […] Większość naszych ważnych wydarzeń zgłaszamy 

do redakcji lubelskiego Radia, do redaktorów gazet: «Kuriera Lubelskiego» czy «Dziennika 

Wschodniego», także współpracujemy i ta współpraca układa się bardzo dobrze […]” [FGI 1, 

organizacja społeczna 1]. 

„[…] Organizacja […] wydaje lokalny miesięcznik […] [poświęcony problematyce osób 

niepełnosprawnych] i staramy się z nimi współpracować. Na naszej stronie chcemy zamieścić 

zakładkę, żeby umożliwić promocję tego co oni robią” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

W badaniach uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji: znane i mniej znane 

podmioty społeczne z bogatym dorobkiem działalności i takie, które dopiero zaczynają. 

Jednak tylko nieliczne organizacje współpracują z mediami z innych regionów lub mediami 

ogólnopolskimi, najczęściej robią to organizacje duże i zajmujące się ważną, powszechnie 

występującą kwestią społeczną: 

„[…] Byłam koordynatorem kilku projektów ogólnopolskich, więc współpracowaliśmy z Polskim 

Radiem, jak przyjeżdżali czasem na wywiady, a także z telewizją krakowską […]” [FGI 1, 

organizacja społeczna 1]. 

„[…] W ostatnim czasie Pani Prezes udzielała także krótkiego wywiadu dla TVN24 […] [FGI 2, 

organizacja społeczna 2]. 

Współpraca z mediami podejmowana jest przede wszystkim przez organizacje, które 

działają stabilnie, w sposób ciągły. Organizacje ze znaczącym dorobkiem i działające od 

kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat mają o wiele bogatsze doświadczenia w kontaktach 

z mediami, na co wskazują przykładowe wypowiedzi badanych: 

„Tak, współpracuję. Głównie z TVP Lublin, Radio Lublin, jeżeli chodzi o prasę, to «Gość 

Niedzielny», «Niedziela», «Panorama Lubelska» i jeszcze Radio eR. To są te media, z którymi 

najczęściej współpracujemy […]” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

„Współpracujemy z mediami takimi jak «Dziennik Wschodni», «Kurier Lubelski», «Nowy 

Tydzień». Jak potrzeba, to mamy również spotkania w Radiu, nie mamy problemu z uzyskaniem 

czasu antenowego” [FGI 2, organizacja społeczna 3]. 

Natomiast te, które prowadzą nieregularną działalność i opierają się w tym głównie na 

społecznikach, współpracę z dziennikarzami mają nieuporządkowaną lub robią to rzadko, 

najczęściej wtedy, kiedy organizowana jest większa akcja społeczna lub istnieje potrzeba 

nagłośnienia problemu ważnego społecznie: 

„Staramy się współpracować, chociaż w różnych momentach różnie to wychodzi” [FGI 1, 

organizacja społeczna 2]. 
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„Współpracujemy doraźnie z TVP Lublin, zwłaszcza w okresie październikowym, w miesiącu 

walki z […], to wtedy są nagłaśniane [kampanie poświęcone tej problematyce – przypis AB, AJ] 

[…]. [Współpracujemy z mediami także – przypis AB, AJ] w okresie pozyskiwania 1%, ale jest to 

za mało” [FGI 4, organizacja społeczna 1]. 

Współpraca organizacji z mediami uzależniona jest od wielu czynników. Jedną 

z przyczyn małej aktywności organizacji w mediach publicznych jest koncentracja organizacji 

na realizacji swoich celów statutowych „tu i teraz”, w bezpośrednim kontakcie z konkretnymi 

osobami, bez szerszego spojrzenia na swoją sytuację. Wówczas dbanie o swój wizerunek i PR 

w mediach często schodzi na dalszy plan. Dotyczy to szczególnie nowych i młodych 

organizacji, z niewielkim dorobkiem działań statutowych. Organizacje te najczęściej nie mają 

doświadczenia w kontaktach z mediami lub też są one ubogie. W pierwszych latach swojego 

istnienia koncentrują się przede wszystkim na „rozkręceniu” swojej działalności 

i wypracowaniu własnych osiągnięć, które później będą mogły przedstawić, m.in. w mediach 

publicznych, jako przykład dobrej praktyki. Dopiero po tzw. „okrzepnięciu” zaczynają 

rozwijać współpracę z mediami, najpierw lokalnymi, a później – regionalnymi, 

a w przyszłości być może i ogólnopolskimi: 

„Wydaje mi się, że nasze kontakty z mediami publicznymi, z mojego punktu widzenia, nie były 

jeszcze istotne. […] ten pierwszy okres naszej działalności dotyczył przede wszystkim znalezienia 

swojego miejsca w społeczności, zbudowania swojego wizerunku w społeczeństwie i relacji 

z innymi grupami, czy włodarzami na naszym terenie. Dla integracji naszej grupy to było szalenie 

istotne, żeby przetrwać. Teraz jesteśmy już okrzepnięci i możemy myśleć o bardziej ambitnych 

celach” [FGI 3, organizacja społeczna 2]. 

Jest to podejście tylko z pozoru słuszne. Należy bowiem podkreślić, że na każdym 

etapie rozwoju organizacji rola mediów jest ważna i powinno się je uwzględniać w planach 

działań organizacji jeśli chce się dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych odbiorców, 

zaprosić ewentualnych partnerów do współpracy, czy też starać się o darczyńców. 

Tymczasem część badanych nie przywiązywała większej uwagi do budowania relacji z 

mediami i dziennikarzami. Dopiero szkolenia i warsztaty w tym zakresie uświadomiły im, jak 

ważne są media, nie tylko tradycyjne (telewizja, radio, prasa), lecz także społecznościowe. 

Ukazywały ich znaczenie dla komunikowania się ze społecznością (lokalną), 

z zainteresowanymi działalnością organizacji, zarówno tymi, którzy mogliby włączyć się 

w jej działalność, jak i tymi, którzy mogą być odbiorcami usług i produktów (np. imprezy 

organizowane przez organizacje kulturalne, sportowe, czy usługi i produkty oferowane przez 

podmioty ekonomii społecznej): 

„[…] szczerze mówiąc jeszcze nie nawiązaliśmy takiej współpracy, aczkolwiek teraz już po 

uświadomieniu sobie, że jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o budowę wizerunku naszego 

Stowarzyszenia, chcemy nawiązać takie kontakty z mediami. Chcemy wystąpić z prośbą 

o patronat medialny do Radia Lublin i do naszych lokalnych mediów […], które działają na terenie 

powiatu tomaszowskiego. […] Nie mamy doświadczenia w kontaktach z mediami. Wiemy, że jest 

to ważne i pracujemy nad tym” [FGI 3, organizacja społeczna 1]. 

„[…] na początku krępowaliśmy się pokazywać co robimy i dlaczego powstaliśmy. Teraz 

chcielibyśmy to robić i widzimy potrzebę wykorzystania mediów” [FGI 3, organizacja 

społeczna 1]. 

„[…] organizowany przeze mnie konkurs […] to impreza gdzie muszę medialnie trafić do 

szerszego grona zainteresowanych” [FGI 4, organizacja społeczna 2]. 

Kontakt badanych z mediami m.in. publicznymi sprowadza się najczęściej do starań 

o patronat medialny oraz poinformowania, czy przesłania notki informacyjnej do mediów 

o organizowanej akcji, wydarzeniu, kampanii itp., na bazie której przygotowywana jest krótka 

informacja medialna. Przedstawiciele niektórych, raczej nielicznych, organizacji zapraszani są 

do studia radiowego, czy telewizyjnego, by wypowiedzieć się na jakiś temat:  
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„[…] [współpracujemy z mediami – przypis AB, AJ] przede wszystkim [wtedy – przypis AB, AJ] 

jeżeli organizujemy różnego rodzaju event-y. Takim dobrym przykładem jest cykliczna impreza 

organizowana na koniec wakacji, nad którą TVP Lublin, Radio Lublin, czy gazety obejmują 

patronat medialny i przygotowują relacje z tych wydarzeń […]” [FGI 1, organizacja społeczna 4]. 

„Informujemy o akcjach, informujemy o naszych wynikach, które osiągamy, o naszych 

działaniach, również odpowiadamy na zaproszenia” [FGI 2, organizacja społeczna 2]. 

„[…] Jeżeli chodzi o gazety, to współpraca polega na pisaniu krótkich notatek do prasy i one są 

przesyłane do redakcji drogą mailową. Rzadko przychodzą do nas dziennikarze na jakieś imprezy. 

Natomiast jeżeli chodzi o radio, to nasi przedstawiciele przychodzą do radia […]” [FGI 3, 

organizacja społeczna 3]. 

„Jeśli jest jakieś ważne wydarzenie, czy organizujemy imprezy, to podajemy o tym informacje 

w radiu czy nawet w telewizji lubelskiej, że takie wydarzenie organizujemy, w jakim dniu, krótka 

informacja o tym. Tak samo w prasie, czy w «Nowym Tygodniu», «Dzienniku Wschodnim», 

«Kurierze Lubelskim», o różnych inicjatywach, o tym co robimy aktualnie, informujemy na 

bieżąco mieszkańców” [FGI 2, organizacja społeczna 3]. 

Przedstawiciele doświadczonych i dobrze prosperujących organizacji podkreślali jak 

ważne nawet w prostej formie współpracy z mediami jest przygotowanie materiału dla 

mediów – np. notatki informacyjnej, który dziennikarze będą mogli wykorzystać do 

sporządzenia artykułu, czy audycji: 

„Przed każdą akcją jaką organizujemy powiadamiamy lokalne media, przeważnie dwa dni przed 

wydarzeniem piszemy obszerną notatkę, którą media mogą od razu wykorzystać bez wnikliwej 

obróbki tekstu pod względem merytorycznym […]” [FGI 1, organizacja społeczna 6]. 

Nieliczne organizacje dostarczają mediom przygotowane reklamy i/lub kampanie 

dotyczące m.in. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowany np. przez 

profesjonalną agencję reklamową: 

„[…] czasem to są jakieś krótkie reklamy, albo kampanie dot. 1%, które zaczynają się już 

w styczniu, a najwięcej jest ich w kwietniu […]” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

Dziennikarze, poszukując materiałów do tzw. tematów „gorących”, niejednokrotnie 

sami zgłaszają się do organizacji, by zrelacjonować jakiś temat, wydarzenie itp. Przykładowo 

w okresie jesienno-zimowym, kiedy panują wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 

aktualny staje się problem osób bezdomnych. 1 czerwca, w dniu dziecka organizowane są 

różnorodne atrakcje dla najmłodszych, o których wspominają media, ponadto często 

dyskutuje się o sytuacji dzieci w Polsce. Natomiast 21-22 stycznia, w święto babci i dziadka, 

media podejmują tematy związane z seniorami, jaką rolę spełniają w rodzinie, z jakimi 

trudnościami się zmagają itp.  

„[…] Oprócz tego same media kontaktują się z nami, […] sami dzwonią i pytają się jak tam nasze 

przygotowania […], czy czegoś potrzebujemy, mogą przyjechać i nakręcić krótki materiał na 

jakim etapie są przygotowania […]” [FGI 1, organizacja społeczna 6]. 

Nie mniej jednak takie praktyki, kiedy dziennikarze sami przychodzą do organizacji by zebrać 

określony materiał, nie zdarzają się często, na co sami badani zwracali uwagę:  

„[…] Rzadko przychodzą do nas dziennikarze na jakieś imprezy […]” [FGI 3, organizacja 

społeczna 3]. 

Powyższe doświadczenia pokazują jak po stronie mediów istotna jest wiedza na temat 

działań trzeciego sektora, zakresu świadczonych usług, dobrych praktyk, sukcesów. 

Praktycznie w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego mamy do czynienia 

z działalnością organizacji społecznych, które cechują się znacznie większą innowacyjnością 

aniżeli w pozostałych sektorach, zwłaszcza tym tzw. publicznym i już ten sam fakt może 

zainteresować media. 
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W ocenie badanych, reprezentujących organizacje duże lub ze znacznym 

doświadczeniem często jest tak, że ludzie organizacji, jak to sami respondenci określili, „robią 

za ekspertów”, np. w problematyce zdrowia psychicznego, bezdomności, wychowania dzieci 

i młodzieży, profilaktyce raka itp. Media chętnie biorą ich do swoich ujęć, programów, by 

mogli wypowiedzieć się na temat, który jest aktualny w danym momencie: 

„[…] trochę jesteśmy brani za takich ekspertów w obszarze […]. Jak się pojawia temat […], to też 

jesteśmy takim partnerem do rozmowy i do wybrzmienia w eterze. Więc jest to obopólna 

współpraca, my szukamy kontaktu z mediami, oni z nami też. […] materiały, które bezpośrednio 

używamy do promocji Stowarzyszenia powstały na skutek współpracy z mediami” [FGI 2, 

organizacja społeczna 4]. 

„[…] Wydaje mi się, że jesteśmy postrzegani w roli ekspertów […]” [FGI 2, organizacja 

społeczna 5]. 

Przedstawiciele takich organizacji w woj. lubelskim traktowani są jak specjaliści 

w danej problematyce, którą się zajmują. Promują już nie tyle swoją organizację, ale są 

autorytetem, ekspertem w danej dziedzinie, którego zaprasza się np. do studia, aby omówić 

jakiś społecznie ważny temat. Badania wykazały, że tego rodzaju organizacje mają dobrze 

rozbudowaną współpracę z mediami, a nawet nieformalne partnerstwo, w którym obie strony 

mają do siebie zaufanie, łatwo nawiązują współpracę i nie muszą się do niej przekonywać, jak 

to ma miejsce w przypadku nowych i niedoświadczonych podmiotów społecznych. 

Rozmówcy podkreślali konieczność nawiązania współpracy z konkretnymi 

dziennikarzami, wówczas – ich zdaniem – zwiększa się szansa na skuteczne dotarcie 

z przekazem do danego medium, a za ich pośrednictwem – do opinii publicznej: 

„[…] współpracujemy z mediami publicznymi i prywatnymi, także z gazetami lubelskimi […]. 

Współpraca jest stała, mamy kontakty do dziennikarzy, do konkretnych dziennikarzy i do nich 

wysyłamy informacje. Nie do redakcji jako takiej, tylko do konkretnych dziennikarzy, którzy nam 

pomagają przygotować materiał i odpowiednio zredagować […]” [FGI 1, organizacja 

społeczna 4]. 

„Stowarzyszenie […] realizuje na rzecz zarówno studentów, jak i mieszkańców Lublina różne 

imprezy kulturalne, więc samo przez się współpraca z Radiem Lublin i TVP Lublin występuje. 

W momencie kiedy organizujemy większą imprezę, to automatycznie mamy jakby swoich 

redaktorów, z którymi się kontaktujemy i w ten sposób organizowane są różnego rodzaju audycje, 

gdzie mówimy o danym przedsięwzięciu, które realizujemy” [FGI 4, organizacja społeczna 2]. 

 

2.3. Oczekiwania organizacji pożytku publicznego w odniesieniu do kamapanii 

społecznych prowadzonych w mediach publicznych  

Na wstępie należy podkreślić, że organizacje miały generalnie duże trudności 

w sformułowaniu potrzeb i oczekiwań w zakresie wykorzystywania bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych. Znaczna cześć przedstawicieli badanych organizacji nie 

była nawet świadoma tego, że – zgodnie z art. 26 UDPPiW – jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji są zobligowane do umożliwienia organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnego 

informowania o ich działalności. Formułowane przez OPP oczekiwania dotyczące 

wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego można podzielić na dwie grupy: 

 potrzeby podnoszące ich „techniczne” umiejętności nawiązywania współpracy 

z mediami oraz tworzenia strategii marketingowej własnej organizacji, w której 

znalazłaby się również zapisy związane z tworzeniem wizerunku organizacji m.in. 

poprzez media publiczne, prywatne i społecznościowe; 



Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim. Raport z badań fokusowych 

78 

 

 potrzeby związane ze zwiększeniem statutowej odpowiedzialności mediów za 

nagłaśnianie działań, które organizacje podejmują (np. bezdomność, 

niepełnosprawność, ubóstwo, problemy seniorów, dzieci i młodzieży itp.) i 

przedstawiania ich z perspektywy organizacji i ich beneficjentów. 

Analiza wypowiedzi badanych wykazała, że największy akcent kładziony jest na 

potrzeby zwiększające ich umiejętności i możliwości współpracy z mediami. Badani 

koncentrowali się przede wszystkim na problemach swojej organizacji wskazując na: 

 brak kompetentnych osób w organizacji, które zajmowałyby się przede wszystkim 

współpracą z mediami i dbaniem o PR organizacji; 

 brak funduszy m.in. na zatrudnienie osoby, która byłaby odpowiedzialna za PR 

organizacji, kontakt z mediami, pozyskiwanie środków. 

Zdaniem respondentów w organizacjach potrzeba większej liczby osób (przynajmniej 

dwóch pracowników lub społeczników) przeszkolonych w zakresie kontaktu z mediami na 

wypadek zaistnienia rotacji kadrowej w organizacji, która jest częstym zjawiskiem w trzecim 

sektorze, czy w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za PR/kontakt z mediami. 

Problemem wielu organizacji społecznych jest (duża) rotacja kadry odpowiedzialnej za 

bezpośrednie funkcjonowanie organizacji. Zarządzający organizacją nie maja pewności czy 

pieniądze i czas zainwestowany w przygotowanie osoby, która byłaby odpowiedzialna za PR 

organizacji i pozyskiwanie funduszy, zwrócą się w przyszłości. Brak stabilności finansowej 

sektora sprawia, że osoby w nim zatrudnione w nikłym jeszcze stopniu wiążą rozwój swojej 

kariery z konkretnymi organizacjami społecznymi: 

„Trzeba mieć przede wszystkim osoby, które będą się w tym specjalizowały, bo nie jest kwestią 

nawiązać kontakt z mediami…” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

„[…] Na pewno ktoś jeszcze by się przydał, kto zająłby się tą częścią promocyjną, ale wiadomo, 

że to się wiąże z kosztami” [FGI 1, organizacja społeczna 4]. 

„[…] dlaczego ta współpraca z mediami nie jest najlepsza? 

Dużo zależy od nas. Jeżeli byłaby osoba, która byłaby zatrudniona, np. w ramach wolontariatu, 

która by się tylko tym zajęła…” [FGI 4, organizacja społeczna 1]. 

„[…] przydałyby się jeszcze szkolenia dla liderów organizacji i może jeszcze dla osób, które 

później chciałyby się tym zajmować w swojej organizacji, takie osoby, które byłyby 

odpowiedzialne za kontakt z mediami. Mam np. taką starszą panią, która świetnie się w tym 

realizuje, ale ona jest w tej chwili jedyną taką osobą i gdyby przyszło mi wyznaczyć jakąś inną 

osobę, to ludzie jednak mają jakieś obawy przed mikrofonem… trzeba ich po prostu przeszkolić 

np. w udzielaniu wywiadów” [FGI 1, organizacja społeczna 5]. 

Z wypowiedzi respondentów wynika, że istnieje zapotrzebowanie na profesjonalne 

szkolenia dla organizacji w zakresie kontaktu z mediami, kompetencji charakterystycznych 

dla mediów obywatelskich (udzielania wywiadów, przygotowania materiałów dla mediów 

itp.).  

Niski udział organizacji społecznych w mediach można tłumaczyć także tym, że 

organizacje nie do końca wiedzą do kogo mają się zgłosić, z kim nawiązać kontakt, żeby 

zrealizować kampanię społeczną, jak to zrobić „krok po kroku” i jak budować wizerunek 

swojej organizacji. Oczekują przekazania im praktycznej wiedzy w zakresie planowania 

i tworzenia kampanii społecznych. Świadczą o tym wypowiedzi przedstawicieli organizacji 

społecznych, sformułowane podczas konferencji rozpoczynającej projekt „Lubelskie OPP na 

START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów 

publicznych”: 
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„[…] jestem zupełnym laikiem co do możliwości wykorzystywania bezpłatnego czasu 

antenowego. Bezpośrednio i codziennie tym tematem się nie zajmuję, więc do końca nie wiem, jak 

się z tego korzysta” [konferencja rozpoczynająca projekt, organizacja społeczna 3]. 

„Jakie byłyby nasze oczekiwania? Gdybyśmy mieli wprost odpowiedzieć na to pytanie, to po 

pierwsze – nie wiemy jak to się robi. U nas w organizacji nikt się na tym nie zna i nie wiemy jak to 

zrobić. Ale rozumiem, że po to toczy się ta dyskusja, żebyśmy się dowiedzieli jak to się robi. Ja 

nawet wiedząc, że będzie zadane takie pytanie, wszedłem [do internetu – przypis AB, AJ] 

i zacząłem czytać jak to się robi. W końcu dotarłem na stronę Polskiego Radia, chyba 

ogólnopolskiego i tam to jest napisane, jest specjalny regulamin itd. Przy czym wcześniej nie 

wiedziałem o tym. Gdyby ktoś mnie wcześniej o to zapytał, to [odpowiedziałbym, że – przypis 

AB, AJ] tak, znam przepisy i wiedziałem, że taka możliwość jest w sensie prawnym, ale sposób 

tego uzyskania jest dla mnie…, nie orientujemy się [jak to zrobić krok po kroku – przypis AB, 

AJ]. Myślę, że drugą sprawą, drugą przeszkodą, żeby z tego skorzystać są takie kwestie, 

powiedzmy techniczne. Gdybyśmy nie mieli ani środków, ani umiejętności, żeby wyprodukować 

spot radiowy, ani tym bardziej telewizyjny, byłoby trudno. […] myślę, że jeżeli to będzie 

darmowy czas antenowy, to na pewno z niego skorzystamy, tylko musimy zdobyć wiedzę 

i umiejętności, jak to zrobić” [konferencja rozpoczynająca projekt, organizacja społeczna 2]. 

Podobne opinie wyrażali badani uczestniczący w badaniach fokusowych:  

„[…] Na tego rodzaju szkoleniach otwierają się nam te klapki, […] do tej pory nie byliśmy 

świadomi, że możemy korzystać [z tego – przypis AB, AJ], że jest bezpłatny czas antenowy […]” 

[FGI 3, organizacja społeczna 1]. 

„Duża część organizacji tego nie wykorzystuje, bo nie jest po prostu tego świadoma, że w ogóle 

ma takie prawo do bezpłatnego czasu antenowego, […] organizacje OPP nie wiedziały, że mogą 

zgłaszać swoje kampanie” [FGI 4, organizacja społeczna 5]. 

„Jeżeli organizacje społeczne nigdy tego nie robiły, to nie wiedzą gdzie, w jaki sposób i do kogo 

mogą się zwrócić w sprawie kampanii swojej organizacji. Nie mają wiedzy nt. konkretnej osoby 

w mediach [która się tym zajmuje – przypis AB, AJ], że np. w radiu od spraw społecznych jest 

taka i taka osoba, która głównie tym się zajmuje, zna tę problematykę” [FGI 3, organizacja 

społeczna 3]. 

Szkolenia i warsztaty w tym obszarze powinny znaleźć się w kanonie zajęć dla 

organizacji m.in. obok aspektów prawnych, finansowych i związanych z zarządzeniem 

organizacjami. Tego typu szkolenia powinny być uzupełniane o praktyczne zajęcia połączone 

z wizytą studyjną w radiu, telewizji i redakcji gazety: 

„[…] Być może tutaj potrzebna jest edukacja, żeby […] pomóc tym organizacjom jak takie 

kampanie, spoty się robi, żeby odwiedzili studio, żeby zobaczyli, poznali dziennikarzy, bo jednak 

kontakt osobisty z dziennikarzami jest bardzo ważny […]” [konferencja rozpoczynająca projekt, 

organizacja społeczna 4]. 

„Ważne jest to, by promocją działań w fundacji i stowarzyszeniu, czy innych oddolnych inicjatyw 

zajmowały się osoby, które dobrze są zorientowane w życiu i w planach strategicznych tej 

organizacji, ale ponieważ organizacje te zwykle nie mają takich rzeczników, warto byłoby im 

zorganizować takie warsztaty nt. promowania organizacji, mówienia o jej działalności itp., jak 

sprzedawać takie informacje […]” [FGI 4, organizacja społeczna 6]. 

Drugą grupę potrzeb stanowią oczekiwania związane z informowaniem o działalności 

konkretnych organizacji i nagłaśnianiem kwestii społecznych bez stosowania 

dyskryminującego języka. Rozmówcy akcentowali potrzebę przedstawiania ich działalności 

w mediach w innym świetle niż ma to miejsce obecnie. Chodzi o to, aby nie epatować 

negatywnymi określeniami na temat stanu w jakim znajdują się osoby lub warunków w jakich 

przebywały osoby, którym organizacja udziela wsparcia (np. osoby bezrobotne, bezdomne, 

alkoholicy, narkomani, osoby chorujące psychicznie, dzieci z rodzin patologicznych itp.). Ich 

zdaniem zbyt często media, a także same organizacje celowo zwiększają sensacyjność 

i dramatyzm przekazu oraz jego siłę oddziaływania, aby trafić do jak największej liczby 

czytelników prasy, słuchaczy radia, czy widzów telewizji, a pośrednio także i do darczyńców: 
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„[…] ciągle jesteśmy eksponowani w mediach jako te biedne warsztaty, które ciągle muszą się 

zmagać z jakimiś problemami […], a rzadko mówimy o naszych sukcesach, a te nasze sukcesy są 

ogromne. My naprawdę mamy mnóstwo fantastycznie przygotowanych osób niepełnosprawnych 

i do pracy i do życia samodzielnego, o których w ogóle nie mówimy. I teraz słuchając Państwa 

pomyślałam sobie, że naprawdę można by odejść od tego przedstawiania nas w tych takich 

barwach trudnych, a pokazywania nas w barwach właśnie tych pozytywnych, jak wielki jest wkład 

warsztatów […] w poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych” [konferencja 

rozpoczynająca projekt, organizacja społeczna 3]. 

„[…] mamy ponad tysiąc dzieci w naszej organizacji, są też dzieci z rodzin patologicznych, ze 

środowisk trudnych itd., tylko my nigdy nie chcemy o tym głośno powiedzieć, bo to uderza 

w naszych wychowanków. Mówimy że zajmujemy się rozwojem, edukacją, przygotowujemy 

dzieci do dorosłego życia, […] mamy bardzo wiele dzieci, które potrzebują, żeby ktoś ich 

potraktował jako ludzi, którzy są raczej przyszłością narodu, a w mediach czasami są 

przedstawiani bardzo źle. […] wydaje mi się, że tu jest też pewnego rodzaju konflikt tzn. «zróbmy 

kampanię społeczną, żeby ona była dobrze odebrana, najlepiej żeby jeszcze organizacja coś na tym 

zyskała […] w sensie materialnej zbiórki, czy darowizn […]», a z drugiej strony jest wiele rzeczy, 

które są mało spektakularne, żeby to wesprzeć i przekazać o tym informację. My się z tym 

zderzamy na co dzień, […] jak pozytywnie powiemy o pewnej akcji, to nam ludzie niechętnie chcą 

dać, a jak ktoś inny powie o tym samym co robi, tylko w inny sposób, np. że ma dzieci z trudnych 

środowisk itd., to wtedy darczyńcy się znajdują. […] ja bym oczekiwał od mediów, żeby 

przedstawiały działalność pozarządową w inny sposób, tzn. nie w taki sposób sensacyjny, że coś 

się wydarzyło, jakaś spektakularna rzecz itd.” [konferencja rozpoczynająca projekt, organizacja 

społeczna 2]. 

Niektóre organizacje świadomie rezygnują z bezpłatnego czasu antenowego nie chcąc 

pokazywać podopiecznych w złym świetle. Codzienna i monotonna rzeczywistość wielu 

organizacji ich zdaniem nie nadaje się do pokazywania jej w mediach: 

„[…] między innymi dlatego my się nie bardzo specjalnie interesujemy tym darmowym czasem 

antenowym, bo nie bardzo wiemy co tam powiedzieć, bo jest bardzo wiele rzeczy, które robimy na 

co dzień, codziennie to samo, które są raczej niemedialne…” [konferencja rozpoczynająca projekt, 

organizacja społeczna 2]. 

Przedstawiciele środowiska dziennikarskiego podkreślali jednak, że dużo zależy od 

tego w jaki sposób przedstawia się daną informację. Ich zdaniem można mówić pozytywnie 

o codzienności organizacji, czy jej podopiecznych tak, aby zainteresować, zaskoczyć 

potencjalnego odbiorcę mediów, wymaga to jednak dużych kompetencji i kultury 

w naświetlaniu sytuacji: 

„[…] tu chodzi o odbiór, o tych którzy nas słuchają i oglądają, to ich ma zainteresować, w ich 

umysłach ma pozostać nazwa organizacji. […] radio to teatr wyobraźni, więc mamy budować 

wyobraźnię naszych słuchaczy, obraz, wizerunek tej organizacji. […] nie ma granic dla informacji. 

Granicą informacji jest ludzka ciekawość […], co ludzie lubią czytać, słuchać, oglądać to, co jest 

dziwne, inne, rażące, wzruszające, poruszające. […] temat, […] czyjś dramat, musi być niejako 

umiejętnie podany, nawet opowiedziany, to trzeba umieć zrobić […]” [konferencja 

rozpoczynająca projekt, dziennikarka 1]. 

„[…] trzeba mieć też pomysł na to jak «sprzedać» […] informacje medialne. […] czasami macie 

państwo świetne pomysły, ale nie potraficie ich przekazać. […] osoba, która […] jest 

np. rzecznikiem prasowym, albo zespół prasowy danej organizacji, który współpracuje z mediami 

– to muszą być ludzie naprawdę otwarci i kreatywni. […] dla mnie ważne jest, jak mnie młody 

człowiek zaskoczy informacją. Przyjdźcie i zaskoczycie mnie państwo podaniem tej informacji, 

przekazaniem informacji o jakimś happeningu, o tym co robicie w swoich organizacjach, […] 

naprawdę wystarczy chcieć, nie trzeba się bać, […] być może trzeba pokonać bariery w sobie. […] 

Uczono mnie […], że obrazek musi zainteresować […], a kiedyś kilka lat temu obejrzałam taki 

reportaż, gdzie nie było żadnych obrazków przebitek, tylko przez 12 minut siedziała dziewczyna 

w fotelu z podkurczonymi nogami i opowiadała swoją historię swojego życia i ja nie mogłam się 

od tego oderwać. […] Czasami nie trzeba wymyślać jakichś specjalnych środków, dynamitu, tylko 

trzeba mieć pomysł […]” [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 2].  
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W ocenie niektórych badanych w mediach pokazuje się przede wszystkim akcje, 

działania, imprezy organizowane przez organizacje, natomiast mało mówi się o samej 

organizacji, a właśnie to przekłada się na angażowanie się osób w jej działania. Część 

organizacji życzyłaby sobie wprost, aby media „promowały” ich organizację, o czym 

świadczą przykładowe wypowiedzi badanych: 

„Taki czas antenowy przydałby się dla naszej organizacji, powinno się więcej informować 

o stowarzyszeniu, zachęcać do integracji […], żeby więcej osób chciało pracować w jakiś grupach, 

w Stowarzyszeniu, żeby zachęcić ludzi do przyjścia do Stowarzyszenia, żeby działać na rzecz 

społeczności” [FGI 2, organizacja społeczna 3]. 

„[…] [chcielibyśmy – przypis AB, AJ] żeby pokazywać Stowarzyszenie, żeby przychodzili 

wolontariusze, studenci, którzy mogliby realizować swoje pomysły, żeby było więcej informacji 

na temat działalności samego Stowarzyszenia, idei samego Stowarzyszenia, tego mi brakuje. 

Owszem, reklamujemy imprezę kulturalną, ale wtedy bardziej skupiamy się na imprezie, a nie na 

idei Stowarzyszenia” [FGI 4, organizacja społeczna 2]. 

Organizacjom trudno jest się koncentrować na szerszym dobru wspólnym, tym 

bardziej, że mają skonkretyzowane cele, które chciałyby zrealizować, np. kupić samochód do 

dystrybucji żywności, wesprzeć konkretną osobę (chorą, niepełnosprawną, bezdomną) itp. 

Organizacje „myślą” przede wszystkim o korzyściach dla swojej organizacji. Ciężko jest im, 

zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju, włączyć się w kampanie, które nie dotyczą 

bezpośrednio ich instytucji. Rodzi się bowiem pytanie, po co angażować zasoby swojej 

organizacji (ludzi, środki pieniężne, czas itp.) do nagłaśniania jakiejś ogólnej problematyki 

(np. kwestia zdrowia psychicznego) i zachęcać społeczeństwo do wspierania organizacji, 

które się tym zajmują, jeśli jest nikła szansa, że odbiorcy kampanii będą mieli możliwość 

odnalezienia mojej organizacji, jako jej autora? Innymi słowy: po co robić kampanię 

społeczną, także na rzecz innych konkurencyjnych organizacji, wykorzystując własne zasoby? 

Być może jest to zbyt daleko idące zastrzeżenie, ale należy się zastanowić dlaczego 

organizacja prowadząca kampanię społeczną (na niej ciąży obowiązek przygotowania 

materiałów dla mediów publicznych) nie ma prawa do zachowania (prezentowania) swojego 

wizerunku. Swoją droga najefektywniejsze kampanie społeczne przeprowadzane są przez 

organizacje lub partnerstwa wyspecjalizowane w rzecznictwie (np. w kwestiach bezdomności, 

niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, ubóstwa). Jeśli takie organizacje/partnerstwa 

działają pro publico bono (co jest bardzo proste do udokumentowania w ich sprawozdaniach), 

to powinny one mieć prawo (nie muszą z niego korzystać) do prezentowania swojego 

wizerunku. 

Z jednej strony organizacje skupiają się na konkretnych celach i te cele chciałyby 

promować w kampaniach społecznych, z drugiej strony przepisy wymuszają, aby bezpłatny 

czas antenowy wykorzystywać wyłącznie na nagłośnienie ogólnych problemów, którymi dana 

organizacja się zajmuje. Przepisy zabraniają przeznaczania bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych na promowanie indywidulanych organizacji. Istnieje potrzeba 

wypracowania jasnych i przejrzystych zasad jakie informacje można nagłaśniać i w jaki 

sposób można to robić, aby nie stały się kampanią reklamową konkretnej organizacji. 

Niezwykle ważna jest prezentacja i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie i edukacja w 

jaki sposób można wykorzystywać ten czas, m.in. do nagłaśniania działań podejmowanych 

przez organizację, akcentując w większym stopniu problem, którym się ona zajmuje 

(niepełnosprawność, młodzież, aktywność społeczności dzielnicowych, ubóstwo, itp.). 

Z wypowiedzi badanych wynika, że media (publiczne) współpracują z organizacjami 

(i na odwrót) głównie wtedy, kiedy organizowane są akcje, kampanie społeczne lub istnieje 

potrzeba nagłośnienia ważnej kwestii społecznej, a także w gorącym okresie pozyskiwania 

1% PIT, przypadającym zwykle na styczeń-kwiecień. Przedstawiciele OPP widzą potrzebę 

częstszej współpracy z mediami: 
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„Poza tym, że media są obecne przy różnego rodzaju eventach, to chciałoby się, żebyśmy też na co 

dzień istnieli, abyśmy mogli cyklicznie przedstawić swoje działania, bo nie działamy tylko od 

eventu do eventu [FGI 1, organizacja społeczna 4]. 

Organizacje w dyskusji sformułowały ambitną propozycję projektu, który wymagałby 

przemyślenia, odpowiedniego przygotowania i zaangażowania wielu organizacji, szczególnie 

tych zajmujących się rzecznictwem interesów w trzecim sektorze. Chciałyby mianowicie 

współtworzyć w mediach publicznych swój własny cykliczny program, poświęcony 

problematyce sektora obywatelskiego i inicjatywom obywatelskim. Jest to ambitne wyzwanie 

zarówno dla struktur federacyjnych, jak również organizacji wyspecjalizowanych 

w problematyce mediów obywatelskich.  

„[…] jeżeli zaproponowalibyśmy mediom publicznym, że taki program cykliczny jesteśmy 

w stanie przygotować, kiedy przynajmniej część organizacji zapełnia ten program, to wtedy byśmy 

w to weszli. […] To nie robiłaby jedna organizacja, tylko zespół ludzi, którzy tworzyliby zespół 

redakcyjny, to wtedy robimy ten «niebieski ocean» (zagospodarowujemy «wolną» przestrzeń)” 

[FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

Rozmówcy zastrzegli jednak, że w pierwszej kolejności należałoby zrobić dokładne 

rozeznanie rynku czy:  

 organizacje społeczne byłyby w stanie stworzyć taki program (przykład programu 

„Potrafisz”, który był realizowany przez Fundację „Fuga Mundi” w partnerstwie 

z TVP Lublin i Polskim Radiem Lublin S.A.) i poprowadzić go w taki sposób, aby 

był on atrakcyjny dla widzów, słuchaczy i/lub czytelników. 

 istnieje zapotrzebowanie na tego typu program. 

Zdaniem niektórych badanych należałoby rozważyć tematyczne pogrupowanie 

odcinków, dzięki czemu podczas jednego odcinka programu/audycji można byłoby dać 

możliwość wypowiedzenia się kilku organizacjom zajmujących się określoną problematyką. 

Tematy, które zdaniem przedstawicieli organizacji, mogłyby się znaleźć w kampaniach 

społecznych emitowanych w mediach publicznych, to m.in.: 

 promocja pomostu międzypokoleniowego, między seniorami oraz dziećmi 

i młodzieżą, wychowanie do wartości; 

„[…] widzę np. ogromny problem z aktywnością wolontariacką seniorów, to jest naprawdę duży 

problem […]. Ja bym chciała żeby […] ich zachęcić do tego wolontariatu, stworzyć taką modę na 

wolontariat wśród seniorów, mamy bardzo dużo wolnego czasu […], żeby było to nie tylko 

w mieście, ale także i na wsiach” [FGI 1, organizacja społeczna 1]. 

„[…] docieranie poprzez media z informacją do dwóch grup ludzi: starszych i samotnych, że jest 

szansa dla nich na nawiązanie kontaktu z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji 

oraz do grupy ludzi młodych, którzy mogą im pomóc, zrobić coś pozytywnego dla drugiego 

człowieka, że mogą doświadczyć pracy z innymi ludźmi […]” [FGI 4, organizacja społeczna 3]. 

[…] chcielibyśmy stworzyć takie przesłanie w telewizji w jakimś programie, aby dotrzeć do ludzi 

mieszkających na wsi, do tych najstarszych, którzy siedzą zamknięci [w czterech ścianach – 

przypis AB, AJ], […] żeby ci ludzie chcieli, odważyli się wyjść z domu i zacząć spotykać się 

i pielęgnować stare tradycje i je przekazywać. Ludzie mają wiele ciekawych materiałów uzdolnień 

i to chowają w domu, a gdyby chcieli wyjść i pokazać. Chcielibyśmy, aby się odważyli […]” 

[FGI 3, organizacja społeczna 1]. 

 profilaktyka antynowotworowa; 

„Organizowane są różnego rodzaju spotkania warsztatowe, które dotyczą profilaktyki 

antynowotworowej – przypis AB, AJ], warto byłoby takie spotkania nagłaśniać, dlatego, że do 

Stowarzyszenia nie należą wszystkie kobiety, które są po chorobie nowotworowej i gdyby się 

dowiedziały, że coś takiego jest, przyszłyby, skorzystały i być może zachęciłoby je to do bardziej 
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czynnego uczestnictwa […]. Te informacje o warsztatach powinny pojawiać się częściej niż tylko 

w październiku, chodzi też o profilaktykę” [FGI 4, organizacja społeczna 1]. 

 kultura; 

 aktywność fizyczna i rekreacyjna; 

 przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, bezdomności; 

„[…] [Chcielibyśmy – przypis AB, AJ] promować długofalową pomoc osobom bezdomnym, że to 

nie jest tylko ta pomoc w okresie jesienno-zimowym, kiedy zapewniamy tym osobom schronienie, 

wyżywienie, czy ciepłe ubrania. […] nie tylko ta pomoc doraźna, ale pomoc w wymiarze 

całościowym osobie w wyjściu z sytuacji w jakiej ona się znajduje” [FGI 1, organizacja 

społeczna 6]. 

 powrót matek na rynek pracy i do aktywnego życia, po urodzeniu i wychowaniu 

dziecka; 

[…] Moja organizacja potrzebuje promocji […] dojrzałych kobiet, które zrealizowały się jako 

matki, natomiast odczuwają pustkę po tym okresie, mają taki deficyt, który wynika z większego 

zaangażowania się w ten okres życia, natomiast nie zdążyły się zrealizować, jeżeli chodzi o swoje 

pasje. Uważam, że jest to istotny problem, który dotyczy przede wszystkim kobiet i często są to 

stany powiedzmy depresyjne. Dlatego to jest istotne, żeby wyjść z domu i próbować się 

zrealizować, bo nigdy nie jest za późno […]” [FGI 4, organizacja społeczna 6]. 

 aktywizacja społeczna w dzielnicach miast (np. budżet obywatelski), sołectwach na 

obszarach wiejskich (np. możliwości jakie dają fundusze sołeckie); 

„Myślę, że największym problemem, z jakim się spotykamy i gdzie media mogłyby mieć swój 

wkład to jest aktywizacja społeczna dzielnic. Na przykładzie dzielnicy […] mogę powiedzieć, że 

grupy społeczne są tak podzielone, że nie potrafią ze sobą współpracować. Myślę, że taki przekaz 

medialny to by zmienił i zachęcił do wspólnego działania, że kiedy organizujemy event, to 

tworzymy taką ścieżkę współpracy, czy też inne działania, które mogłyby te osoby zintegrować. 

Przekaz przez stronę internetową, fanpage, czy inne dostępne środki, to jest za mało, żeby trafić do 

społeczności lokalnej” [FGI 2, radny dzielnicy 1]. 

 profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego; 

„Trudno jest wybrać jakiś konkretny problem, bo tych problemów społecznych do wybrzmienia 

jest wiele, ale wybierając jeden […] to myślę, że koncentracja społeczeństwa na zdrowiu 

psychicznym jest teraz dość duża […] i myślę, że w tym kierunku mogłaby być przeprowadzona 

duża kampania społecznie-użyteczna. […] troszczymy się o zdrowie, żeby było więcej lekarzy 

[…] a nie na dawaniu oferty, na ludziach, którzy tej oferty potrzebują. […] najlepszym lekarzem 

dla człowieka jest drugi człowiek […], kampania mogłaby dotyczyć zachęty ludzi do tego, aby 

wyjść z własnych 4 ścian do innych ludzi, poszukać tego drugiego człowieka, bo inaczej nie ma 

szans na to, aby zadbać o zdrowie psychiczne. Myślę, że media byłyby tutaj świetnym narzędziem 

[…]” [FGI 2, organizacja społeczna 4]. 

 potrzeby i bariery osób niepełnosprawnych, jak sobie radzą w życiu społecznym 

i zawodowym; 

„Mnie to się marzy, aby pokazać codzienność pojedynczej osoby, która […] jest chora od wielu 

lat, jak ona szykuje się do tej pracy, o której wyjeżdża, o której rozpoczyna pracę, jak wykonuje 

swoje czynności, […] widać że się męczy, ale z drugiej strony jest zadowolona, że ona jednak tą 

pracę wykonuje […]. Chodzi o to, żeby pokazać […], że osoby, które są w jakiś sposób 

pokrzywdzone przez los, że jednak dają sobie radę, że mogą funkcjonować w ramach 

społeczności, swojego zakładu pracy. Jak wygląda ich życie poza pracą, czym się interesują, czym 

się zajmują. W ten sposób można byłoby przybliżyć […] życie takiej osoby, która nie znajduje się 

na marginesie życia społecznego, jak to się powszechnie uważa, że osoby psychicznie chore są na 

marginesie, że one się do niczego nie nadają, na nic nie zasługują, tylko żeby pokazać te osoby, że 

są podobne do innych ludzi…” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

„Nasze stowarzyszenie potrzebuje nagłośnienia problemu osób chorych na Alzhaimera 

i aktywizacji tych osób […], żeby to nie było tak, że osoby chore trzymają się w swoim gronie, 
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a osoby zdrowe w swoim gronie. […] oni potrzebują aktywizacji, mieć kontakt z innymi osobami 

[…]. Nie każda osoba starsza ma rodzinę, […] ale te osoby które mają rodziny, to nie wszyscy 

przyjeżdżają co weekend, bo np. nie mogą […]. Powinniśmy to promować, że te osoby potrzebują 

nas, a my ich […]” [FGI 3, organizacja społeczna 1]. 

 problem dobrego wychowania dzieci i młodzieży, wychowanie do wartości 

i aktywizacji młodych ludzi, żeby nie spędzali swojego czasu przed komputerem, czy 

telewizorem; 

„Myślę, ze takim tematem, […] który chcielibyśmy poruszyć na pewno jest problem dobrego 

wychowania, jak to rozumiemy i jak to jest obecnie problematyczne, to wychowanie 

w dzisiejszych czasach. Często sprowadza się je tylko do zapewniania materialnych potrzeb 

dziecku, a brakuje więzi, relacji rodzinnych. Chcielibyśmy poruszyć też taki temat, jak ważne jest 

wychowanie do wartości i aktywizacji młodych ludzi, żeby oni nie spędzali swojego czasu tylko 

przed komputerem, czy na bezproduktywnym spędzaniu wolnego czasu” [FGI 2, organizacja 

społeczna 5]. 

 przekaz na temat sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej – czym są organizacje 

pozarządowe, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, spółdzielnie 

socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej, czym zajmują się tego typu podmioty; 

„Na pewno chcielibyśmy nagłośnić działalność naszych przedsiębiorstw społecznych w Lublinie, 

myślę, że część Lublinian już wie o nich […], że takie przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują, 

[…]. Czyli, żeby promować przedsiębiorczość społeczną, nagłaśniać ją, żeby administracja 

częściej korzystała z tzw. klauzul społecznych” [FGI 1, organizacja społeczna 6]. 

 kampanie zachęcające organizacje do federalizowania się, współdziałania i tworzenia 

partnerstw: 

„Chciałabym, żeby dzięki mediom dotrzeć z informacją, jak różnorodne mamy organizacje 

w naszym Stowarzyszeniu i pomóc im jakby w promocji, a także chciałabym, aby przez dostęp do 

takiego czasu antenowego dotrzeć z informacją do organizacji, które jeszcze nie są w naszej 

federacji” [FGI 4, organizacja społeczna 5]. 

Powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich tematów i problemów, które warto 

byłoby podjąć. Praktycznie każda organizacja uczestnicząca w badaniach zgłaszała swoje 

własne unikalne wątki tematyczne, które ich zdaniem należałoby przedstawić opinii 

publicznej.  

Pytanie o oczekiwania dotyczące współpracy organizacji społecznych z mediami 

zadano również przedstawicielom środowiska dziennikarskiego. Dziennikarki uczestniczące 

w konferencji rozpoczynającej projekt zadeklarowały chęć współpracy z organizacjami 

społecznymi w zakresie promowania i informowania o ich działalności. Przytoczyły 

przykłady dotychczasowej partnerskiej współpracy w tym zakresie (m.in. z Caritasem 

Archidiecezji Lubelskiej, Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo, Bractwem Miłosierdzia im. Św. 

Brata Alberta w Lublinie, czy Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym 

„Misericordia”) i zapowiedziały otwartość na współpracę z innymi organizacjami 

obywatelskimi. Ich zdaniem organizacjom często brakuje wiedzy w zakresie tworzenia 

kampanii społecznych i doświadczenia w kontaktach z mediami, ale także chęci do 

wykonania pierwszego kontaktu do dziennikarzy. Przedstawiciele mediów oczekują od 

organizacji większego zaangażowania i zainteresowania się tym, co media mają do 

zaoferowania i w czym mogą ich wesprzeć. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają 

bowiem ustawowy obowiązek stworzenia organizacjom pożytku publicznego możliwości 

bezpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje nieodpłatnej działalności, 

wymaga to jednak zaangażowania również po stronie samych organizacji pozarządowych (art. 

23a URTV): 

„[…] Jakie są nasze oczekiwania od organizacji, w stosunku do organizacji pozarządowej? 

Żebyście państwo chcieli się zainteresować. To jest podstawowe [oczekiwanie – przypis AB, AJ], 
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to o czym mówiłam, przyjść, zadzwonić, mailować, zapytać przy każdej okazji. Nie ma złych  

pytań, nie ma złego czasu. Po prostu trzeba postarać się, tę odrobinę aktywności i wywołać ją 

u siebie” [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 1]. 

„[…] Okazuje się tak naprawdę, że to jest wina organizacji, że nie przychodzą i nie korzystają z tej 

szansy, a z drugiej strony nikt nie oczekuje, żeby nadawca publiczny chodził, szukał na siłę tych 

organizacji” [konferencja rozpoczynająca projekt, organizacja społeczna 4]. 

Dziennikarze oczekują ponadto, aby organizacje same zadbały o strategię 

marketingową własnej organizacji i przychodziły przynajmniej z gotowym scenariuszem np. 

kampanii medialnej, którą chciałyby zaprezentować: 

„[…] To też nie jest tak, ze Państwo przychodzicie i «weźcie mnie wypromujcie», trzeba mieć 

jakąś strategię. My nie jesteśmy od tego, żeby wymyśleć cały scenariusz, ale można coś tam 

podrzucić, […] wy macie swoich ludzi, swoich fachowców, którzy zajmują się PR, a to jest bardzo 

trudna sztuka, niestety” [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 2]. 

Dziennikarze wymagają od społeczników także podstawowej wiedzy i umiejętności 

w zakresie redagowania notatki informacyjnej np. o organizowanej akcji społecznej, o której 

warto byłoby wspomnieć w mediach. Ich zdaniem informacja przesyłana do redakcji powinna 

być krótka i zwięzła, a także powinna odpowiadać na podstawowe pytania: co, gdzie, kiedy, 

dlaczego i jak. Redakcje otrzymują bowiem nawet kilkaset maili dziennie i często nie są 

w stanie wszystkich przejrzeć: 

[Ważna jest też – przypis AB, AJ] umiejętność redagowania tekstu informacji w mailu. Wiadomo, 

że nikt nie będzie […] czytał sześciu stron tekstu, [powinno być – przypis AB, AJ] tak, jak to jest 

w czołowych gazetach, mail [który przychodzi powinien zawierać informacje odpowiadające na 

takie pytania, jak – przypis AB, AJ]: co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak, i tyle. Tyle oczekujemy. 

Może dużo, może niewiele. Po prostu współpracy. A my jesteśmy wszyscy otwarci [na współpracę 

– przypis AB, AJ] [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 2]. 

Dużym ułatwieniem dla środowiska dziennikarskiego byłaby również (internetowa) 

baza specjalistów i ekspertów w obszarze sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej. 

Dzięki temu dziennikarze mogliby zapraszać do studia do swoich programów, czy do 

wywiadu przedstawicieli organizacji społecznych, którzy specjalizują się w jakimś obszarze 

tematycznym (np. zdrowia psychicznego, bezdomności, rynku pracy, ekonomii społecznej, 

seniorów, dzieci itp.): 

„[…] Ostatnio przez Polskę przetoczyła się wielka batalia, że do programów telewizyjnych bardzo 

rzadko zapraszana się kobiety jako ekspertki. No i powstał taki portal: www.znaneekspertki.pl 

i my dziennikarze, korzystamy z tego. Wchodzimy i zapraszamy. […] myślę, że można się nad 

tym zastanowić, żeby stworzyć taką bazę, z której także my dziennikarze moglibyśmy korzystać 

[…], żebyśmy […] mogli sobie zaprosić [przedstawiciela organizacji – przypis AB, AJ] jako 

gościa do programu […]. Więc tak naprawdę przydałaby się taka baza, można pomyśleć coś 

w tym temacie. To też nam bardzo ułatwi [pracę – przypis AB, AJ]. My też szukamy takiego 

kontaktu [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 2]. 

„[…] mam takie wrażenie, że w tych programach publicystycznych, zaprasza się głównie takich 

już wypróbowanych ekspertów, znanych. To są z pierwszej czołówki politycy, celebryci, pisarze. 

Chodzi tutaj o to, żeby zapraszać też przedstawicieli organizacji […]. Także myślę, że to jest 

dobry pomysł, żeby taką bazę stworzyć dla dziennikarzy” [konferencja rozpoczynająca projekt, 

organizacja społeczna 3]. 

 

Analiza wypowiedzi respondentów wykazała m.in., że niski poziom współpracy 

organizacji z mediami publicznymi, szczególnie małych organizacji, wynika głównie z: 

 braku kompetentnej osoby (lub osób) w organizacji, która odpowiadałaby wyłącznie 

za kontakt z mediami i dbanie o wizerunek organizacji w przestrzeni medialnej, 

również w mediach społecznościowych; 
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 braku funduszy na zlecanie realizacji kampanii społecznej profesjonalnej firmie, która 

mogłaby przygotować wysokiej jakości spot reklamowy; 

 organizacje obawiają się, że ich codzienna praca jest nietrakcyjna dla mediów, że 

dziennikarze nie będą chcieli zająć się tematem podejmowanym przez tę organizację; 

 braku świadomości OPP, że mają prawo do bezpłatnego czasu antenowego, które daje 

im UDPPiW (art. 26). 

Przy czym kluczowe wydają się być dwie pierwsze przyczyny. Ograniczone zasoby 

finansowe, a także kadrowe organizacji sprawiają, że nie są w stanie podjąć się dodatkowego 

wysiłku związanego z dbaniem o wizerunek swojej organizacji i utrzymywaniem kontaktów 

z dziennikarzami. W ten sposób powstaje błędne koło: brak osób wyspecjalizowanych 

w kontaktach z mediami i w zakresie PR organizacji sprawia, że organizacja nie pozyskuje 

dodatkowych środków, ludzi/społeczników do realizacji swoich celów statutowych, co z kolei 

powoduje, że nie stać jej na zatrudnienie/zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za to 

zadanie. 

Organizacje wskazywały wiele tematów, które mogłyby być przedmiotem kampanii 

społecznych, ale ich realizacja wymagałaby partnerskiej współpracy w ich współtworzeniu 

zwłaszcza z dziennikarzami jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Warto bowiem w tym 

miejscu przywołać §2, ust. 2 Rozporządzenia KRRiT, zgodnie z którym media publiczne 

„mają obowiązek uwzględniać różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 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.) oraz ich znaczenie dla społeczności”. 

 

2.4. Potrzeby organizacji w zakresie pozyskiwania 1% poprzez prowadzenie kampanii 

społecznych w mediach publicznych 

W ocenie przedstawicieli TVP Lublin, Radia Lublin oraz Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego promocja wizerunkowa w mediach i w sieci internetowej 

musi trwać przez cały rok i powinna się odbywać wielopłaszczyznowo – chodzi o to, aby 

organizacja pożytku publicznego (i nie tylko) nie koncentrowała się na promocji organizacji 

wyłącznie w okresie pozyskiwania 1% (styczeń-kwiecień). Ważna jest również aktywność 

w innych miesiącach. Zdaniem dyskutantów organizacje powinny zadbać o swoją obecność 

w świadomości opinii społecznej możliwie jak najczęściej. Wskazują na to przykładowe 

wypowiedzi panelistów: 

„[…] organizacje popełniają ogromny błąd traktując kampanię 1% jako coś wyjątkowego w ich 

życiu, w ich działalności […]. Kampania 1% jest częścią życia organizacji i nigdy nie będzie 

zakończona sukcesem jeżeli nie będzie włączona jako elementarny składnik budowania ciągłego 

wizerunku. […] nie jest możliwe abyśmy tylko w ciągu 1,5 miesiąca, czy 2 miesiące przed 

30 kwietnia kiedy upływa data złożenia zeznań podatkowych, przekonali sponsorów, fundatorów, 

darczyńców, aby nam przekazali 1%. Dlatego ja zawsze zwracam uwagę organizacjom, aby tą 

aktywność i te relacje z potencjalnymi darczyńcami, z beneficjentami ich działań utrzymywać 

ciągle i tego się nie obawiali, bo najważniejsze jest, aby zbudowali wokół siebie grupę 

przyjaznych osób, aby apelowali o tą pomoc i także okazywali wdzięczność, dziękowali” 

[konferencja rozpoczynająca projekt, przedstawiciel wojewódzkiej RDPP 1]. 

„[…] jeżeli – powiem kolokwialnie – nie «ogramy» organizacji, jeżeli ona nie będzie 

rozpoznawalna, to jak ludzie mają jej dawać potem ten 1%? Kto ich przekona? […] musi być 

słychać o tej organizacji […]. Ludzie wybierają sobie to, co chcą słyszeć, to co jest im wygodne, 

co znane, z czym im się kojarzy itd. I jeżeli usłyszą przy różnych okazjach co organizacja robi, już 

poza bardzo fajną nazwą, łatwą do zapamiętania i bardzo dobrze się kojarzącą i to jest ważne. […] 

mamy wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy nas słuchają. I mamy do tego środki. Po prostu to 
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trzeba zrobić, są takie możliwości. Jakie są najlepsze sposoby promowania 1% w mediach 

publicznych? Promowanie – po prostu mówienie o tym [konferencja rozpoczynająca projekt, 

dziennikarka 1]. 

Organizacje, które uczestniczyły w badaniach fokusowych wydają się być świadome 

tego, że budowanie wizerunku organizacji to żmudna praca trwająca przez cały rok: 

„Myślę, że na pewno trzeba pokazywać aktywność na co dzień, czyli to co się dzieje 

w organizacji, żeby to nie wyglądało tak, jak do tej pory, że przez 3 miesiące organizacja jakby 

istnieje i ktoś może widzieć, że ona jest [nawiązanie do kampanii 1%], a po kwietniu, od maja, tak 

jakby jej nie było, czyli nic nie wiadomo co się dzieje w tym okresie” [FGI 3, organizacja 

społeczna 3]. 

Zdaniem przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

a także środowiska dziennikarskiego organizacje społeczne w wielu wypadkach nie mają 

przygotowanej strategii marketingowej i fundraisingowej. Starają się pozyskiwać sponsorów 

i darczyńców nie oferując im niczego w zamian. Promocję wizerunkową swojej organizacji 

prowadzą incydentalnie, nie mając nawet planu działań. Tymczasem o wizerunek organizacji 

należy dbać w sposób ciągły, sięgając niekiedy po niekonwencjonalne środki, aby wyróżnić 

kampanię organizacji spośród wielu innych w regionie, czy Polsce. Ważne jest również to, 

aby utrzymywać relacje z darczyńcami i sponsorami (zob. Załącznik 4. Prace etapowe 

strategicznej komunikacji): 

„[…] Często organizacje przygotowując kampanię 1% nie mają wypracowanych żadnych 

standardów. Przychodzą do przypadkowych biznesmenów i tak naprawdę nie wiedzą co mają 

zaoferować w zamian. Przedsiębiorca, biznesmen, sponsor, fundator chce widzieć jakąś korzyść 

dla siebie. Nie zawsze jest tak, że biznes chce wesprzeć działania fundacji, czy organizacji, 

ponieważ ich nie rozumie. […] większa część społeczeństwa nie ma wiedzy o tym co robią 

organizacje i w ogóle nie wiedzą jak to wszystko funkcjonuje. Dla nich trzeci sektor jest czymś 

enigmatycznym. W związku z tym jest bardzo dobrze kiedy organizacja ma profesjonalnie 

przygotowaną ofertę dla biznesu […]. Najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali o tym, że 

prowadząc działalność społeczną każdego dnia budujemy wizerunek swojej organizacji. Bądźmy 

aktywni w mediach non stop, dbajmy o swój wizerunek, utrzymujmy stały kontakt i relacje 

z donatorami i im dziękujmy, a wtedy na pewno będzie nam łatwiej kiedy jest szczyt kampanii 

1%-ej, by pozyskać te środki i to, co powiedziała pani […]: «wyróżnij się albo zgiń». Jest tak 

wiele organizacji, w całym kraju […] i one wtedy atakują przestrzeń publiczną w mediach na 

wszystkie sposoby, dlatego trzeba sięgać po niekonwencjonalne środki, jak np. happening na 

ulicy, akcja, w taki aktywny sposób wychodzić do ludzi […]” [konferencja rozpoczynająca 

projekt, przedstawiciel wojewódzkiej RDPP 1]. 

„Kiedy przychodzi […] czas promowania 1% i pojawiania się tych reklam w telewizji, to ja 

powiem szczerze, że w pewnym momencie już tego w ogóle nie odróżniam, wszystkie są takie 

same: „1%”, „daj nam 1%”, numer KRS itd. Numer konta i KRS i tak nie zapamiętam. […] 

ostatnio wszyscy mówią: „1%”, a ktoś powiedział: „a my chcemy 2%”, dlaczego nie 1%, o co tutaj 

chodzi? Wszyscy 1%, a my 2% […]. I tym się zainteresowałam. Potrzebne jest troszeczkę inne 

podejście, czasami pod prąd, czasami zaskoczenie, ta wielopłaszczyznowość, […] 

systematyczność przez cały rok […]” [konferencja rozpoczynająca projekt, dziennikarka 2]. 

Organizacje społeczne, w tym OPP powinny zadbać o stworzenie i wdrożenie 

programu/strategii pozyskiwania darczyńców i planowania kampanii społecznych na rzecz 

pozyskiwania 1%. W tym programie należałoby określić konkretne cele, które organizacja 

chce osiągnąć oraz działania, które należy podjąć, żeby przekonać społeczeństwo m.in. do 

przekazywania 1%. 

„Wydaje mi się, że należałoby stworzyć jakiś sensowny program komu chcielibyśmy pomóc, co 

chcielibyśmy zrobić w ramach tego 1%, uzasadnić dlaczego, w jakim celu. Nie to, że my żądamy 

pieniędzy z 1%, bo akurat jest potrzebny dla Stowarzyszenia… W tym programie należałoby 

konkretnie powiedzieć, co chcemy zrobić, żeby przekonać społeczeństwo do przekazania 1%” 

[FGI 4, organizacja społeczna 5]. 
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Organizacje oczekują wsparcia eksperckiego i szkoleniowego w tworzeniu takich 

planów kampanii społecznych i strategii marketingowych organizacji. Realizację takiej 

kampanii można powierzyć profesjonalnej firmie, która dobrze to zrobi od strony 

jakościowej, ale zdarzają się przypadki przerostu formy nad treścią – w takich kampaniach 

gubi się niekiedy sens działań podejmowanych przez organizację. Same organizacje widzą 

potrzebę większego zaangażowania się w tworzenie tego rodzaju kampanii społecznych, 

w różne akcje fundraisingowe i kreowanie wizerunku organizacji, ale zwracają uwagę na 

poważne ograniczenia zarówno kompetencyjne po swojej stronie, jak i potrzebę partnerskiej 

współpracy z mediami publicznymi: 

„Wydaje mi się, że potrzebne jest budowanie pozytywnego wizerunku organizacji. […] uważam, 

że tylko poprzez pozytywny wizerunek jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby ludzie decydowali 

się na oddanie pieniążków […]” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

„Potrzebowalibyśmy wsparcia, jak taką kampanię społeczną skonstruować. Mamy jakieś swoje 

doświadczenia, natomiast taka profesjonalna kampania z profesjonalnie przygotowanym 

materiałem, to jest na pewno coś innego, chcielibyśmy zobaczyć czy dobrze to robimy i tutaj na 

pewno potrzebowalibyśmy pomocy w tym względzie” FGI 2, organizacja społeczna 5]. 

„[…] potrzebowalibyśmy pomocy w kampanii pozyskiwania 1%. Pierwsza rzecz, to jakość 

przygotowanej przez nas kampanii. Myślę, że ona jest za bardzo skoncentrowana na tym, że to my 

pomagamy jako Stowarzyszenie, […] i to jest nijakie kompletnie. […] na początku kiedy 

przyszłam do pracy, w tym przekazie była większa koncentracja na osobach chorujących i to było 

lepsze tyle, że ta kampania była tak ponura, koszmarna, że to w ogóle nie zachęcało do niczego. 

Współpracujemy z profesjonalną agencją, w przygotowaniu tych materiałów, ale być może oni są 

profesjonalni w [tworzeniu wysokiej – przypis AB, AJ] jakości materiału, ale nie w kwestiach 

merytorycznych. Myślę, że tutaj media publiczne byłyby dobrym partnerem w pokazaniu, czy to 

ma właściwy wydźwięk, czy właściwie są rozłożone akcenty. Wydaje mi się, że bardziej trzeba 

pokazywać osobę, która potrzebuje tej pomocy i skorzystała z tej pomocy, co u niej się zmieniło, 

co się zadziało. Tak moim zdaniem powinna wyglądać kampania, że to są działania celowe, […] 

czyli prze jakościowanie kampanii” [FGI 2, organizacja społeczna 4]. 

„[…] wydaje mi się, że najważniejsza jest tutaj naturalność, spontaniczność, żeby czegoś nie 

reżyserować na siłę” [FGI 3, organizacja społeczna 1]. 

Na pierwszy plan wychodzi potrzeba nagłaśniania działań podejmowanych przez 

podopiecznych, osoby zaangażowane w organizacjach. Chodzi o pokazywanie dobrych 

praktyk, na czym polega specyfika działalności organizacji, w jakim kierunku to ewoluuje. 

Jedną z kwestii podstawowych w prowadzonych kampaniach, w opinii osób zaangażowanych 

w organizacjach społecznych, jest zmiana świadomości społeczeństwa na temat działań 

podejmowanych przez organizacje. Chodzi o kształtowanie wizerunku organizacji 

społecznych jako: 

 podmiotów dotykających całokształtu życia społeczno-gospodarczego, których nie da 

się sprowadzić i zamknąć w formule działań o charakterze charytatywnym (takich jak 

np. akcje „Pomóż przetrwać dzieciom zimę”, „Szlachetna paczka”, „Wigilijne dzieło 

pomocy dzieciom”, które same w sobie stanowią ogromną wartość); 

 jako przestrzeni stwarzającej obywatelom możliwość aktywności społecznej, 

członkostwa i zaangażowania w organizacjach, uczestnictwa i wolontariatu 

w ogromnym spektrum działań społecznych. Należy przywrócić właściwe rozumienie 

takiego terminu jak czyn społeczny, wyzbywając się ideologicznych konotacji z czasu 

PRL-u. Natomiast w przypadku walki o autonomię organizacji społecznych, 

doprowadzić do odróżnienia prób partyjniackiego zawłaszczania organizacji, 
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odrzucając zdecydowanie takie podejście, od ich zaangażowania w kształtowanie 

polityki, pojętej jako mądrą troskę o dobro wspólne
57

: 

„[…] Chodzi o to, żeby pokazywać również pozytywne przemiany, które zachodzą w działaniach 

organizacji. […] niekiedy w społeczeństwie są zakorzenione stereotypy, że te organizacje są 

przestarzałe. Chodzi o to, żeby pokazywać, że to się zmienia pozytywnie…” [FGI 1, organizacja 

społeczna 2]. 

 działających przede wszystkim na rzecz wsparcia osoby, osób, społeczności 

w całościowym planowaniu swego życia, a nie koncentrowania się, w odniesieniu do 

dużej liczby organizacji, na ich doraźnych akcjach (np. wsparcie osób bezdomnych 

w okresie jesienno-zimowym). 

„[…] [należałoby – przypis AB, AJ] uświadomić społeczeństwo, że potrzebne jest wsparcie nie 

tylko to doraźne w zimie, za które dziękujemy, bo ono również jest ważne, ale potrzeba też innych 

działań skierowanych do bezdomnych, żeby im pomóc wyjść z tego stanu, w jakim się znajdują. 

[…] Chodzi m.in. o pracę z tymi bezdomnymi, zaangażowanie zwykłych obywateli, ale też 

i specjalistów: psychologów, doradców zawodowych, specjalistów, którzy pomogą się im 

przekwalifikować, bądź nauczą nowego zawodu, osób, które wzbudzą w nich chęć do działania, 

żeby zaczęli «chcieć», żeby chcieli zmienić swoją sytuację” [FGI 1, organizacja społeczna 6]. 

W ocenie badanych media nie powinny koncertować się wyłącznie na samej organizacji, lecz 

także starać się ją pokazywać w kontekście społecznym, w relacji do władz lokalnych 

i mieszkańców społeczności lokalnej. Zarówno samorząd, jak i organizacje nie poradzą sobie 

osobno z większością podstawowych problemów, np. tak ogólnych jak zdrowie, oświata, czy 

tak szczegółowych, jak bezdomność, sieroctwo. Potrzebna jest ścisła, wielosektorowa 

współpraca, które powinna być podejmowana na wielu płaszczyznach: 

„[…] chodziłoby przede wszystkim o to, żeby zaprezentować, że te osoby są godne lepszego 

życia, funkcjonowania, a to jest tylko możliwe przy jakimś wsparciu z zewnątrz. Coś w tym 

kierunku, żeby nie ograniczać tych osób, z powodu ich dysfunkcji psychicznych, tylko żeby dać 

możliwość pełnego życia” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

Nakłady przeznaczane na profesjonalne kampanie reklamowe realizowane przez 

zewnętrzne agencje reklamowe bywają niewspółmiernie wysokie do osiąganych wpływów 

z 1% PIT. W przypadku większości organizacji barierą są ograniczone środki finansowe, 

a nierzadko ich brak: 

„[…] potrzeba nam kogoś, kto nam podpowie jak to robić, kto da nam pomysły na kampanie 

społeczne? To jednak kosztuje, a nie mamy na to środków, żeby taką osobę zatrudnić” [FGI 1, 

organizacja społeczna 4]. 

„[…] potrzebujemy dużo więcej nośników przekazu, dlatego że organizacja nie ma takich źródeł 

finansowania, które mogłaby przekazać na finansowanie reklamy, czy na promocję. Wszędzie 

wyszukiwane są pieniądze, które można dodatkowo pozyskiwać, ale to i tak, gdyby wziąć pod 

uwagę komercyjny koszt czasu antenowego na promocję, są koszmarne pieniądze, dlatego ten 

bezpłatny czas antenowy jest bardzo ważny. Wydaje mi się, że on albo nie jest wykorzystywany 

właściwie przez organizację, albo jest go za mało, dlatego, że my bardzo niewiele zbieramy 

środków przez 1%, mimo, że są bilbordy i inne, to się zwraca, to co się wkłada, ale to nie przynosi 

jakichś większych dochodów” [FGI 2, organizacja społeczna 4]. 

W przypadku zaś części organizacji, które pozyskują duże środki w mechanizmie 1% 

koszty ich uzyskania (kampania medialna) są niewspółmiernie wysokie. Takie działanie jest 

                                                 
57 Warto w tym miejscu przypomnieć, niegodne polityków, sformułowania, które zdominowały zarówno polską 

przestrzeń reklam wielkopowierzchniowych, jak i czas antenowy mediów publicznych w jednej z kampanii 

wyborczych: „Nie zajmujmy się polityką tylko […]”. Ocena moralna takich działań powinna być jednoznaczna. 

Aby demokratyczne mechanizmy działały prawidłowo wymaga to głębokiej świadomości politycznej ogółu 

społeczeństwa, jak również prawidłowej komunikacji społecznej. W tym ostatnim przypadku kluczową rolę 

odgrywają niezależne, pluralistyczne i otwarte na obywatela media (w tym właściwie funkcjonujące media 

publiczne). 
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zaprzeczeniem idei 1%, która w deklaracjach inicjatorów miała wzmacniać bezpośrednie 

uczestnictwo i zaangażowanie obywateli w organizacjach, z którymi się identyfikują, w 

których działają i których działanie na co dzień jest dla nich ważne. W tym momencie 

mechanizm 1% wzmacnia pewna grupę dużych organizacji, doprowadzając jednocześnie do 

coraz szybszego rozwarstwienia trzeciego sektora jako całości. Jednak najgorszym skutkiem 

jest wzmacnianie mechanizmu „żerowania”, tych stosunkowo nielicznych organizacji, na 

pieniądzach publicznych. 

W badaniach uczestniczyli również przedstawiciele federacji. Mają oni nieco inne 

podejście do kampanii związanych z pozyskiwaniem 1% PIT. Podmioty te, mimo iż same 

mają status OPP, bardziej skupiają się na promowaniu swoich organizacji członkowskich: 

„[…] nasza filozofia pozyskiwania 1% jest inna. Uważamy, że organizacje, które mają członków 

fizycznych z niepełnosprawnością, to głównie na te organizacje powinny pójść pieniążki z 1%, 

żeby je wzmocnić, w związku z czym informujemy na swojej stronie, które organizacje pozyskują 

1% i linkujemy je […]” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

Rodzi się jednak pytanie: czy jest to działanie wystarczające, jaka jest jego 

efektywność i skuteczność? To właśnie federacje, posiadając status OPP, winny w przypadku 

np. małych organizacji członkowskich, organizacji prowadzących tzw. Małe Szkoły, 

umożliwić im pozyskanie 1%, pomóc wspólnie podjąć decyzję o formie wydatkowania 

pozyskanych pieniędzy (np. szkolenia, budowanie infrastruktury, podejmowania wspólnych 

inicjatyw). Z niczym takim nie mamy do czynienia. 

Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć, że zgodnie z przywoływanym już 

wielokrotnie Rozporządzeniem KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. media publiczne, o których 

mowa w §2, ust. 1, są zobligowane do rozpowszechniania audycji informujących 

o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia. Zapis 

w §2, ust. 3, pkt. 2 Rozporządzenia KRRiT jednoznacznie wskazuje, że za przygotowanie 

tego rodzaju audycji odpowiedzialne są media publiczne, ale powinny to zrobić w konsultacji 

z organizacjami pożytku publicznego, o czym dalej wspomina §4, ust. 1 aktu normatywnego. 

 

2.5. Status OPP – korzyści czy obciążenia dla organizacji społecznych? 

Przedstawicielom organizacji pożytku publicznego zadano dodatkowe pytania, m.in. 

o to jak postrzegają status OPP, a także jak wykorzystują przywileje wynikające z tego 

statusu. Przeprowadzona analiza danych zastanych wykazała bowiem, że z roku na rok coraz 

więcej organizacji pożytku publicznego traci prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Na poniższym wykresie przedstawiono różnicę (między 2015 a 2011 

rokiem) jaka wystąpiła między przyrostem liczby OPP uprawnionych do 1%, a tymi, które 

takie prawo utraciły.  

W województwie łódzkim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, śląskim, lubelskim, 

małopolskim i kujawsko-pomorskim więcej organizacji ubiega się o status OPP niż tych, 

które tracą prawo do 1% PIT (37,5% województw). Nieco inaczej jest w mazowieckim, 

opolskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim i podkarpackim, gdzie tych OPP, które nie dopełniły obowiązku złożenia 

w terminie sprawozdania merytorycznego i finansowego jest więcej, niż nowych organizacji 

uzyskujących ten status (62,5% województw) (zob. wykres 2.5.1). Wyniki wskazują na to, że 

proces utraty uprawnień do pozyskiwania 1% jest zasadniczo bardziej charakterystyczny dla 

województw o gorszych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. Jeśli dodamy, że 
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w województwach tych praktycznie trzykrotnie więcej, w kategoriach procentowych, 

organizacji traci uprawnienia do jednego procenta aniżeli w województwach silniejszych 

społecznie i gospodarczo, to mamy obraz zapaści tego segmentu sektora organizacji 

obywatelskich. Z jednej strony jest to odzwierciedlenie coraz większego rozwarstwienia 

społecznego i pogłębiania się ubóstwa. Z drugiej strony, i to wydaje się być bardziej istotne, 

dowodzi to wadliwości samych uregulowań prawnych, które zamiast zwiększać pole wolności 

stają się hamulcem umacniania podmiotowości i autonomii organizacji społecznych. 

Wykres 2.5.1. Różnica między przyrostem liczby OPP uprawnionych do 1%  

a tymi, które utraciły takie prawo (różnica między 2015 a 2011 rokiem) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o „Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 

i dane z „Bazy sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego” MPiPS 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 19.10.2015) 

Badani przedstawiciele tych OPP, które zachowały uprawnienia do pozyskiwania 1% 

nie podzielają poglądu jakoby status OPP miał być barierą dla ich organizacji. W ich ocenie 

status OPP przynosi organizacji przede wszystkim korzyści. Obciążeniem jest jedynie 

obowiązkowa sprawozdawczość, którą OPP muszą zamieszczać na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

(http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/): 

„Jest pewnego rodzaju obciążeniem ze względu na sprawozdawczość, bo wszystko robimy w 

ramach wolontariatu. Mamy zatrudnioną księgową, ale na umowę zlecenie, także sprawozdania to 

sami robimy, księgowa tylko przygotowuje, także jest to pewne obciążenie. 

Ale przeważają korzyści? 
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Przeważają korzyści: [FGI 4, organizacja społeczna 1]. 

Zdaniem rozmówców już sam status OPP jest wartością, świadczy bowiem 

o wiarygodności i transparentności takiej organizacji: 

„[…] organizacja, która ma status OPP zyskuje… 

Wizerunkowo? 

Wizerunkowo i jest to też gwarancja wiarygodności […]” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

„Ludzie zaczynają patrzeć na to, czy to jest organizacja OPP. Wtedy mają więcej pewności, że 

pieniądze, które przekażą z 1%, czy darowiznę, […] że te środki nie zostaną zmarnotrawione. […] 

to jest ten pozytyw: zwiększa się wiarygodność takiej organizacji, że się rozliczamy z każdej 

złotówki, bo to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli na co idą ich środki” [FGI 1, organizacja 

społeczna 4]. 

„Czyli jesteśmy bardziej wiarygodni? 

Tak, jesteśmy wiarygodni, bo ktoś inny może powiedzieć, że ja nie znam stowarzyszenia, nawet 

nie wiadomo co ono robi, gdzie tam pieniądze przepływają, to dlaczego mam dawać im pieniądze, 

albo cokolwiek, jeżeli ja nie wiem co tam się dzieje. Natomiast w przypadku OPP jest jawność i to 

na pewno jest plusem” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

Najistotniejszą i najbardziej wymierną korzyścią wynikającą ze statusu OPP jest 

możliwość pozyskiwania 1% PIT. Dotyczy to jednak tych organizacji, które pozyskują 

znaczące środki z 1%: 

„Status OPP jest dla nas korzyścią, bo możemy skorzystać z 1%”  

Ile w ubiegłym roku zarobiliście? 

9 tys. zł z kawałkiem” [FGI 4, organizacja społeczna 1]. 

Organizacje, które ubiegają się o status OPP podkreślały, że robią to właśnie ze 

względu na możliwość pozyskiwania 1%.  

Natomiast organizacje, które otrzymują niewielkie fundusze z 1% PIT wskazywały 

przede wszystkim na korzyści związane z preferencyjnymi warunkami najmu, dzierżawy lub 

użyczenia nieruchomości, czy zwolnienia z podatku lub opłat sądowych czy skarbowych, o 

których mowa w art. 24 UDPPiW: 

„Wynajmujemy lokal od Miasta i nie płacimy za to […]” [FGI 1, organizacja społeczna 2]. 

„Dla nas status OPP jest korzyścią, bo jak mamy zmiany np. w KRS, to jesteśmy zwolnieni 

z podatku, od nieruchomości […]” [FGI 4, organizacja społeczna 5]. 

„Na pewno są to korzyści, dlatego że jesteśmy partnerami w wielu projektach, a tak nie 

moglibyśmy być, bo sprawdzaliby nas pod kątem wiarygodności. Przejmujemy również budynki 

[…], w tym roku otrzymaliśmy dom o charakterze rodzinnym, […] to przekazanie możliwe było 

ze względu na status OPP. Przejmujemy też budynek, który jest […] na ul. […] Jeszcze nie wiemy 

co tam będzie, czy dom opieki czy coś innego. Także to też jest dla nas korzystne, bo będą nowe 

miejsca pracy, możemy się rozwijać, abstrahując od 1%” [FGI 3, organizacja społeczna 3]. 

Powyższe dane statystyczne jak i wypowiedzi liderów OPP potwierdzają powszechne 

przekonanie, że uregulowania dotyczące uprawnień OPP służą zwłaszcza organizacjom 

dużym, funkcjonującym w korzystnych warunkach społeczno-gospodarczych (zwłaszcza 

duże miasta). Niestety dowodzi to także negatywnej roli tych uregulowań prawnych, które 

stają się paradoksalnie mechanizmem pogłębiającym rozwarstwienie w samym świecie 

organizacji społecznych. 
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2.6. Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy (transkrypcji z badań fokusowych i panelu dyskusyjnego) 

wykazały, że większość liderów organizacji pożytku publicznego, małych i dużych 

organizacji, doświadczonych i niedoświadczonych w kontaktach z mediami, nie ma nawet 

świadomości na temat przysługującego im prawa do nieodpłatnego informowania o ich 

działalności w mediach publicznych (art. 26 UDPPiW). Natomiast osoby, które wiedziały 

o takiej możliwości przyznawały, że nie mają pojęcia na jakich zasadach można to zrobić i – 

co ich zdaniem wydaje się być kluczowe – jak to zrobić „krok po kroku” (m.in. gdzie szukać 

informacji o szczegółowych zasadach przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji 

prezentujących kampanie społeczne, z kim nawiązać kontakt w Radiu Lublin, czy 

TVP Lublin w tej kwestii, jakie kryteria należy spełnić, jak długi ma być ten materiał, jakiej 

jakości, a przede wszystkim jak stworzyć taką kampanię, aby była interesująca dla 

odbiorców).  

Poważnym problemem jest brak personelu doświadczonego i przygotowanego do 

kontaktów z mediami, jak również brak funduszy na przygotowanie ewentualnych kampanii 

społecznych, które można byłoby nieodpłatnie wyemitować w jednym z programów 

wskazanym w §2, ust. 1 Rozporządzenia KRRiT. Organizacje nie posiadają bowiem 

profesjonalnego sprzętu i warunków do tworzenia wysokiej jakości materiału, który mógłby 

być wyemitowany w publicznym radiu czy telewizji. Rozmówcy oczekiwali zatem wsparcia 

technicznego w tworzeniu tego rodzaju kampanii społecznych, a także praktycznych szkoleń 

i warsztatów w zakresie współpracy z mediami (np. udzielanie wywiadów, tworzenie notatek 

informacyjnych i materiałów dla dziennikarzy, tworzenie planów/strategii marketingowych 

organizacji, przygotowywanie kampanii społecznych itp.). 

Organizacje uczestniczące w fokusach współpracują przede wszystkim z mediami 

lokalnymi. Z mediami ogólnopolskimi współpracują tylko nieliczne. Najczęściej jest to prasa, 

rzadziej radio, a najrzadziej telewizja. Przedstawiciele badanych organizacji wymieniali 

głównie media prywatne, to z nimi najczęściej nawiązują kontakt, rzadziej z publicznymi 

jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Duże i znane opinii społecznej organizacje 

starają się utrzymywać systematyczne relacje ze środowiskiem dziennikarskim. Niektóre 

podmioty dopracowały się nawet swoistego partnerstwa opierającego się na wzajemnym 

zaufaniu i obustronnej współpracy polegającej na realizacji wspólnych projektów. 

Organizacje o niewielkim stażu lub rozpoczynające swoją działalność skupiają się przede 

wszystkim na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych niekiedy wręcz 

z przetrwaniem na rynku (są to m.in. wysiłki związane z ubieganiem się o lokal, czy fundusze 

na planowane działania), współpracę z mediami odkładają na później. 

Współpraca organizacji z mediami polega najczęściej na staraniu się o patronat 

medialny nad jakimś organizowanym wydarzeniem, czy długofalowym przedsięwzięciem, 

a także na wysyłaniu notatki informacyjnej do mediów i zapraszaniu dziennikarzy na 

organizowane wydarzenie. Zdarzają się również przypadki, kiedy to sami dziennikarze 

podejmują kontakt z organizacjami pozarządowymi, aby zrelacjonować jakiś ważny 

społecznie temat (np. problemy osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym). Niektórzy 

liderzy zapraszani są również do studia jako eksperci, aby wypowiedzieć się w jakiejś kwestii. 

Badani zgłaszali również potrzeby związane z nagłaśnianiem konkretnych tematów, 

problemów, którymi dane organizacje się zajmują (np. bezdomność, niepełnosprawność, 

ubóstwo, problemy seniorów, dzieci i młodzieży itp.), przy czym akcent ich zdaniem 

powinien padać przede wszystkim na sukcesach ich podopiecznych i efektach działalności 

organizacji, a nie na podkreślaniu ich deprecjonującego stanu, w którym się znajdowali lub 

nadal znajdują (np. dzieci z patologicznych rodzin). W trakcie dyskusji pojawił się również 
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pomysł na stworzenie w radiu lub telewizji programu, który mogłyby poprowadzić 

organizacje przy współpracy środowiska medialnego. Organizacje przedstawiały bogaty 

wachlarz propozycji tematów, które mogłyby być podejmowane w takim programie. 

Dziennikarki oraz przedstawicielka wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, które były uczestniczkami panelu dyskusyjnego w trakcie konferencji 

otwierającej projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu 

organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” podkreślały, że organizacje 

powinny prowadzić kampanie społeczne i wizerunkowe praktycznie przez cały rok, a nie 

tylko w okresie styczeń-kwiecień, kiedy OPP starają się przekonywać społeczeństwo do 

wpłacania 1% PIT na rzecz ich organizacji. Poza tym organizacje powinny postarać się 

o zbudowanie własnej strategii marketingowej organizacji i dobrze przygotowywać się do 

rozmów z dziennikarzami i potencjalnymi darczyńcami. Organizacje oczekują wsparcia 

również i w tym zakresie. 

Liderzy badanych organizacji postrzegają status OPP przede wszystkim jako korzyść, 

która podnosi wiarygodność organizacji. Organizacja z tym statusem ma także prawo do 

pozyskiwania 1% i otrzymywania różnych zwolnień i ulg (np. zwolnienie z podatku 

dochodowego od osób prawnych, z podatku od nieruchomości, z opłaty skarbowej, sądowej, 

możliwość wynajmowania lokalu na preferencyjnych warunkach itp.). Według badanych 

jedyną barierą wynikającą z bycia OPP jest obowiązek publikowania co roku sprawozdań 

merytorycznych i finansowych z działalności organizacji. 

 

Wnioski 

Generalnie ocena współpracy organizacji pożytku publicznego z mediami publicznymi 

jest negatywna (2.2.). Wskazuje na to przede wszystkim znacznie rzadsze korzystanie przez 

organizacje z uprawnień dotyczących dostępu do mediów publicznych w stosunku do 

korzystania z usług mediów komercyjnych. Dostęp do mediów publicznych wymaga 

profesjonalizacji i instytucjonalizacji działań organizacji społecznych, a te są w większości 

organizacji stosunkowo niskie.  

Zakres potrzeb organizacji w zakresie wykorzystywania bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych jest bardzo szeroki (2.3.): 

 w zakresie tworzenia kampanii społecznych organizacje potrzebują (zasada MUC): 

o stworzenia możliwości do ich prowadzenia (przestrzeń, czas, środki finansowe, 

organizacyjne i techniczne) (M-ogę); 

o wiedzy dotyczącej mediów i doświadczenia nabywanego w kontakcie z nimi  

(U-miem); 

o chęci i zaangażowania w wykonanie pierwszego kontaktu do dziennikarzy  

(C-hcę) 

 kampanie społeczne przeprowadzane w mediach publicznych, zwłaszcza przez 

organizacje lub partnerstwa wyspecjalizowane w rzecznictwie interesów i działające 

pro publico bono, 

o  powinny gwarantować prawo do prezentowania swojego wizerunku (powinny 

one być traktowane priorytetowo ze względu na tzw. mandat społeczny); 

o wymagają określenia treści i sposobu w jaki nie można nagłaśniać w kampaniach 

wizerunku swojej organizacji oraz promowania dobrych praktyk w tym zakresie; 
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o wymagają partnerskiej współpracy z dziennikarzami jednostek publicznej 

radiofonii i telewizji w ich wytworzeniu. 

 organizacja inicjująca kampanie społeczne w mediach publicznych powinna: 

o cechować się otwartością na współpracę z innymi organizacjami obywatelskimi 

ważnymi dla celu kampanii; 

o mieć możliwość i umieć pozyskiwać fundusze na realizację kampanii społecznej 

(np. na realizację wysokiej jakości spotu reklamowego). 

 trzeci sektor powinien (en bloc) 

o mieć stworzoną możliwość posiadania własnego cyklicznego programu na antenie 

mediów publicznych, poświęconego problematyce sektora obywatelskiego (media 

obywatelskie na antenie mediów publicznych) 

o posiadać (internetową) bazę specjalistów i ekspertów w obszarze sektora 

obywatelskiego i ekonomii społecznej. 

 Indywidualne organizacje powinny posiadać: 

o strategię marketingową własnej organizacji; 

o gotowe scenariusze np. kampanii medialnej; 

o kompetentną osobę, która odpowiadałaby za kontakt z mediami (dbającą o 

wizerunek organizacji w przestrzeni medialnej, również w mediach 

społecznościowych). 

Jeśli analizujemy potrzeby organizacji w zakresie pozyskiwania 1% poprzez 

prowadzenie kampanii społecznych w mediach publicznych (2.4.), to na pierwszy plan 

wysuwa się potrzeba ich wsparcia eksperckiego i szkoleniowego w tworzeniu warunków do 

przeprowadzania kampanii społecznych i strategii marketingowych organizacji. Ten segment 

tzw. infrastruktury trzeciego sektora jest poważnie zaniedbany w dotychczasowych 

strategiach rozwoju trzeciego sektora w Polsce. Ograniczanie się w tych strategiach rozwoju 

bądź do bazowania na funduszach europejskich, bądź na funduszach publicznych sprawiło, że 

sam sektor nie wykazywał w tym kierunku większych zainteresowań. Sprowadzenie 

wszystkich działań publicznych do współpracy z administracją publiczną jest poważnym 

błędem. Efektem tego jest niedorozwój federacji i porozumień sieciowych trzeciego sektora, 

zarówno co do liczby, jak i formuły zarządzania tymi strukturami. Stopień fraternizacji 

zarządów tych struktur z przedstawicielami administracji publicznej jest tak duży, że nie są 

one zdolne do przeprowadzania na dużą skalę działań rzeczniczych (advocacy) i w nikłym 

stopniu wpływają na polepszenie warunków działania zarówno swoich organizacji 

członkowskich, jak również całego trzeciego sektora. 

Status OPP generalnie przynosi korzyści organizacjom silnym, natomiast staje się 

obciążeniem dla organizacji społecznych małych, działających w regionach o gorszych 

parametrach rozwoju społeczno-gospodarczego (2.5). Wskazuje to na potrzebę głębokiej 

reformy uregulowań dotyczących statusu OPP. Uregulowania te winny wzmacniać 

organizacje społeczne w ich podstawowej roli pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego, 

zwłaszcza w obszarach zagrożonych tzw. mechanizmem wykluczania społecznego 

i gospodarczego.  

Potrzeba szkoleń i warsztatów dotyczących współpracy organizacji społecznych 

z mediami –zarówno: 
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 liderom organizacji społecznych – uświadamiają one (zwłaszcza organizacjom małym, 

z niewielkim doświadczeniem), jak ważne są media, nie tylko tradycyjne (telewizja, 

radio, prasa), lecz także społecznościowe, w komunikowaniu się ze społecznością 

(lokalną), z osobami zainteresowanymi działalnością organizacji i tymi, które 

mogłyby włączyć się w ich działalność oraz z odbiorcami usług i produktów 

(np. imprezy organizowane przez organizacje kulturalne, sportowe, czy usługi i 

produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej); 

 dziennikarzom – po stronie mediów istotna jest wiedza na temat działań trzeciego 

sektora, zakresu świadczonych usług, dobrych praktyk, sukcesów. Jeśli bowiem jest 

tak, że praktycznie w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego mamy do 

czynienia z działalnością organizacji społecznych, które cechują się znacznie większą 

innowacyjnością aniżeli w pozostałych sektorach, zwłaszcza tym tzw. publicznym, to 

już to samo może media zainteresować; 

Szkolenia podnoszące „techniczną” wiedzę i umiejętności (połączone z wizytą 

studyjną w radiu, telewizji i redakcji gazety) powinny dotyczyć: 

 nawiązywania współpracy z mediami; 

 tworzenia strategii marketingowej własnej organizacji; 

 pozyskiwania funduszy na PR organizacji i zatrudnienie osób za to odpowiedzialnych;  

 planowania i tworzenia kampanii społecznych. 
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3.1. Wprowadzenie. Systematyzacja pojęć 

Media są istotnym elementem komunikacji masowej, dzięki któremu organizacje 

pożytku publicznego (OPP) mogą informować o swoich celach, prowadzonych działaniach 

i zachęcać obywateli do włączania się lub wspierania organizowanych akcji. Takie akcje, jak 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, czy Podziel się posiłkiem, swoją 

popularność i rozpoznawalność zyskały w dużej mierze dzięki kampaniom medialnym. 

W społeczeństwie zmediatyzowanym większość informacji przekazywanych jest właśnie 

w procesie komunikacji zapośredniczonej przez media, dlatego też umiejętne wykorzystanie 

mediów przez OPP to często być albo nie być dla wielu z nich.  

Spółki Skarbu Państwa, będące jedynymi radiowymi i telewizyjnymi nadawcami 

publicznymi w Polsce powstały po 1989 roku z przekształcenia mediów rządowych. Pełnią 

one istotną rolę w polskim społeczeństwie. Organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie 

tych mediów i zarazem kontrolnym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zastąpiła 

działający w okresie PRL Radiokomitet. Media publiczne mają przede wszystkim dbać 

o poziom debaty publicznej, zapewniać udział społeczeństwa w tej debacie, emitować 

programy odzwierciedlające wartości, tradycję, kulturę i tożsamość narodu
58

. Aby dobrze 

spełniać swoją misję, muszą być niezależne od wszelkich nacisków zarówno politycznych, 

jak i lobbystów biznesowych
59

. Media publiczne są  zobowiązane do wspierania rodzimej 

kultury, ale też uwzględniania potrzeb mniejszości narodowych oraz tworzenia programów na 

użytek Polonii
60

. Publiczne środki przekazu powinny inspirować inne media do 

przestrzegania standardów pracy, na co zwraca uwagę Strategia Państwa Polskiego 

w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020: „Jeżeli media publiczne nie będą 

określały standardów obowiązujących w programach, dążyły do ich podwyższenia, 

promowały jakości i zapewniały powszechnego dostępu do takiej oferty programowej, 

nadawcy komercyjni nie będą mieli bodźca, by im dorównywać oraz by zaspakajać 

ukształtowane przez nie potrzeby odbiorców”
61

.  

Jednym z zadań mediów publicznych jest obowiązek umożliwienia organizacjom 

pożytku publicznego nieodpłatnego informowania o ich działaniach
62

. Najczęściej przybiera 

to formę emisji spotów reklamowych. Reklamę społeczną można umieścić wśród 

komunikatów perswazyjnych
63

 pomiędzy tekstem propagandowym o charakterze 

                                                 
58 Zob. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych 

na lata 2005-2020, Warszawa 2005, s. 66. 

59 Jednak jest to postulat, który trudno jest spełnić. Już sam tryb wyboru członków KRRiT budzi zastrzeżenia. 

Począwszy od tzw. „afery Rywina”, która odsłoniła nieco powiązanie między mediami a władzą, trwa 

nieustanna krytyka mediów publicznych za ich nadmierne upartyjnienie, służalczość wobec polityków i partii 

politycznych oraz niski poziom oferowanych odbiorcom treści.  

60 Ustawa z 29 grudnia 1992 r., o radiofonii i telewizji, Dz. U. 2004 nr 253, poz. 2531 ze zm. 

61 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na 

lata 2005-2020, s. 17. 

62 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96, 

poz. 873 ze zm., art. 26.  

63 Perswazja to technika, która była stosowana już przez starożytnych Greków i Rzymian. Pierwotnie określano 

ją jako „formę wywodu, debaty, dyskusji albo po prostu dobrego przemówienia, którego celem jest 

opowiedzenie się za lub przeciw jakiemuś stanowisku”. Dziś perswazja częściej jest rozumiana jako 

przekonywanie kogoś o prawdziwości określonych treści. Zob. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. 

Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, PWN, Warszawa 2004, s. 18, 29-30. 
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politycznym, który przekonuje do pewnych idei i zaleca ich realizację, a reklamą komercyjną, 

polecającą produkty o charakterze mniej lub bardziej użytkowym
64

. Tak, jak każdy inny 

komunikat perswazyjny, reklama społeczna ma na celu zmianę postaw i zachowań, ale w jej 

przypadku chodzi o postawy i zachowania społecznie pożądane
65

. Taka zmiana może 

odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez namawianie do zachowań 

prospołecznych. Po drugie, poprzez zniechęcanie do zachowań niepożądanych. 

Konsekwencją emisji reklamy społecznej jest akceptacja przez grupę docelową, modyfikacja, 

bądź odrzucenie swojego zachowania
66

. Reklama społeczna jest jednym z elementów 

kampanii społecznej (często najbardziej widocznym i rozpoznawalnym) i niewielkim 

elementem marketingu społecznego. Reklamę społeczną można ujmować w dwójnasób. Po 

pierwsze, na gruncie stanowiska utylitarystycznego, jako każdą informację mającą na celu 

wypracowanie zmiany postawy i materialny zysk dla marki/logo firmy/organizacji. Po drugie, 

z perspektywy stanowiska idealistycznego, jako wpływanie na upowszechnianie 

pozytywnych wzorców zachowań społecznych i odrzucenie innych celów
67

. Zadaniem 

reklamy społecznej jest modyfikowanie i kształtowanie rzeczywistości społecznej. Nadawcy 

dążą do wywołania zadumy, zainteresowania trudnymi zagadnieniami, niejednokrotnie ich 

uświadomienia, ale też i kształtowania konkretnych, społecznie pożądanych zachowań 

ludzkich oraz kreowania relacji społecznych
68

.  

W reklamie społecznej, w przeciwieństwie do reklam komercyjnych, najczęściej 

chodzi o zmianę postaw i zachowań głęboko zakorzenionych w psychice jednostek, 

wynikających z kultury, religii, tradycji, kształtowanych przez wychowanie. Reklamę 

społeczną można scharakteryzować poprzez szczegółową charakterystykę tego, jak działa, 

czego dotyczy, jaki jest jej charakter i ostateczny cel
69

: 

1. reklama społeczna dotyczy zmiany postawy o dużej złożoności; 

2. ta zmiana powinna zajść na poziomie głębokim; 

3. przekaz reklamy społecznej ma często charakter nieprzyjemny, awersyjny, mówi 

o tym, o czym ludzie nie chcą słyszeć; 

4. korzyści wynikające ze zmiany postawy prezentowane w reklamie są odczuwane 

w dłuższej perspektywie, a nawet mogą być trudne do wyobrażenia; 

5. nadawca reklamy nie kieruje się chęcią zysku, lecz pomocy; 

6. często budżet na taką reklamę jest niski, a niekiedy nawet brakuje środków na 

stworzenie profesjonalnej reklamy. 

Aby reklama społeczna była skuteczna należy, podobnie jak w przypadku reklamy 

komercyjnej, zaplanować ją w sposób profesjonalny, a nawet, jeśli jest to możliwe, powierzyć 

                                                 
64 Ł. Scheffs, Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, 

w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 

s. 38. 

65 Por. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, w: Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy 

tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Kraków 2008, s. 9. 

66 Ł. Scheffs, Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, s. 22.  

67 R. Małecki, Zarys filozoficznej perspektywy w teorii reklamy społecznej, „Kultura i Edukacja” 2003 nr 2, s. 10. 

68 Ł. Scheffs, Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna – próba systematyzacji pojęć, s. 34. 

69 D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, w: Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom 

o reklamie społecznej, s. 9. 
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przeprowadzenie całej kampanii wyspecjalizowanym podmiotom. Dla skuteczności przekazu 

istotne znaczenie ma decyzja o tym: 

 czy reklama będzie miała charakter awersyjny i będzie wzbudzała emocje negatywne, 

czy też gratyfikujący i będzie wywoływała emocje pozytywne,  

 będzie oparta na argumentacji racjonalnej czy emocjonalnej,  

 do kogo będzie skierowana  

 jakie zostaną przyjęte strategie komunikacji,  

 czy zatrudni do udziału celebrytów czy autorytety.  

Organizacje często nie stać na pokrycie wysokich kosztów produkcji spotów i ich 

emisję w mediach. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
70

 daje w tym 

względzie organizacjom pożytku publicznego możliwość bezpłatnego wykorzystania czasu 

antenowego w mediach publicznych. Z tej możliwości korzysta jednak niewiele OPP. 

W Polskim Radiu Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., w latach 2013-

2015 (do czerwca), z takiej możliwości skorzystało zaledwie 5 organizacji ze statusem OPP: 

Fundacja „Ludzie dla Ludzi” (2013 i 2014), Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom 

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” 

(2014), Fundacja „Aby Żyć” (2015), Sieć Obywatelska Watchdog Polska (2015), Fundacja 

„Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja” (2015) oraz organizacja, która nie jest 

organizacją pożytku publicznego: Fundacja „Dajesz Pracę PL” (2015). Telewizja Lublin nie 

dysponuje szczegółowymi danymi na temat organizacji, które przekazały spoty do emisji 

w ramach bezpłatnego dostępu do mediów publicznych, co utrudnia pełną diagnozę. Osoba 

pracująca w TVP Lublin, która jest odpowiedzialna za reklamy społeczne przyznała, że są to 

pojedyncze przypadki. Stąd też analizie poddano reklamy społeczne organizacji społecznych 

emitowanych jedynie w Radiu Lublin S.A. 

 

3.2. Metodologia badań, charakterystyka materiału badawczego  

Do analizy spotów wykorzystano analizę zawartości i treści oraz narzędzie w postaci 

klucza kategoryzacyjnego, który pozwala wyodrębnić następujące charakterystyki 

(zob. załącznik): długość spotu, częstotliwość i pory emisji, budowa reklamy, jej elementy 

i sekwencje wypowiedzi, typ reklamy, tematyka, emocje wywoływane przez reklamę, 

charakter przekazu, zachowania do jakich zachęca reklama, korzyści oferowane prze reklamę, 

produkt reklamy, grupa docelowa, bohaterowie i narratorzy, typ przekazu i rodzaje 

argumentów oraz zastosowane efekty językowe. Analizie poddano wszystkie spoty społeczne 

przekazane do emisji w Radiu Lublin w latach 2013 – 2015 (do czerwca) w ramach 

bezpłatnego dostępu OPP do mediów publicznych (zob. tabelę 3.2.1). 

Wśród analizowanych spotów dwa mają charakter reklamy służącej pożytkowi 

publicznemu, promującej postawy prospołeczne (public interest advertisement): „Wspólny 

świat” (nr 2) oraz „Watchdog: Monitoring Spółek Komunalnych” (nr 7). Pozostałe spoty mają 

charakter reklamy promującej zachowania bezpieczne i zdrowe dla adresata (public service 

advertisement). Zachęcają np. do dbania o poziom cholesterolu, korzystania ze szczepień 

ochronnych, czy zwiększania wiedzy na temat profilaktyki bólu. 

 

                                                 
70 Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 ze zm. 
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Tabela 3.2.1. Reklamy społeczne emitowane w Radiu Lublin w latach 2013 – 2015 (do czerwca) w ramach bezpłatnego dostępu OPP 

do mediów publicznych (art. 26 UDPPiW) 

Nr Tytuł spotu Charakterystyka spotu 
Podmiot zgłaszający 

reklamę (miejsce siedziby) 

Okres emisji 

spotu 

Liczba 

emisji 

1 Policzmy się z Rakiem 

Spot, poprzez wyliczankę przypominającą recytację dekalogu, 

prezentuje kolejne etapy, przez które przechodzą osoby ze 

zdiagnozowanym rakiem. Podstawowym celem reklamy jest 

zachęcenie słuchaczy do wejścia na stronę internetową akcji. 

W spocie wykorzystano Jerzego Stuhra jako narratora głównego oraz 

kilka innych znanych osób jako narratorów dodatkowych.  

Fundacja „Ludzie dla Ludzi” 

(Poznań) 

9-16.05.2013 8 

9-16.05.2014 16 

2 Wspólny Świat 

Na początku narrator wymienia znane postaci (Isaac Newton, Albert 

Einstein, Alfred Hitchcock). Dalej słuchacz dowiaduje się, że osoby te 

miały zaburzenia ze spektrum autyzmu, a mimo to wiele osiągnęły. 

Reklama zachęca do włączenia się w działalność organizacji, która 

zajmuje się dziećmi chorymi na autyzm. 

Stowarzyszenie Wspólny 

Świat (Biała Podlaska) 
13.10-31.12.2014 50 

3 
Pneumokokom Mówimy: 

SZCZEPIMY!!! (spot 1) 
W obu spotach Katarzyna Cichopek i Rafał Cieszyński przedstawiają 

skutki zakażenia pneumokokami, a następnie zachęcają do 

szczepienia dzieci przeciw pneumokokom. Spot odwołuje się do 

uczuć rodzicielskich i zdrowego rozsądku rodziców. 

Fundacja „Aby Żyć” 

(Kraków) 

2-31.01.2015 15 

4 
Pneumokokom Mówimy: 

SZCZEPIMY!!! (spot 2) 
3-30.01.2015 15 

5 Rak Wolny od Bólu 

Narratorem spotu jest Jerzy Stuhr, który także chorował kiedyś na 

raka. Zdaniem aktora dzisiejsza medycyna jest w stanie skutecznie 

walczyć z bólem. Pacjenci mają prawo domagać się skutecznej terapii 

antybólowej. Reklama zachęca do zapoznania się z informacjami na 

ten temat na stronie www.rakwolnyodbolu.pl 

Fundacja Wygrajmy Zdrowie 

i Koalicja na Rzecz Walki 

z Bólem „Wygrajmy 

z Bólem” (Warszawa) 

7-26.04.2015 20 

6 Mam Dobry Cholesterol 

Na początku reklama informuje o śmiertelności jaką powodują 

choroby układu krążenia. Wielu z tych chorób można uniknąć, jeśli 

będziemy utrzymywać cholesterol na odpowiednim poziomie. Spot 

zachęca do zbadania swojego cholesterolu i wypełnienia Narodowego 

Testu Ryzyka Chorób Serca i Naczyń na stronie: 

www.mamdobrycholesterol.pl 

Fundacja „Dajesz Pracę PL” 

(Kraków) 
22.04-30.08.2015 40 

7 
Watchdog: Monitoring 

Spółek Komunalnych 

Spot zachęca do włączenia się obywateli w monitoring spółek 

komunalnych i poniekąd w kontrolę władzy publicznej. 

Sieć Obywatelska Watchdog 

Polska (Warszawa) 
24.07-24.08.2015 15 

Źródło: Opracowanie własne 
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Większość spotów ma długość 30 sekund. Wyjątkiem jest spot nr 7 (25 sekund) i nr 2 

(24 sekund). Spoty emitowano raz dziennie w terminach wyszczególnionych w tabeli. 

W przypadku kampanii „Policzmy się z Rakiem” (nr 1) spoty puszczane były codziennie, 

każdego dnia o innej porze, także w paśmie najwyższej oglądalności (prime time)
71

. 

Natomiast emisja pozostałych spotów odbywała się raz dziennie, o różnych porach (rano, 

przed południem, po południu, wieczorem), kilka razy w tygodniu. 

 

3.3. Prezentacja wyników analizy 

Analizowane spoty pochodziły z kampanii społecznych inicjowanych przez 

organizacje pozarządowe. W trzech spotach (nr 2, 5, 7) zawarta była nazwa organizacji 

prowadzącej kampanię, zaś w dwóch informacja o działaniach podejmowanych przez 

konkretne organizacje: w spocie nr 2 znalazła się wzmianka o tym, że organizacja pomaga 

dzieciom chorym na autyzm, zaś w spocie nr 7 o działaniach monitorujących władzę przez 

organizację. W pięciu spotach (nr 3, 4, 5, 6, 7) pojawiła się informacja o konkretnym 

problemie, zagrożeniu czy sprawie, zaś w dwóch (nr 3, 4), jak poradzić sobie z daną kwestią. 

Wszystkie spoty zbudowane są podobnie: tekst jest czytany na podkładzie 

muzycznym. W czterech reklamach (nr 1, 3, 4, 5) podkład można określić jako spokojny, 

delikatny i raczej neutralny, w dwóch muzyka jest bardziej dynamiczna, zaś w jednym (nr 7) 

buduje napięcie. Taka przewaga łagodnej, przyjemnej dla słuchacza muzyki związana jest 

z tematyką spotów, które choć traktują o chorobach i zagrożeniach zdrowia, nie straszą, lecz 

zachęcają do podjęcia stosownych działań profilaktycznych. W jednym ze spotów (nr 6) 

wykorzystano dodatkowy dźwięk w postaci odgłosu przewijanej taśmy magnetofonowej.  

Sekwencja wypowiedzi we wszystkich spotach jest podobna. Są to albo monologi 

narratora, albo pojedyncze wypowiedzi kilku narratorów. Jeden spot (nr 1), oprócz zdań 

twierdzących, zbudowany jest z części, w której narratorzy zadają pytania. We wszystkich 

spotach na końcu reklamy pojawia się informacja odsyłająca na stronę internetową 

promowanej kampanii lub organizacji, która ją inicjuje. 

Wszystkie analizowane reklamy promują działania prospołeczne (jak chociażby 

obywatelski monitoring spółek komunalnych, czy włączenie się w działania organizacji 

pomagającej chorym dzieciom), do których zaliczono także promocję działań korzystnych dla 

osoby i jej najbliższych (np. badanie poziomu cholesterolu, szczepienia dzieci). Oprócz 

zachęty do podejmowania działań pozytywnych, trzy spoty (nr 3, 4, 6) ostrzegają przed 

negatywnymi skutkami (choroba, ból, a nawet śmierć) w przypadku nie podjęcia takiego 

działania. Dwa spoty (nr 1, 2) mają charakter przyjemny, pozytywnie motywujący, 

podnoszący na duchu, podkreślający, że nie jesteśmy pozostawieni z problemem sami, że inni 

mogą nam pomóc, ale też i my możemy pomóc tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. 

Cztery spoty (nr 3, 4, 6, 7) mogą wywoływać emocje i uczucia negatywne, takie jak: obawa, 

lęk, niepokój, poczucie winy, niepewność, przy czym nasilenie negatywnych emocji w tych 

reklamach jest umiarkowane
72

. Dzieje się tak dlatego, że odwoływanie się do silnych 

                                                 
71 Prime time to pasmo największej oglądalności/słuchalności. W telewizji jest to czas między godziną 18 a 23, 

natomiast w radiu są to godziny poranne i popołudniowe. 

72 Badania Rafała Załęskiego akcji reklamowych OPP także potwierdzają, że w reklamach społecznych stosuje 

się umiarkowanie w epatowaniu negatywnymi emocjami. Zob. R. Załęski, Krzyki i szepty – znaczenie emocji 

i wątki edukacyjne w wybranych kampaniach reklamowych polskich organizacji pozarządowych w 2011 roku, 

„Trzeci Sektor” nr 24 2011, s. 43. 



Kampanie społeczne organizacji społecznych w Radiu Lublin S.A. 

104 

 

negatywnych emocji mogłoby spowodować skutek odwrotny od zamierzonego, czyli 

uruchomienie mechanizmów obronnych i odrzucenie takiego komunikatu
73

. Pozostałe 

reklamy wywołują uczucia, które można zaliczyć do pozytywnych, są nimi: nadzieja, 

zaskoczenie, ciekawość, dobroć, optymizm. W spotach oprócz pozytywnych emocji 

pojawiają się motywacje: zachęcanie do podjęcia walki z chorobą, zachęcanie do podjęcia 

działań społecznie słusznych. Reklamy te wzbudzają emocje pozytywne, są wsparte 

przekazem edukacyjnym, jak chociażby budowanie wspólnego świata z osobami chorymi na 

autyzm, czy podjęcie świadomej walki z bólem i przekazanie wiedzy, jak można z nim 

walczyć. 

Wśród spotów wyróżnić można te o charakterze bardziej racjonalnym (spot nr 6) lub 

emocjonalnym (spoty nr 1, 7) oraz mieszanym (pozostałe). Wśród argumentów 

emocjonalnych można wymienić m.in. następujące hasła: „życie to nie taśma, nie cofniesz 

go”, „wiem, co znaczy troska o swoje dzieci, ale dopiero lekarze uświadomili mi, jak ważne 

są szczepienia”, „wiedza to władza”, „przejrzystość urzędów jest wspólnym dobrem”, 

„zbudujmy lepszy świat”. W spotach pojawiały się także argumenty racjonalne, 

np.: „medycyna potrafi opanować ból”, „co drugi Polak ma za wysoki cholesterol”, 

„pneumokoki są źródłem wielu chorób u małych dzieci”. 

Analizowane spoty odwołują się do różnych uczuć: obawy przed bólem, chorobą, 

śmiercią, troski o własne dziecko, miłości rodzicielskiej, poczucia odpowiedzialności, 

patriotyzmu lokalnego, podziwu. W związku z tym pojawia się wiele słów nacechowanych 

emocjami:  

 pozytywnymi, jak: wolność, wyzwanie, motywacja, walka, nadzieja, wsparcie, 

zwycięstwo, szansa, lepszy świat, dobro obywateli, troska rodzicielska, miłość, duma, 

dzieci  

 oraz negatywnymi: ból, rak, cierpienie, szok, panika, władza, choroba, śmierć, zgon, 

ryzyko. 

Tematyka większości analizowanych spotów oscyluje wokół rzeczy nieprzyjemnych, 

negatywnych, jak: choroba, ból, śmierć, zagrożenie. Tylko w dwóch spotach (nr 2, 7) mamy 

do czynienia z tematyką pozytywną – promowaniem aktywności obywatelskiej. Taki 

charakter spotów ma zachęcić słuchaczy do podjęcia odpowiednich kroków zaradczych, aby 

nie zachorować, uniknąć bólu, zminimalizować ryzyko śmierci spowodowane określonym 

zagrożeniem. Produktami spotów są: szczepienia, profilaktyczne badania cholesterolu, 

profilaktyka nowotworowa, zwiększenie wiedzy na temat łagodzenia bólu towarzyszącego 

chorobie nowotworowej. Produktem mogą być także uogólnione działania prospołeczne: 

włączenie się w tworzenie wspólnego świata i działalność organizacji oraz w program 

monitoringu spółek komunalnych. Reklamy zachęcają do wzięcia udziału w badaniach 

profilaktycznych (dwa spoty – nr 1, 6), podjęcia profilaktyki zdrowotnej (cztery spoty – nr 3, 

4, 5, 6), aktywności obywatelskiej (dwa spoty – nr 2, 7) oraz do zwiększania swojej wiedzy 

na konkretny temat (jeden spot – nr 5). 

Reklama, oprócz potencjalnych zagrożeń, czy też promocji zachowań pożądanych, 

niesie ze sobą obietnicę pewnych korzyści płynących z podjęcia promowanego działania. 

Wszystkie analizowane spoty koncentrują swój przekaz wokół potencjalnej nagrody 

wynikającej z podjęcia działania sugerowanego przez reklamę. Żaden nie straszy wprost karą 

                                                 
73 Wśród badaczy nie ma zgody co do oddziaływania silnych negatywnych emocji na odbiorcę. Uważa się, że 

takie emocje pobudzają nieprzyjemnie i powodują zmianę postawy. Jednak istnieje grupa badań, które wskazują 

na odrzucenie komunikatu wzbudzającego silne negatywne emocje. Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest 

reklama społeczna, s. 33. 
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za nie podjęcie proponowanego działania. Niektóre z tych nagród zostaną osiągnięte dopiero 

w przyszłości, jak ochrona przed chorobami czy śmiercią. Inne brzmią bardzo enigmatycznie, 

jak chociażby budowa lepszego, bardziej tolerancyjnego świata. W analizowanych spotach 

pojawiły się następujące korzyści/nagrody, które mogą otrzymać słuchacze, o ile zastosują się 

do proponowanych działań: 

 poprawa jakości życia; 

 ochrona przed chorobami, a nawet śmiercią;  

 zwiększenie przejrzystości życia publicznego; 

 podniesienie wiedzy w zakresie leczenia bólu, szczepień profilaktycznych, skutków 

zbyt wysokiego poziomu cholesterolu; 

 akceptacja konkretnego problemu; 

 poprawa stanu zdrowia. 

Skuteczność reklamy jest także uzależniona od odpowiedniego sprofilowania 

odbiorców, do których jest skierowana. Precyzyjne określenie segmentu odbiorców i jego 

zrozumienie jest niejednokrotnie kluczowe dla sukcesu reklamy. Przy definiowaniu 

segmentów stosuje się najczęściej trzy kryteria: cechy społeczno-demograficzne, potrzeby 

odbiorców oraz postawę wobec problemu
74

. W analizowanym materiale badawczym trzy 

spoty (nr 2, 6, 7) skierowane są do wszystkich odbiorców, a pozostałe do takich słuchaczy, 

jak: rodzice dzieci do lat dwóch (akcja szczepienia na pneumokoki dotyczy przede wszystkim 

dzieci do 2 roku życia, w związku z tym nie warto jej kierować do osób bezdzietnych, 

młodzieży czy osób starszych), chorzy na raka oraz ich najbliższe otoczenie (już sam tytuł 

jednego ze spotów „Rak wolny od bólu” wskazuje o jaką grupę docelową chodzi w reklamie). 

W trzech spotach (nr 2, 3, 4) mamy do czynienia z problemem, który dotyczy dzieci, 

w dwóch (nr 6, 7) – dorosłych, natomiast w kolejnych dwóch (spoty nr 1, 5) problem dotyczy 

wszystkich kategorii wiekowych.  

Reklama społeczna stosuje wiele zabiegów i efektów, które pozwalają jej osiągnąć cel 

tj. wywołanie określonych uczuć i motywacji u odbiorców. W analizowanych spotach, aż 

w pięciu przypadkach (spoty nr 1, 3, 4, 5, 6) narratorami były znane osoby: celebryci i artyści. 

Część z nich przedstawiała się z imienia i nazwiska: Jerzy Stuhr, Tatiana Sosna-Sarno, 

Katarzyna Cichopek, Rafał Cieszyński, pozostałych można rozpoznać po charakterystycznym 

głosie, np. Maryla Rodowicz, Agnieszka Szulim, Wiktor Zborowski, Przemysław Saleta. 

Wykorzystanie rozpoznawalnych osób to zabieg, który ma przyciągnąć uwagę odbiorcy, 

a także uwiarygodnić przekaz i zwiększyć jego funkcję perswazyjną. Wybór osób 

publicznych nie jest przypadkowy. Choroba nowotworowa Jerzego Stuhra, czy 

macierzyństwo Katarzyny Cichopek poprzedzone ciekawą historią miłosną były tematami nie 

tylko magazynów plotkarskich, ale także i poważnych mediów. W reklamie społecznej Jerzy 

Stuhr jawi się jako osoba doświadczona chorobą, a także okolicznościami związanymi 

z leczeniem, zaś Katarzyna Cichopek jako dobra, troskliwa i świadoma matka (zresztą taką 

rolę gra też w jednym z najpopularniejszych polskich seriali: „M jak miłość”). Wykorzystanie 

znanych osób pomaga także w tworzeniu modelu zachowania (są przedmiotami identyfikacji) 

dla grupy docelowej. W analizowanym materiale Katarzyna Cichopek i Rafał Cieszyński 

tworzą model zachowania rodziców małych dzieci, którzy w trosce o swoje pociechy powinni 

je zaszczepić. W jednym ze spotów (nr 2) narratorem był pracownik organizacji zachęcający 

do włączenia się w jej działanie, w kolejnym (spot nr 7) aktywista społeczny.  

                                                 
74 Por. tamże, s. 20. 
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Innym narzędziem, który został wykorzystany w reklamach są efekty językowe. 

W analizowanych spotach nie pojawia się ich jednak wiele, są to najczęściej: 

 gra słów: „nie ból się bólu” (spot nr 5), „mówimy – szczepimy” (spot nr 3, 4),  

 hasła: „nie kłaniaj się bólowi” (spot nr 5), „wiedza to władza” (spot nr 7), „policzmy 

się z rakiem” (spot nr 1), 

 odwołanie do znanych postaci: Isaac Newton, Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Jerzy 

Stuhr,  

 odwołanie do dekalogu: wykorzystanie wyliczania: po pierwsze…, po drugie…, itd. 

 

3.4. Podsumowanie 

Analizowany materiał badawczy jest zbyt ubogi, aby zbudować ogólną 

charakterystykę reklam społecznych OPP w Radiu Lublin S.A. Warto jednak wskazać na 

pewne wspólne cechy, które uwidoczniły się w tych spotach: 

1. Większość reklam zlecana była przez organizacje spoza regionu, które mają swoją 

siedzibę w dużych ośrodkach miejskich (Warszawa, Kraków, Poznań). Większe 

organizacje wydają się być bardziej świadome możliwości, jakie daje im ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie darmowego 

wykorzystania czasu antenowego w mediach publicznych. 

2. Większość spotów mieści się w ramach szeroko pojętej ochrony zdrowia. Problemy 

zdrowotne, profilaktyka zdrowotna i wiedza na temat zagrożeń życia i zdrowia 

stanowią bardzo ważny społecznie temat. 

3. Analizowane reklamy społeczne zawierają ładunek emocjonalny, który ma przyciągać 

uwagę słuchacza. Nie mniej jednak żaden ze spotów nie ucieka się do skrajnie 

negatywnych emocji, podkład muzyczny większości jest przyjemny i łagodny. Może 

to świadczyć o chęci raczej zainteresowania odbiorcy jakimś problemem niż 

wzbudzania niepokoju. 

4. W spotach wykorzystano osoby znane publicznie. W polskim społeczeństwie cieszą 

się one na tyle dużym autorytetem, i to niemal w każdej dziedzinie, że marketingowcy 

chętnie wykorzystują ich postaci w reklamach. 

5. We wszystkich spotach reklamowych mamy do czynienia z nagrodą, którą ma 

dostarczyć popularyzowane przez nie działanie. Nagrody oczywiście są zróżnicowane 

ze względu na temat reklamy, zaledwie kilka spotów straszy karą za nie podjęcie 

pożądanego działania. W przypadku reklam dotyczących ochrony zdrowia można 

uciekać się do lęku przed śmiercią, chorobą czy bólem, jednak zachęcanie do 

prowadzenia zdrowego trybu życia, brania udziału w badaniach profilaktycznych 

i zwiększania swojej wiedzy na temat różnorodnych zagrożeń wydaje się być 

skuteczniejszym rozwiązaniem. Każdy, albo prawie każdy chciałby poprawić jakość 

życia, żyć długo i zdrowo. 

6. Niemal wszystkie spoty korzystają z perswazji, która ma zachęcić do podjęcia 

stosownych działań. Reklamy odwołują się do silnych, a nawet fundamentalnych 

ludzkich uczuć, jak chociażby lęk przed śmiercią, chorobą, cierpieniem, miłość 

macierzyńska i ojcowska, poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Poruszenie tych 

emocji wzmaga siłę przekazu. 
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7. Większość spotów korzysta z argumentacji zarówno emocjonalnej, jak i racjonalnej, 

żeby zachęcić słuchaczy do działania zgodnego z sugerowanym w reklamie. 

Na zakończenie warto zastanowić się nad tym, jakie są możliwości, ale też 

i ograniczenia w zakresie korzystania z promocji kampanii społecznej w radiu. Powszechnie 

wiadomo, że radio jest medium towarzyszącym. Nie jest ono zazwyczaj włączane celowo dla 

posłuchania jakiejś konkretnej audycji (chociaż są i tacy słuchacze), ale towarzyszy odbiorcy 

w wielu różnych sytuacjach, jest ono obecne w samochodzie, podczas prac domowych, 

w trakcie biegania, czy w pracy. Taki sposób słuchania radia powoduje zmniejszoną 

percepcję przekazywanych wiadomości. Co więcej, informacje te trudniej zapamiętać ze 

względu na pobudzanie tylko jednego zmysłu – słuchu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

jeśli informacja, która pojawiła się w emitowanym spocie nie zostanie zapisana, bardzo 

szybko się ulotni. Telewizja ma tę przewagę, że dłużej i z większą skutecznością oddziałuje 

na odbiorcę, ponieważ wyświetla zarówno informacje, jak i obrazy. Co więcej, telewizja 

dociera do dużo większej liczby odbiorców. Nawet najpopularniejszym radiowym 

rozgłośniom komercyjnym trudno jest rywalizować z telewizją o kilkumilionową rzeszę 

odbiorców (a taką oglądalnością cieszą się m.in. główne wydania serwisów informacyjnych). 

Świadczyć o tym mogą chociażby ceny za emisję 30 sekundowego spotu reklamowego w 

paśmie najwyższej oglądalności (prime time) w telewizji i radiu. Nie oznacza to jednak, że 

kampanie reklamowe radiowe są bezcelowe. Na korzyść tego medium przemawiają 

następujące argumenty:  

1. Radio jest medium towarzyszącym, odbiorca słucha go niekiedy całymi dniami 

w pracy lub w domu, a zatem często powtarzające się reklamy mogą zapaść w pamięć 

słuchaczom lub przynajmniej mogą być usłyszane (w przypadku telewizji odbiorcy 

mają zwykle swój schemat oglądania. Jeśli konkretna reklama ma dotrzeć do 

określonych grup odbiorców powinna pojawić się w danym paśmie przeznaczonym 

dla danej grupy słuchaczy). Dobrym przykładem jest praktyka stosowana przez Radio 

Lublin, w którym reklamy społeczne puszczane są o różnych porach dnia, dzięki 

czemu ci, którzy są przywiązani do różnych audycji, mogą ją usłyszeć. Radio to także 

medium stabilne, które nie traci na słuchalności i lojalności odbiorców. 

2. Radio może docierać do odbiorców zróżnicowanych pod względem społeczno-

demograficznym, ale także i geograficznie, co może zwiększyć skuteczność 

oddziaływania reklamy. Radio angażuje jeden zmysł, dlatego odpowiednia 

konstrukcja reklamy, dobór słów kluczowych, zastosowanie gier skojarzeniowych, 

rymowanek czy chociażby ciekawego motywu muzycznego, może spowodować, że 

reklama na długo zapadnie w pamięci odbiorców, np.: „nie ból się” (spot nr 5), czy 

„pneumokokom mówimy szczepimy” (spot nr 3, 4). Częstą stosowaną praktyką jest 

wykorzystywanie ścieżki dźwiękowej ze spotu telewizyjnego jako radiowej, 

co zwykle nie wymaga dodatkowych nakładów na reklamę. Koszt samej reklamy 

radiowej jest dużo niższy niż reklamy telewizyjnej
75

.
.
Przykładem jest spot „Policzmy 

się z rakiem”. Wykorzystywanie przez radio tylko jednego zmysłu może być 

paradoksalnie atutem. Obraz może bowiem czasami utrudniać zrozumienie, czy 

zapamiętanie reklamy. Widz oglądający reklamę telewizyjną zwraca uwagę 

jednocześnie na obraz, dźwięk, ogląda zdjęcia i czyta informacje. W przypadku radia 

jego uwaga jest skupiona tylko na dźwięku, co może spowodować większą 

zapamiętywalność i uruchamianie wyobraźni. 

                                                 
75 Zob. Kampanie reklamowe w radiu, http://www.grupamalinowa.pl/oferta/kampanie-reklamowe-w-radiu 

(dostęp 7.10.2015). 
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3. Specjaliści od komunikacji społecznej uważają, że radio jest dobrym medium 

sprzedażowym (chodzi nie tylko o sprzedaż produktów, ale także idei) i dużo łatwiej 

w nim, niż w innych mediach, poinformować o ofercie, promocji czy produkcie
76

. 

4. W radiu dużo trudniej jest ominąć reklamę niż w telewizji
77

. Radio jest ponadto dużo 

mniej zatłoczone przez reklamę niż inne media, dzięki czemu nie jest ona postrzegana 

jako irytująca
78

. 

 

Zebrany materiał badawczy składający się tylko z siedmiu spotów emitowanych 

w ciągu 2,5 roku w regionalnym Radiu Lublin świadczy o tym, że właściwie trudno mówić 

o reklamie społecznej realizowanej w tym medium na podstawie art. 26 UDPPiW. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy upatrywać po stronie mediów, ale też i samych organizacji 

pożytku publicznego. Media publiczne, podobnie jak komercyjne, muszą na siebie jakoś 

zarabiać, m.in. poprzez sprzedaż swojego czasu antenowego reklamodawcom. W zależności 

od medium, 30-sekundowa reklama może kosztować od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy 

złotych. W interesie mediów publicznych jest raczej przemilczanie możliwości bezpłatnego 

emitowania spotów, niż zachęcanie OPP do wykorzystania tej szansy. Inną barierą po stronie 

mediów jest brak chęci współpracy, co skutkuje tym, że od OPP wymaga się przygotowania 

spotu reklamowego i dostarczenie go do medium, nie udzielając praktycznie żadnych porad, 

jak taki spot powinien wyglądać i jakie powinien spełniać standardy. Same organizacje 

pożytku publicznego także nie pozostają bez winy. Nie mają wiedzy jakie możliwości daje im 

UDPPiW i jak przełożyć je na konkretne działania. Być może brakuje także świadomości, jak 

istotne jest upowszechnianie swoich celów poprzez media publiczne, które docierają do dużo 

liczniejszej publiczności, niż drukowane ulotki, plakaty czy nawet strona internetowa. Należy 

również podkreślić, że wśród osób zatrudnionych w organizacji często brakuje ludzi 

doświadczonych w dziedzinie PR i reklamy, którzy przygotują profesjonalny spot reklamowy. 

Na zlecanie produkcji spotu i przygotowania całej kampanii społecznej wyspecjalizowanym 

firmom może bowiem sobie pozwolić tylko niewielka liczba OPP, które stać na pokrycie 

kosztów z tym związanych. 

 

                                                 
76 Zob. M. Fura, Reklama: radio sprzedaje, telewizja daje zasięg, internet uzupełnia, 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/322636,reklama_radio_sprzedaje_telewizja_daje_zasieg_internet_uzupel

nia.html (dostęp 7.10.2015). 

77 Zob. Kampanie reklamowe w radiu, http://www.grupamalinowa.pl/oferta/kampanie-reklamowe-w-radiu 

(dostęp 7.10.2015). 

78 Zob. Reklama radiowa działa, http://www.gruparmf.pl/reklama-radiowa,articles,36.html (dostęp 7.10.2015). 
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Media publiczne i obywatelskie 

W demokratycznym państwie prawa wolność słowa oraz prawo dostępu do informacji 

są niezbywalnymi prawami obywateli. Gwarantem tych praw są niezależne, pluralistyczne 

i odpowiedzialnie funkcjonujące media. Możliwość wymiany informacji i poglądów oraz 

prowadzenia otwartej dyskusji, są niezwykle ważne dla rozwoju stabilnego 

i demokratycznego społeczeństwa. Rozwój niezależnych, pluralistycznych i odpowiedzialnie 

funkcjonujących mediów wymaga jednak aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz 

rozwoju jego kompetencji medialnych. Konieczne są zatem działania zmierzające do 

podniesienia kompetencji medialnych wszystkich grup społeczeństwa obywatelskiego. 

Postulat ten odnosi się również do organizacji społecznych. 

Głównym obszarem zainteresowania niniejszej pracy była analiza udziału organizacji 

społecznych (w głównej mierze organizacji pożytku publicznego – OPP) w dostępie do czasu 

antenowego i promocji 1% w ramach kampanii społecznych w mediach publicznych 

w województwie lubelskim. Publikacja składa się z czterech opracowań. Pierwsze ma 

charakter wprowadzający w omawianą problematykę. Naświetla rolę mediów (publicznych) 

w społeczeństwie i ich udział w rynku medialnym. W tej części omówiono również kwestię 

dostępu organizacji pożytku publicznego do nieodpłatnego informowania o ich działalności 

w publicznej radiofonii i telewizji. Wskazano m.in. na przepisy, które to regulują, a także 

zaprezentowano jak szeroko propagowana jest działalność organizacji społecznych m.in. 

w formie bezpłatnych audycji popularyzujących działalność organizacji pożytku publicznego, 

w wybranych programach telewizyjnych i radiowych. 

Kolejne części publikacji to trzy raporty. Pierwszy jest analizą desk research 

organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim przeprowadzoną głównie 

w oparciu o sprawozdania merytoryczne i finansowe OPP za 2014 rok (a w przypadku 

niektórych pytań, również i za lata 2011-2013). Analizowano także dane z rejestru REGON 

i KRS oraz informacje opublikowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczące kwot 1% 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku 

publicznego w latach 2011-2015. Dostępne opracowania, m.in. GUS i NIK, wskazują na niski 

udział OPP w korzystaniu z nieodpłatnego dostępu do mediów publicznych. Potwierdziła to 

także analiza sprawozdań merytorycznych OPP w województwie lubelskim za lata 2011-

2014. W raporcie tym nie ograniczono się tylko do analizy ilościowej OPP, które korzystają 

z nieodpłatnego dostępu do mediów publicznych, czy tych, które wydatkują środki na 

promocję 1%, lecz przeprowadzono również pogłębioną charakterystykę działania tych 

organizacji. Kondycja OPP ma bowiem istotny wpływ na częstotliwość współpracy 

podejmowanej z mediami (publicznymi). Przeprowadzona analiza organizacji pożytku 

publicznego wykazała, że tego typu podmioty zlokalizowane są najczęściej w aglomeracjach 

miejskich. Blisko połowa wszystkich OPP na Lubelszczyźnie uzyskała przychody większe 

niż 100 tys. zł. Organizacje te wyraźnie odstają pod wieloma względami od OPP, których 

przychody są niższe niż 100 tys. zł (m.in. w kategorii zatrudnienia, liczbie członków 

fizycznych i prawnych, czy też liczbie osób zaangażowanych w wolontariat). Możemy 

powiedzieć, że potencjał instytucjonalny i osobowy koreluje z większymi możliwościami 

finansowymi. Pogłębiona analiza wskazuje jednak, że jest to w dużej mierze zależność 

przyczynowa. Mianowicie większe możliwości finansowe, łatwiejszy dostęp do środków 

finansowych (projekty, granty, kontrakty) decydują o lepszej infrastrukturze i sile osobowej 

organizacji. Tym, co wydaje się być kluczowe, to możliwości działania, swoista przestrzeń do 

aktywności w obszarze publicznym. 
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Drugi raport jest analizą transkrypcji czterech wywiadów fokusowych 

z przedstawicielami organizacji społecznych (głównie OPP) i rad dzielnic w Lublinie. 

W opracowaniu wykorzystano także zapis panelu dyskusyjnego, który miał miejsce w trakcie 

konferencji otwierającej projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów 

dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”. Analizy zebranego 

materiału wykazały istotne różnice w oczekiwaniach przedstawicieli organizacji społecznych 

i mediów publicznych w zakresie wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach (publicznych). Organizacje oczekiwały przede wszystkim wsparcia technicznego 

i merytorycznego w tworzeniu kampanii społecznych, a z drugiej – większego udziału we 

współtworzeniu programu poświęconego tematom, którym organizacje zajmują się na co 

dzień oraz większej promocji i informacji na temat idei i zaangażowania obywatelskiego. 

Z kolei przedstawiciele tzw. nadawców publicznych wskazywali przede wszystkim na słabą 

jakość materiałów przesyłanych dziennikarzom do emisji. Ponadto, zdaniem tych ostatnich, 

organizacje powinny wykazać się chęcią współpracy z mediami i przyjść z propozycjami, 

np. gotowymi scenariuszami kampanii społecznych. Ułatwieniem byłby również portal 

internetowy zawierający listę specjalistów zajmujących się sektorem obywatelskim 

i pracujących w nim liderów społecznych, których można byłoby zapraszać np. do studia lub 

przeprowadzić z nimi wywiady. Podobne konkluzje można odnaleźć w literaturze 

przedmiotu. Przykładowo badania Anny Hess, która analizowała funkcje mediów w procesie 

instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego, ujawniły „wyraźną asymetrię oczekiwań 

odnoszących się do wzajemnych relacji III sektora i mediów. Jeśli jednak weźmiemy pod 

uwagę słabość instytucjonalną samych organizacji społecznych, niesprzyjające warunki do 

działania (zarówno uregulowania prawne wymuszające biurokrację, jak i brak partnerstwa 

z administracją publiczną i biznesem) to trudno stawiać organizacjom, zwłaszcza tym 

mniejszym tak wielkie oczekiwania. Przedstawiciele instytucji obywatelskich chcieliby 

widzieć w mediach przede wszystkim wsparcie dla długoterminowych działań 

podejmowanych w obszarze III sektora, promocję idei społeczeństwa obywatelskiego oraz 

orędownika w nagłaśnianiu spraw i problemów zaniedbywanych przez państwo. Jest to 

oczekiwanie swoistego rzecznictwa interesów ze strony mediów publicznych, które zgodnie 

z zasadą pomocniczości winny w tym względzie podejmować się roli uzupełniającej. 

Powinno tak się dziać zwłaszcza wobec organizacji reprezentujących i podejmujących 

działania na rzecz tzw. grup wykluczenia społecznego. Oczekiwania dziennikarzy wobec 

organizacji pozarządowych skupiają się natomiast na kwestiach związanych z warsztatem 

dziennikarskim i specyfiką funkcjonowania mediów na wolnym rynku. Profesjonalizm 

instytucji obywatelskich był przez większość dziennikarzy oceniany pod kątem formy oraz 

dostosowania informacji i materiałów dostarczanych przez organizacje pozarządowe do 

redakcji”
79

. Komentując te oczekiwania, trzeba ponownie stwierdzić, że są one w stosunku do 

większości organizacji zbyt wygórowane. Trudno bowiem spodziewać się, że tzw. 

organizacje wzajemnościowe (samopomocowe), w których wykazano się już i tak ogromnym 

wysiłkiem w zakresie para profesjonalizacji działań, np. wobec osób niepełnosprawnych 

(rehabilitacja, ratowanie życia), będą zdolne do profesjonalnych działań w przestrzeni 

medialnej. 

Liderzy organizacji społecznych akcentowali potrzebę przedstawiania ich działalności 

i informacji na temat podopiecznych bez stosowania języka dyskryminującego określone 

osoby lub grupy społeczne (np. dzieci z patologicznych rodzin), zwiększającego dramatyzm 

przekazu i jego siłę oddziaływania na potencjalnych odbiorców. W ocenie przedstawicieli 

środowiska dziennikarskiego przekaz powinien być atrakcyjny, żeby trafił do jak największej 

                                                 
79 A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie 

komunikacyjne organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 304. 
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liczby widzów czy radiosłuchaczy. Na problem „tabloidyzacji i urozrywkowienia przekazu 

mediów” wskazuje także A. Hess. Badaczka uważa, że „długoterminowe działania instytucji 

obywatelskich, jak i merytoryczna dyskusja na temat problemów społecznych mają 

ograniczone szanse, aby być szeroko tematyzowane w mediach głównego nurtu, a co za tym 

idzie – stać się przedmiotem debaty publicznej, obejmującej swym zasięgiem możliwie 

największą grupę ich odbiorców”
80

. Jej zdaniem w mediach głównego nurtu występują 

głównie liderzy dużych i rozpoznawalnych organizacji, natomiast codzienne sprawy 

i problemy, w które angażuje się szereg mniejszych organizacji społecznych, podejmuje się 

zazwyczaj jako tematy poboczne i nie eksponuje się ich jakoś szczególnie w przekazie 

medialnym
81

. 

Trzeci raport został opracowany przez dr Joannę Szegdę. Powstał on w oparciu 

o przeprowadzone przez nią badania polegające na analizie zawartości i treści kampanii 

społecznych organizacji społecznych, które zostały wyemitowane w Radiu Lublin S.A. 

w latach 2013-2015, w ramach bezpłatnego dostępu OPP do mediów publicznych. Analizie 

poddano jedynie 7 spotów, bowiem tylko tyle reklam społecznych przygotowanych przez 

organizacje społeczne zostało wyemitowanych w ciągu 2,5 roku. Autorka przyczyny takiego 

stanu rzeczy upatruje m.in. w wysokich kosztach związanych z jednej strony z produkcją 

takich spotów, a z drugiej – kosztami emisji jakie muszą ponieść jednostki radiofonii 

i telewizji. Dane te potwierdzają ogromną słabość obu stron partnerstwa, co wskazuje na 

konieczność gruntownej reformy zarówno uregulowań prawnych, jak i wynikających z nich 

warunków potencjalnej współpracy na rzecz dobra wspólnego (pożytku publicznego). 

Nadawcy publiczni podkreślają bowiem, że w trudnej sytuacji finansowej w bezpłatnym 

czasie antenowym można byłoby emitować płatne reklamy, na których stacje radiowe 

i telewizyjne zarabiają dodatkowe środki. Jednocześnie niedobory finansowe przekładają się 

na niedobory personalne w zespołach nadawców publicznych, co uniemożliwia aktywną 

współpracę z organizacjami społecznymi. Wina leży także po stronie samych organizacji. 

Niektóre nie mają nawet świadomości o prawach jakie daje im art. 26 UDPPiW. Dodatkowo 

wśród osób zatrudnionych w organizacji brakuje ludzi, którzy dysponują podstawową wiedzą 

i doświadczeniem w dziedzinie PR i reklamy oraz w zakresie planowania kampanii 

społecznych i tworzenia takich spotów.  

Niniejsze podsumowanie nieprzypadkowo zatytułowano: Media publiczne 

i obywatelskie. Przeprowadzone analizy wykazały, że udział OPP w mediach publicznych 

utrzymuje się niezmiennie na niskim poziomie 6%. Na Lubelszczyźnie jest jeszcze gorzej, 

gdyż jedynie 4-5% organizacji korzysta z tego uprawnienia. Warto w tym miejscu przywołać 

jedno z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, które zostało skierowane pod adresem MPiPS 

i mediów w zakresie nieodpłatnego dostępu OPP do mediów publicznych. W ocenie NIK 

„promowane powinny być […] rozwiązania, które zachęciłyby organizacje pożytku 

publicznego do nieodpłatnego informowania, za pośrednictwem jednostek publicznej 

radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności, w tym korzystania ze środków 

jednoprocentowego odpisu od podatku PIT, co powinno mieć korzystny, racjonalizujący 

wpływ na gospodarowanie tymi środkami, przez zmniejszenie wydatków (kosztów) kampanii 

informacyjno-reklamowych”
82

. Dalej autorzy raportu NIK postulują, aby MPiPS, we 

współdziałaniu z właściwymi organami administracji publicznej, wypracowało jednolite 

                                                 
80 Tamże, s. 303. 

81 Por. tamże, s. 305. 

82 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Sprawowanie przez Ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego 

z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, Warszawa 2014, s. 13. 
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zasady współpracy z mediami i przygotowania akceptowanych przez nie spotów 

medialnych
83

. Warto by wskazywana tutaj reforma dokonała się w dialogu z samymi 

organizacjami społecznymi, zwłaszcza tymi, które specjalizują się w problematyce mediów 

obywatelskich. 

Kampanie społeczne są kosztownym przedsięwzięciem i tylko nieliczne organizacje 

społeczne mogą sobie na nie pozwolić. Trudno też oczekiwać od mediów publicznych 

dotkniętych niedoborami finansowymi i kadrowymi bezpłatnego wsparcia technicznego 

w zakresie przygotowania spotu, nie mówiąc już o całej kampanii społecznej. Pewną 

alternatywą dla kosztowych kampanii reklamowych mogą być programy w mediach 

(publicznych) (współ)prowadzone przez organizacje społeczne. Nie mniej jednak również 

i w tym przypadku wymaga to dużego zaangażowania po stronie organizacji społecznych 

i odpowiedniego przygotowania scenariusza każdego odcinka, a także zaangażowania 

potencjalnych uczestników programu. Duża część społeczników ma również obawy związane 

z publicznymi wystąpieniami, przed kamerami telewizyjnymi, czy mikrofonami radiowymi. 

Alternatywą dla tradycyjnych mediów mogą być media społecznościowe (są to media 

wykorzystywane najczęściej do społecznych interakcji, np. facebook, blogi, fora dyskusyjne, 

sieci biznesowe itp.) oraz tzw. media obywatelskie, czyli niekomercyjne media tworzone 

przez obywateli lub grupy skupione wokół jakiejś idei, czy organizacji, których zadaniem jest 

promowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich. Cechą charakterystyczną mediów 

obywatelskich jest integracja i promocja interesów danej społeczności. Nadawana treść ma 

zwykle niszowy charakter, kierowana jest najczęściej do wąskiej grupy odbiorców, często 

pomijanych przez media publiczne i komercyjne
84

. Na zalety mediów internetowych i ich 

przewagę w stosunku do mediów tradycyjnych wskazuje m.in. Jakub Jakubowski, który 

uważa, że „nowe media
85

 pełniej niż media tradycyjne wykorzystują instrumenty 

zwiększające skuteczność w nakłanianiu do przyjmowania postaw promowanych przez 

reklamę społeczną. W szczególności dotyczy to ludzi młodych i użytkowników serwisów 

społecznościowych, oceniających reklamy na podstawie rekomendacji współużytkowników. 

W ten mechanizm wpisuje się internetowa reklama społeczna, która podlega mniejszej 

kontroli niż reklama przeznaczona dla mediów tradycyjnych […]. W porównaniu z mediami 

tradycyjnymi nowe media zapewniają większą racjonalizację przedsięwzięć marketingowych, 

dają możliwość działań mniej kosztownych i precyzyjnie trafiają do osób, których dotyka 

problem podjęty w reklamie”
86

. Media obywatelskie i społecznościowe wciąż wydają się być 

mało wykorzystywanymi narzędziami. Dzisiejsza technika pozwala na wykonanie wysokiej 

jakości zdjęć, nagrań audio i video. Potrzebny jest tylko dobry scenariusz na stworzenie 

intrygującej kampanii lub programu z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych 

i innych środowisk. 

 

                                                 
83 Por. tamże. 

84 Por. A. Biały, Media w społeczeństwie obywatelskim i w trzecim sektorze, „Trzeci Sektor” nr 14 (2008), s. 10, 

zob. też: A. Juros, Media narzędziem społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa Forum Mediów Obywatelskich, 

„Trzeci Sektor” nr 14 (2008), s. 59-63. 

85 Sieć internetowa, dająca możliwość współtworzenia zawartości i spersonalizowanie treści. 
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Załączniki 1. Tabele 

Tabela Z1. Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2014 r. przez OPP 

o przychodach poniżej 100 tys. zł (NOPP<100 tys. zł=210*) 

Łączna kwota przychodów 
OPP o przychodach <100 tys. zł 

n % % z całości 

1 0 zł 1 0,5% 0,5% 

2 do 1 tys. 12 6,0% 5,7% 

3 1-5 tys. 21 10,5% 10,0% 

4 5-10 tys. 21 10,5% 10,0% 

5 10-20 tys. 38 19,0% 18,1% 

6 20-50 tys. 66 33,0% 31,4% 

7 50-100 tys. 41 20,5% 19,5% 

 
Razem 200 100,0% 95,2% 

 
    

8 brak danych 0 x 0,0% 

9 brak sprawozd. 10 x 4,8% 

 Razem 210 x 100,0% 

* Jedna z OPP>100 tys. zł miała ok. 81 tys. zł przychodu, dlatego przeniesiono ją do OPP<100 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z2. Łączna kwota przychodów uzyskanych w 2014 r. przez OPP 

o przychodach powyżej 100 tys. zł (NOPP>100 tys. zł=177*) 

Łączna kwota przychodów 
OPP o przychodach >100 tys. zł 

n % % z całości 

1 100-200 tys. 38 22,2% 21,6% 

2 200-500 tys. 46 26,9% 26,1% 

3 500 tys.-1 mln 41 24,0% 23,3% 

4 1-2 mln 19 11,1% 10,8% 

5 2-5 mln 17 9,9% 9,7% 

6 5-10 mln 9 5,3% 5,1% 

7 pow. 10 mln 1 0,6% 0,6% 

 
Razem 171 100,0% 97,2% 

 
    

8 brak danych 0 x 0,0% 

9 brak sprawozd. 5 x 2,8% 

 Razem 176 x 100,0% 

* Jedna z OPP>100 tys. zł miała ok. 81 tys. zł przychodu, dlatego przeniesiono ją do OPP<100 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z3. OPP na Lubelszczyźnie, którym organy JST oraz administracji rządowej 

lub państwowe fundusze celowe zlecały realizację zadań publicznych w 2014 roku 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Organy zlecające zadania OPP: 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 organy JST 46 23,1% 99 57,6% 145 39,1% 

2 
organy administracji rządowej 

lub państwowe fundusze celowe 
13 6,5% 48 27,9% 61 16,4% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z4. Liczba OPP (nie)uprawnionych do 1% za rok 2014 –  

podział na województwa (wykaz z 13 V 2015) 

Lp. Województwo 

Liczba OPP 

uprawnionych 

do 1% 

Liczba wszystkich 

OPP w bazie 

sprawozdań OPP 

MPiPS 

OPP bez 

uprawnienia 

do 1% 

% OPP 

uprawnionych 

do 1% 

1 Mazowieckie 1270 1705 435 74,5% 

2 Dolnośląskie 838 1215 377 69,0% 

3 Śląskie 889 1094 205 81,3% 

4 Pomorskie 600 828 228 72,5% 

5 Małopolskie 658 815 157 80,7% 

6 Wielkopolskie 586 724 138 80,9% 

7 Podkarpackie 507 654 147 77,5% 

8 Łódzkie 418 529 111 79,0% 

9 Lubelskie 386 522 136 73,9% 

10 Opolskie 313 457 144 68,5% 

11 Warmińsko-Mazurskie 306 390 84 78,5% 

12 Kujawsko-Pomorskie 285 357 72 79,8% 

13 Zachodniopomorskie 270 352 82 76,7% 

14 Lubuskie 261 344 83 75,9% 

15 Podlaskie 245 313 68 78,3% 

16 Świętokrzyskie 167 212 45 78,8% 

 
Polska 7999 10511 2512 76,1% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o „Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 

i dane z „Bazy sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego” MPiPS 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 19.10.2015) 
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Tabela Z5. Forma prawna OPP w woj. lubelskim (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Forma prawna OPP 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 Stowarzyszenie 154 77,4% 116 67,4% 270 72,8% 

2 Fundacja 29 14,6% 29 16,9% 58 15,6% 

3 Kościelna osoba prawna będąca OPP 0 0,0% 6 3,5% 6 1,6% 

4 Związek Stowarzyszeń 2 1,0% 2 1,2% 4 1,1% 

5 Związek sportowy 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

6 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 1 0,5% 4 2,3% 5 1,3% 

7 Inna osoba prawna będąca OPP 7 3,5% 13 7,6% 20 5,4% 

8 
Nie posiadająca osobowości prawnej 

Instytucja Kościelna będąca OPP 
6 3,0% 1 0,6% 7 1,9% 

 
Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z KRS (dostęp 5.10.2015) 

 

Tabela Z6. Rozkład organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r. 

w gminach woj. lubelskiego (N=386) (dane z 13 maja 2015 roku) 

Lp. Gmina 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 Bełżyce 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

2 Biszcza 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

3 Borki 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

4 Bychawa 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

5 Cyców 3 1,5% 1 0,6% 4 1,1% 

6 Dorohusk 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

7 g. Biała Podlaska 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

8 g. Biłgoraj 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

9 g. Chełm 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

10 g. Lubartów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

11 g. Łuków 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

12 g. Międzyrzec Podlaski 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

13 g. Puławy 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

14 g. Rejowiec Fabryczny 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

15 g. Włodawa 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

16 g. Zamość 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

17 Głusk 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

18 Godziszów 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

19 Goraj 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

20 Gościeradów 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

21 Grabowiec 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 
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Lp. Gmina 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

22 Jabłonna 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

23 Janów Lubelski 2 1,0% 1 0,6% 3 0,8% 

24 Jastków 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

25 Jeziorzany 0 0,0% 2 1,2% 2 0,5% 

26 Józefów 2 1,0% 1 0,6% 3 0,8% 

27 Kazimierz Dolny 3 1,5% 0 0,0% 3 0,8% 

28 Konstantynów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

29 Końskowola 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

30 Krynice 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

31 Krzczonów 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

32 Krzywda 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

33 Kurów 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

34 Leśniowice 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

35 Łabunie 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

36 Łaszczów 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

37 Łęczna 3 1,5% 1 0,6% 4 1,1% 

38 M. BIAŁA PODLASKA 3 1,5% 2 1,2% 5 1,3% 

39 m. Biłgoraj 3 1,5% 4 2,3% 7 1,9% 

40 M. CHEŁM 17 8,5% 6 3,5% 23 6,2% 

41 m. Hrubieszów 2 1,0% 3 1,7% 5 1,3% 

42 m. Krasnystaw 3 1,5% 2 1,2% 5 1,3% 

43 m. Kraśnik 7 3,5% 2 1,2% 9 2,4% 

44 m. Lubartów 4 2,0% 4 2,3% 8 2,2% 

45 M. LUBLIN 65 32,7% 79 45,9% 144 38,8% 

46 m. Łuków 4 2,0% 2 1,2% 6 1,6% 

47 m. Międzyrzec Podlaski 4 2,0% 1 0,6% 5 1,3% 

48 m. Puławy 2 1,0% 7 4,1% 9 2,4% 

49 m. Radzyń Podlaski 0 0,0% 2 1,2% 2 0,5% 

50 m. Świdnik 1 0,5% 2 1,2% 3 0,8% 

51 m. Tomaszów Lubelski 1 0,5% 2 1,2% 3 0,8% 

52 m. Włodawa 2 1,0% 2 1,2% 4 1,1% 

53 M. ZAMOŚĆ 9 4,5% 8 4,7% 17 4,6% 

54 Milanów 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

55 Milejów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

56 Nałęczów 2 1,0% 2 1,2% 4 1,1% 

57 Niedrzwica Duża 0 0,0% 3 1,7% 3 0,8% 

58 Niemce 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

59 Opole Lubelskie 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

60 Ostrów Lubelski 2 1,0% 1 0,6% 3 0,8% 

61 Parczew 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

62 Piaski 6 3,0% 2 1,2% 8 2,2% 
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Lp. Gmina 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

63 Piszczac 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

64 Poniatowa 2 1,0% 2 1,2% 4 1,1% 

65 Potok Wielki 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

66 Puchaczów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

67 Ryki 3 1,5% 1 0,6% 4 1,1% 

68 Sawin 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

69 Serokomla 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

70 Siennica Różana 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

71 Skierbieszów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

72 Stężyca 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

73 Strzyżewice 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

74 Telatyn 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

75 Trzydnik Duży 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

76 Ulan-Majorat 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

77 Urszulin 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

78 Wąwolnica 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

79 Werbkowice 0 0,0% 2 1,2% 2 0,5% 

80 Wierzbica 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

81 Wisznice 1 0,5% 1 0,6% 2 0,5% 

82 Wojciechów 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

83 Wola Mysłowska 2 1,0% 1 0,6% 3 0,8% 

84 Zakrzówek 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

 
Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o „Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 

(dostęp 19.10.2015) 

 

Tabela Z7. OPP w woj. lubelskim – podział ze względu na rodzaj JST 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Rodzaj JST 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 gmina wiejska 40 20,1% 32 18,6% 72 19,4% 

2 gmina miejsko-wiejska 32 16,1% 12 7,0% 44 11,9% 

3 gmina miejska 127 63,8% 128 74,4% 255 68,7% 

 

Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z8. OPP w woj. lubelskim według daty uzyskania statusu OPP 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Data uzyskania statusu OPP 

(rok) 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 2004 39 19,6% 59 34,3% 98 26,4% 

2 2005 27 13,6% 16 9,3% 43 11,6% 

3 2006 12 6,0% 9 5,2% 21 5,7% 

4 2007 7 3,5% 12 7,0% 19 5,1% 

5 2008 21 10,6% 10 5,8% 31 8,4% 

6 2009 31 15,6% 20 11,6% 51 13,7% 

7 2010 20 10,1% 16 9,3% 36 9,7% 

8 2011 10 5,0% 10 5,8% 20 5,4% 

9 2012 11 5,5% 11 6,4% 22 5,9% 

10 2013 8 4,0% 5 2,9% 13 3,5% 

11 2014 13 6,5% 4 2,3% 17 4,6% 

  Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Wykres Z9. OPP na Lubelszczyźnie według wiodącego obszaru działalności organizacji 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Wiodący obszar działalności 

organizacji 2014 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 23 11,6% 44 25,6% 67 18,1% 

Pomoc społeczna i socjalna 30 15,1% 30 17,4% 60 16,2% 

Edukacja i wychowanie 33 16,6% 21 12,2% 54 14,6% 

Sport 12 6,0% 25 14,5% 37 10,0% 

Ochrona zdrowia 23 11,6% 14 8,1% 37 10,0% 

Rozwój lokalny w wymiarze społecznym 

i ekonomicznym 
18 9,0% 13 7,6% 31 8,4% 

Kultura i sztuka 15 7,5% 6 3,5% 21 5,7% 

Bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo 

i ochrona ludności) 
13 6,5% 3 1,7% 16 4,3% 

Pozostała działalność 9 4,5% 0 0,0% 9 2,4% 

Religia 5 2,5% 3 1,7% 8 2,2% 

Ochrona środowiska 3 1,5% 4 2,3% 7 1,9% 

Turystyka, rekreacja, hobby 5 2,5% 0 0,0% 5 1,3% 

Działalność naukowo-badawcza, badania 

naukowe 
3 1,5% 2 1,2% 5 1,3% 

Wsparcie dla instytucji, organizacji 

pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich 

1 0,5% 4 2,3% 5 1,3% 
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Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 3 1,5% 1 0,6% 4 1,1% 

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa 2 1,0% 1 0,6% 3 0,8% 

Działalność międzynarodowa 0 0,0% 1 0,6% 1 0,3% 

Sprawy zawodowe, pracownicze, 

branżowe 
1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

RAZEM 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z10. Rodzaje działalności prowadzonej przez OPP 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172)  

Rodzaj prowadzonej działalności 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 nieodpłatna pożytku publicznego 194 92,8% 167 94,4% 361 93,5% 

2 odpłatna pożytku publicznego 25 12,0% 63 35,6% 88 22,8% 

3 gospodarcza 6 2,9% 17 9,6% 23 6,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z11. Liczba członków fizycznych w OPP na Lubelszczyźnie (N=386) 

Liczba członków 

[fizycznych] 

OPP o przychodach 

 <100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 do 20 29 18,5% 13,9% 27 20,3% 15,3% 56 19,3% 14,5% 

2 21-50 80 51,0% 38,3% 61 45,9% 34,5% 141 48,6% 36,5% 

3 51-100 30 19,1% 14,4% 22 16,5% 12,4% 52 17,9% 13,5% 

4 pow. 100 18 11,5% 8,6% 23 17,3% 13,0% 41 14,1% 10,6% 

 
Razem 157 100,0% 75,1% 133 100,0% 75,1% 290 100,0% 75,1% 

 
  

         
5 nie dotyczy 37 x 17,7% 34 x 19,2% 71 x 18,4% 

6 brak danych 5 x 2,4% 5 x 2,8% 10 x 2,6% 

7 brak sprawozd. 10 x 4,8% 5 x 2,8% 15 x 3,9% 

 
          

 

 
Razem 209 x 100,0% 177 x 100,0% 386 x 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z12. Liczba członków prawnych w OPP na Lubelszczyźnie 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Liczba członków 

[prawnych] 

OPP o przychodach 

 <100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 do 5 6 75,0% 2,9% 1 14,3% 0,6% 7 46,7% 1,8% 

2 6-10 1 12,5% 0,5% 1 14,3% 0,6% 2 13,3% 0,5% 

3 11-20 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

4 pow. 20 1 12,5% 0,5% 5 71,4% 2,8% 6 40,0% 1,6% 

 
Razem 8 100,0% 3,8% 7 100,0% 4,0% 15 100,0% 3,9% 

           
5 nie dotyczy 188 x 90,0% 162 x 91,5% 350 x 90,7% 

6 brak danych 3 x 1,4% 3 x 1,7% 6 x 1,6% 

7 brak sprawozd. 10 x 4,8% 5 x 2,8% 15 x 3,9% 

 
          

 

 
Razem 209 x 100,0% 177 

 
100,0% 386 

 
100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z13. Rodzaj świadczeń w OPP na Lubelszczyźnie uprawnionych do 1% w 2015 r. 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Rodzaj świadczenia w OPP 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 Umowy o pracę 20 9,6% 115 65,0% 135 35,0% 

2 Umowy cywilnoprawne 72 34,4% 129 72,9% 201 52,1% 

3 Wolontariat 97 46,4% 128 72,3% 225 58,3% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z14. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie stosunku pracy (NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Liczba osób 

zatrudnionych  

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 1 12 60,0% 5,7% 10 8,7% 5,6% 22 16,3% 5,7% 

2 2-5 6 30,0% 2,9% 33 28,7% 18,6% 39 28,9% 10,1% 

3 6-10 2 10,0% 1,0% 17 14,8% 9,6% 19 14,1% 4,9% 

4 11-20 0 0,0% 0,0% 29 25,2% 16,4% 29 21,5% 7,5% 

5 21-50 0 0,0% 0,0% 19 16,5% 10,7% 19 14,1% 4,9% 

6 51-100 0 0,0% 0,0% 4 3,5% 2,3% 4 3,0% 1,0% 

7 pow. 100 0 0,0% 0,0% 3 2,6% 1,7% 3 2,2% 0,8% 

 Razem 20 100,0% 9,6% 115 100,0% 65,0% 135 100,0% 35,0% 

   
 

 
  

 
  

 
 

8 nie dotyczy 179 x 85,6% 57 x 32,2% 236 x 61,1% 

9 brak danych 0 x 0,0% 0 x 0,0% 0 x 0,0% 

10 brak sprawozd. 10 x 4,8% 5 x 2,8% 15 x 3,9% 

   
 

 
  

 
  

 
 

 Razem 209 x 100,0% 177 x 100,0% 386 x 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z15. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie stosunku pracy (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 199 172 371 

Maksimum 10 220 220 

Średnia 0,26 11,44 5,44 

Mediana 0 3 0 

Minimum 0 0 0 

Odchylenie standardowe 1,132 24,685 17,706 

Suma 51 1 968 2 019 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z16. Przeciętna liczba zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (NOPP<100 tys. zł=199; 

NOPP>100 tys. zł=172) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 199 172 371 

Maksimum 3,9 202,1 202,1 

Średnia 0,084 8,951 4,195 

Mediana 0 1,7 0 

Minimum 0 0 0 

Odchylenie standardowe 0,4167 21,3417 15,1722 

Suma 16,7 1 539,5 1 556,2 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z17. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie 

na podstawie umowy cywilnoprawnej (NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Liczba osób 

zatrudnionych  

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 1 17 23,6% 8,1% 11 8,5% 6,2% 28 13,9% 7,3% 

2 2-5 35 48,6% 16,7% 16 12,4% 9,0% 51 25,4% 13,2% 

3 6-10 17 23,6% 8,1% 24 18,6% 13,6% 41 20,4% 10,6% 

4 11-20 2 2,8% 1,0% 37 28,7% 20,9% 39 19,4% 10,1% 

5 21-50 1 1,4% 0,5% 25 19,4% 14,1% 26 12,9% 6,7% 

6 51-100 0 0,0% 0,0% 12 9,3% 6,8% 12 6,0% 3,1% 

7 pow. 100 0 0,0% 0,0% 4 3,1% 2,3% 4 2,0% 1,0% 

 Razem 72 100,0% 34,4% 129 100,0% 72,9% 201 100,0% 52,1% 

 
  

 
  

 
  

 
 

8 nie dotyczy 127 x 60,8% 43 x 24,3% 170 x 44,0% 

9 brak danych 0 x 0,0% 0 x 0,0% 0 x 0,0% 

10 brak sprawozd. 10 x 4,8% 5 x 2,8% 15 x 3,9% 

 
  

 
  

 
  

 
 

 Razem 209 x 100,0% 177 x 100,0% 386 x 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z18. Liczba osób zatrudnionych w OPP na Lubelszczyźnie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe 
OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Ogółem 

Liczba OPP 199 172 371 

Maksimum 22 500 500 

Średnia 1,56 21,42 10,77 

Mediana 0 8 1 

Minimum 0 0 0 

Odchylenie standardowe 3,076 49,528 35,173 

Suma 310 3 685 3 995 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z19. Liczba wolontariuszy w OPP na Lubelszczyźnie 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Liczba 

wolontariuszy  

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 do 10 46 47,9% 22,0% 44 33,8% 24,9% 90 39,8% 23,3% 

2 11-20 22 22,9% 10,5% 29 22,3% 16,4% 51 22,6% 13,2% 

3 21-50 20 20,8% 9,6% 30 23,1% 16,9% 50 22,1% 13,0% 

4 51-100 5 5,2% 2,4% 10 7,7% 5,6% 15 6,6% 3,9% 

5 101-1000 3 3,1% 1,4% 16 12,3% 9,0% 19 8,4% 4,9% 

6 pow. 1000 0 0,0% 0,0% 1 0,8% 0,6% 1 0,4% 0,3% 

 Razem 96 100,0% 45,9% 130 100,0% 73,4% 226 100,0% 58,5% 

 
  

 
  

 
  

 
 

7 nie dotyczy 102 x 48,8% 46 x 26,0% 148 x 38,3% 

8 brak danych 1 x 0,5% 1 x 0,6% 2 x 0,5% 

9 brak sprawozd. 10 x 4,8% 0 x 0,0% 10 x 2,6% 

 
  

 
  

 
  

 
 

 Razem 209 x 100,0% 177 x 100,0% 386 x 100,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z20. Struktura przychodów OPP z 1% PIT uzyskanych w 2014 r. 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Kwota z 1%  

w 2014 r. 

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % % z całości n % % z całości n % % z całości 

1 do 1 tys. 30 18,3% 15,1% 24 15,4% 14,0% 54 16,9% 14,6% 

2 1 tys. - 2 tys. 27 16,5% 13,6% 13 8,3% 7,6% 40 12,5% 10,8% 

3 2 tys. - 5 tys. 47 28,7% 23,6% 26 16,7% 15,1% 73 22,8% 19,7% 

4 5 tys. - 10 tys. 32 19,5% 16,1% 31 19,9% 18,0% 63 19,7% 17,0% 

5 10 tys. - 20 tys. 18 11,0% 9,0% 20 12,8% 11,6% 38 11,9% 10,2% 

6 20 tys. - 50 tys. 10 6,1% 5,0% 17 10,9% 9,9% 27 8,4% 7,3% 

7 50 tys. - 100 tys. 0 0,0% 0,0% 8 5,1% 4,7% 8 2,5% 2,2% 

8 100 tys. - 200 tys. 0 0,0% 0,0% 10 6,4% 5,8% 10 3,1% 2,7% 

9 200 tys. - 500 tys. 0 0,0% 0,0% 5 3,2% 2,9% 5 1,6% 1,3% 

10 500 tys. - 1 mln 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

11 pow. 1 mln 0 0,0% 0,0% 2 1,3% 1,2% 2 0,6% 0,5% 

 Razem 164 100,0% 82,4% 156 100,0% 90,7% 320 100,0% 86,3% 

 

 
         

12 
OPP nie 

otrzymała $ z 1% 
24 x 12,1% 16 x 9,3% 40 x 10,8% 

13 Nie dotyczy 11 x 5,5% 0 x 0,0% 11 x 3,0% 

 Razem 199 x 100,0% 172 x 100,0% 371 x 100,0% 

Źródło: opracowanie w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, Departament Podatków 

Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015 

 

Tabela Z21. Udział środków z 1% w przychodach OPP w 2014 r. 

(NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Udział środków z 1% 

w przychodach OPP w 2014 r. 

OPP o przychodach  

<100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 OPP nie otrzymała środków z 1% 35 17,6% 16 9,3% 51 13,7% 

2 do 10,0% 55 27,6% 129 75,0% 184 49,6% 

3 10,1% - 20,0% 30 15,1% 10 5,8% 40 10,8% 

4 20,1% - 30,0% 17 8,5% 6 3,5% 23 6,2% 

5 30,1% - 40,0% 9 4,5% 5 2,9% 14 3,8% 

6 40,1% - 50,0% 14 7,0% 2 1,2% 16 4,3% 

7 50,1% - 60,0% 9 4,5% 1 0,6% 10 2,7% 

8 60,1% - 70,0% 9 4,5% 3 1,7% 12 3,2% 

9 70,1% - 80,0% 5 2,5% 0 0,0% 5 1,3% 

10 80,1% - 90,0% 2 1,0% 0 0,0% 2 0,5% 

11 90,1% - 100,0% 14 7,0% 0 0,0% 14 3,8% 

 Razem 199 100,0% 172 100,0% 371 100,0% 
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12 brak sprawozd. 10 x 5 x 15 x 

 

 
      

 Razem 209 x 177 x 386 x 

Źródło: opracowanie w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, Departament Podatków 

Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015 

 

Tabela Z22. Struktura OPP oraz uzyskanych kwot 1% PIT 

według rodzaju organizacji w 2013 r. 

Rodzaj OPP  
Woj. lubelskie* Polska** 

Liczba OPP Kwota z 1% Liczba OPP Kwota z 1% 

1 Fundacje 16% 36% 22% 66% 

2 
Stowarzyszenia i podobne 

organizacje społeczne 
81% 62% 77% 30% 

3 Społeczne podmioty wyznaniowe 3% 2% 1% 4% 

 

Razem 100% 100% 100% 100% 

Źródło: * opracowanie w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Departament Podatków 

Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014; ** A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, 

M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje pożytku publicznego i 1%. 

Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2 

 

Tabela Z23. Struktura OPP oraz uzyskanych kwot 1% PIT według głównej 

dziedziny działalności organizacji w 2013 r. 

Wiodący obszar działalności organizacji  
Woj. lubelskie* Polska** 

Liczba OPP Kwota z 1% Liczba OPP Kwota z 1% 

1 Ochrona zdrowia 10% 59% 15% 49% 

2 Pomoc społeczna i humanitarna 38% 22% 26% 27% 

3 
Edukacja i wychowanie, badania 

naukowe 
16% 9% 14% 9% 

4 Ochrona środowiska 2% 1% 3% 6% 

5 Sport, turystyka, rekreacja, hobby 11% 1% 19% 3% 

6 Kultura i sztuka 6% 1% 12% 2% 

7 Pozostałe dziedziny 17% 6% 11% 5% 

 

Razem 100% 100% 100% 100% 

Źródło: * opracowanie w oparciu o Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, Departament Podatków 

Dochodowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014; ** A. Auriga-Borówko, K. Goś-Wójcicka, 

M. Kazanecka, B. Marek, T. Sekuła, R. Wilk, Organizacje pożytku publicznego i 1%. 

Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23.04.2015, s. 2 
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Tabela Z24. Udział OPP korzystających w 2014 r. ze zwolnień wynikających z art. 24 

UDPPiW (NOPP<100 tys. zł=199; NOPP>100 tys. zł=172) 

Rodzaj zwolnienia wynikającego z 

UDPPiW 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 
z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
44 22,1% 50 29,1% 94 25,3% 

2 z podatku od nieruchomości 23 11,6% 38 22,1% 61 16,4% 

3 
z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
1 0,5% 5 2,9% 6 1,6% 

4 z podatku od towaru i usług 2 1,0% 8 4,7% 10 2,7% 

5 z opłaty skarbowej 3 1,5% 15 8,7% 18 4,9% 

6 z opłat sądowych 5 2,5% 15 8,7% 20 5,4% 

7 z innych zwolnień 2 1,0% 4 2,3% 6 1,6% 

8 nie korzystała 135 67,8% 91 52,9% 226 60,9% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z25. OPP, które w 2014 roku korzystały z uprawnień do nabycia na szczególnych 

zasadach prawa własności lub prawa użytkowania nieruchomości 

(NOPP<100 tys. zł=209; NOPP>100 tys. zł=177) 

Rodzaj prawa własności lub prawa 

użytkowania nieruchomości 

OPP o przychodach 

<100 tys. zł 

OPP o przychodach 

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 własność 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 użytkowanie wieczyste 1 0,5% 0 0,0% 1 0,3% 

3 najem 6 2,9% 17 9,6% 23 6,0% 

4 użytkowanie 7 3,3% 4 2,3% 11 2,8% 

5 użyczenie 14 6,7% 19 10,7% 33 8,5% 

6 dzierżawa 1 0,5% 6 3,4% 7 1,8% 

7 nie korzystała 169 80,9% 127 71,8% 296 76,7% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 
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Tabela Z26. Udział OPP na Lubelszczyźnie korzystających z prawa do nieodpłatnego 

informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego (NOPP<100 tys. zł=215; NOPP>100 tys. zł=171) 

OPP korzystające z prawa do 

nieodpłatnego informowania przez 

jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

OPP o przychodach 

 <100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 2011 5 2,3% 11 6,4% 16 4,1% 

2 2012 6 2,8% 15 8,8% 21 5,4% 

3 2013 9 4,2% 11 6,4% 20 5,2% 

4 2014 8 4,0% 7 4,1% 15 4,0% 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 

 

Tabela Z27. OPP, które przeznaczyły część kosztów na kampanię informacyjną związaną 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2014 

(NOPP<100 tys. zł=200; NOPP>100 tys. zł=171) 

OPP, które w danym roku 

przeznaczyły część kosztów 

na kampanię dot. 1% 

OPP o przychodach 

 <100 tys. zł 

OPP o przychodach  

>100 tys. zł 
Razem 

n % n % n % 

1 2011 14 6,5% 27 15,7% 41 10,6% 

2 2012 13 6,0% 29 16,9% 42 10,9% 

3 2013 bd* bd* 17 9,9% x x 

4 2014 bd* bd* 21 12,2% x x 

* Od 2013 roku są 2 rodzaje sprawozdań: uproszczone (dla OPP, których roczne przychody wynoszą poniżej 

100 tys. zł) oraz pełne (dla OPP o przychodach pow. 100 tys. zł rocznie). W uproszczonym sprawozdaniu 

nie ma już rubryki dot. kwoty przeznaczonej na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1%,  

stąd informacja o braku danych (bd) 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania OPP w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

organizacji pożytku publicznego MPiPS, www.sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (dostęp 11.10.2015) 



 

 

 



Załączniki 

139 

 

Załączniki 2. Narzędzia badawcze 

 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 

Organizacje pożytku publicznego w województwie lubelskim 
 

 

 

 

 

1. Nazwa organizacji: …………………………………………………… 

 

 

2. Powiat: …………………………. 

 

 

3. Gmina: …………………………. 

 

 

4. Rodzaj JST: 

1) gmina miejska;  

2) gmina wiejska;  

3) gmina miejsko-wiejska 

 

 

5. Wielkość JST: 

1) do 20 tys.;  

2) 20tys. - 50 tys.;  

3) 50 tys. - 100 tys.;  

4) pow. 100 tys. 

 

 

6. Czy organizacja jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców [KRS]? 

1) Tak 

2) Nie 

3) Już się wypisała 

 

 

7. Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców [KRS]: ………………………….. 

 

 

8. Data uzyskania statusu OPP: ………………………… 
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9. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego 

 

Zasięg terytorialny Tak Nie Nie dotyczy 

gmina    

kilka gmin    

powiat    

kilka powiatów    

województwo    

kilka województw    

cały kraj    

poza granicami kraju    

 

 

10. Liczba odbiorców działań organizacji: 

 

Osoby fizyczne: …….. 

 

Osoby prawne: ……… 

 

 

11. Rodzaj działalności prowadzonej w okresie sprawozdawczym 

 

Rodzaj działalności Tak Nie Nie dotyczy 

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego    

Odpłatna działalność pożytku publicznego    

Działalność gospodarcza    

 

 

12. Informacja o przychodach organizacji 

 

12.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem: ………………………… 

 

12.1.a. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: ………………………… 

 

12.1.b. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: ………………………… 

 

12.1.c. Przychody z działalności gospodarczej: ………………………… 

 

12.1.d. Przychody finansowe: ………………………… 

 

12.1.e. Pozostałe przychody: ………………………… 
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13. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (sprawozdanie) ………… 

 

 

14. Wysokość kwoty uzyskanej z 1% w 

 

2011:………………………… 

 

2012:………………………… 

 

2013:………………………… 

 

2014:………………………… 

 

2015:………………………… 

 

 

15. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych: …………………… 

 

 

16. Czy organizacja korzystała z następujących zwolnień w okresie sprawozdawczym? 

 

Rodzaj zwolnienia Tak Nie Nie dotyczy 

z podatku dochodowego od osób prawnych    

z podatku od nieruchomości    

z podatku od czynności cywilnoprawnych    

z podatku od towaru i usług    

z opłaty skarbowej    

z opłat sądowych    

z innych zwolnień    

nie korzystała    

 

 

17. Czy organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 

i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)? 

1) Tak 

2) Nie  

3) Nie dotyczy 
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18. Czy organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 

prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych 

warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 

lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo? 

 

Rodzaj zwolnienia Tak Nie Nie dotyczy 

Własność    

Użytkowanie wieczyste    

Najem    

Użytkowanie    

Użyczenie    

Dzierżawa    

Nie korzystała    

 

 

19. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy: ….. 

 

 

20. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty: …….. 

 

 

21. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej: ….. 

 

 

21. Członkostwo w organizacji 

 

Czy organizacja posiada członków: Tak Nie 
Liczba członków 

(jeśli dotyczy) 

Fizycznych    

Prawnych    

 

 

22. Wolontariat w okresie sprawozdawczym: Czy organizacja korzystała ze świadczeń 

wykonywanych przez wolontariuszy? 

1) Tak (→ przejdź do pyt. 23) 

2) Nie (→ przejdź do pyt. 24) 

 

 

23. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 

sprawozdawczym …… 
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24. Informacja o działalności zleconej OPP przez organy administracji publicznej 

w okresie sprawozdawczym 

 

Organizacja realizowała zadania zlecone przez 

organy: 
Tak Nie Nie dotyczy 

JST    

administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe    

 

 

25. Forma prawna organizacji: 

1) Stowarzyszenie 

2) Fundacja 

3) Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 

4) Związek Stowarzyszeń 

5) Związek sportowy 

6) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

7) Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 

8) Nie posiadająca osobowości prawnej Instytucja Kościelna będąca organizacją pożytku 

publicznego 

 

 

26. Forma prawna [GUS] 

1) Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 

2) Fundacje 

3) Społeczne podmioty wyznaniowe 

 

 

27. Wiodący obszar działalności organizacji 

1) Kultura i sztuka 

2) Sport 

3) Turystyka, rekreacja, hobby 

4) Edukacja i wychowanie 

5) Działalność naukowo-badawcza, badania naukowe 

6) Ochrona zdrowia 

7) Pomoc społeczna i socjalna 

8) Pomoc osobom niepełnosprawnym 

9) Ochrona środowiska 

10) Rynek pracy, aktywizacja zawodowa 

11) Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 

12) Prawo i jego ochrona, prawa człowieka 

13) Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 

14) Działalność międzynarodowa 

15) Religia 

16) Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 

17) Pozostała działalność 

18) Bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo i ochrona ludności) 
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SCENARIUSZ 

ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO [FGI] 
 

 

Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych  

w województwie lubelskim 
 

 

Wypełnia moderator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Aranżacja [ok. 10 min] 
 

1. Powitanie 

 

2. Przedstawienie się moderatora 

 

3. Przedstawienie tematu spotkania: 

Nasza rozmowa będzie próbą określenia potrzeb OPP w zakresie dostępu do czasu 

antenowego i promocji 1% poprzez emisję kampanii społecznych w mediach publicznych. 

Rozmowa ta jest elementem badań przeprowadzanych w ramach projektu „Lubelskie OPP na 

START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów 

publicznych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

4. Reguły: 

– Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach, 

przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. Koncentracja pada więc nie tyle na 

polemikę uczestników, co na wyrażanie własnych poglądów, opinii. 

– Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania 

za pomocą dyktafonu. 

– Rejestracja jest konieczna, ponieważ nie ma możliwości zapisywania wypowiedzi 

uczestników w trakcie dyskusji – bardzo wydłużyłoby to czas naszego spotkania. 

 

 

Liczba osób ………   Data…………………….  Adres …………...…………… 

 

 

 

Godz. rozpoczęcia ……………………. Godz. zakończenia ……………………. 
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– 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 

Państwa będą przedstawione w raporcie końcowym w sposób zbiorczy tak, że 

przyporządkowanie ich do poszczególnych osób, a nawet instytucji będzie niemożliwe. 

 

5. Przedstawienie uczestników 

 

 

II. Dostęp OPP do mediów publicznych [ok. 70 min] 
 

A. Czy Państwa Organizacja współpracuje z mediami publicznymi? 

a) jeśli TAK 

- to jakimi? Czy są to media lokalne (Radio Lublin, TVP Lublin), czy też media w innych 

regionach lub ogólnopolskie; 

- na czym polega ta współpraca (np. informowanie dziennikarzy o organizowanych 

akcjach/wydarzeniach, emisję kampanii społecznych przygotowanych przez organizację lub 

firmę, która zajmuje się takimi rzeczami). 

 

b) jeśli NIE – to dlaczego? 

 

B1. Jakie Państwa Organizacja ma (miałaby) potrzeby w zakresie wykorzystywania 

bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych? 

 

B2. Jakie Państwa Organizacja ma (miałaby) potrzeby w zakresie pozyskiwania 1% 

poprzez prowadzenie kampanii społecznych w mediach publicznych? 

 

C. Jak można zwiększyć udział organizacji społecznych w mediach publicznych? 

 

D. Status OPP – korzyści czy obciążenia dla organizacji społecznych? 

Co daje status OPP (poza możliwością pozyskiwania 1%)? Jak wykorzystują Państwo 

przywileje/ulgi, które daje status OPP? 

Nasze analizy wykazały, że co roku kilka do nawet kilkunastu organizacji rezygnuje ze 

statusu OPP – jaka jest według Państwa przyczyna takiego stanu rzeczy? 

 

 

III. Podsumowanie i podziękowanie uczestnikom za udział w badaniu 

[ok. 10 min] 

 



Załączniki 

146 

 

 

 

KAMPANIE SPOŁECZNE  

ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W RADIU LUBLIN S.A. 
 

Klucz kategoryzacyjny 

 

 

 

Organizacja zlecająca reklamę: 

 

Tytuł reklamy: 

 

Czas trwania reklamy: 

 

Data emisji/wydania: 

 

Jak często emitowano reklamę? 

 raz dziennie 

 kilka razy dziennie 

 kilka razy w tygodniu 

 

W jakich porach (godzinach) emitowano reklamy 

 rannych (6-9) 

 przedpołudniowych (9-12) 

 południowych (12-15) 

 popołudniowych (15-18) 

 wieczornych (18-21) 

 nocnych (21-6) 

 

Jak zbudowana jest reklama: 

 sam tekst 

 tekst z podkładem muzycznym 

 piosenka 

 inne elementy dźwiękowe, jakie? 

 

Rodzaj muzyki: 

 neutralna  

 spokojna  

 delikatna  

 dynamiczna  

 budująca napięcie  

 

Sekwencja wypowiedzi: 

 pytania 

 dialog 

 monolog 
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Jakie elementy zawiera reklama: 

 informacje dotyczące organizacji 

 informacje dotyczące organizowanej akcji 

 informacje o jakimś zagrożeniu i sposobie jego przeciwdziałania 

 

Czego dotyczy reklama? 

 

Typ reklamy: 

 promocja działania/zachowania prospołecznego 

 zniechęcanie do zachowania niepożądanego 

 zachęcenie do podjęcia działania na własną rzecz 

 

Charakter przekazu reklamy: 

 straszy negatywnymi skutkami 

 zachęca do podjęcia działania pozytywnego 

 zachęca do zaniechania niepożądanego zachowania 

 ma pozytywny wydźwięk, jest przyjemna 

 ma bardzo pozytywny wydźwięk, jest pełna nadziei 

 

Jakie emocje wywołuje reklama: 

 obawa 

 lęk 

 poczucie winy 

 niepokój 

 nadzieję 

 ciekawość 

 zaskoczenie 

 niepewność 

 optymizm 

 dobroć 

 

Słowa nacechowane emocjami:  

 

Tematy poruszane w reklamie: 

 choroba 

 śmierć 

 ból 

 aktywność obywatelska 

 zagrożenie 

 szczepienia 

 profilaktyka zdrowotna 

 

Do jakich zachowań zachęca reklama: 

 udziału w badaniach lekarskich 

 aktywności obywatelskiej 

 zdobywania większej wiedzy na konkretny temat 

 podjęcia profilaktyki zdrowotnej 
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Jakie są korzyści oferowane przez reklamę: 

 poprawa stanu zdrowia 

 ochrona przed chorobami 

 uniknięcie śmierci na skutek złego stanu zdrowia 

 satysfakcja z pomocy niesionej innym, samozadowolenie 

 poprawa jakości życia 

 zwiększenie akceptacji konkretnego problemu 

 

Negatywne skutki nie podjęcia działań sugerowanych przez reklamę: 

 choroba 

 cierpienie 

 śmierć 

 

Produkt reklamy: 

 profilaktyka zdrowotna 

 działania obywatelskie 

 informacja o organizacji 

 terapia antybólowa 

 

Do kogo jest skierowana: 

 do wszystkich 

 do wybranych grup odbiorców, jakich? 

 

Do jakich uczuć i postaw się odwołuje: 

 miłość rodzicielska, macierzyńska 

 lęk przez chorobą 

 lęk przed bólem 

 patriotyzmu 

 podziwu 

 odpowiedzialności obywatelskiej 

 

W jakim wieku jest/są bohater(owie), którego/których dotyczy problem przedstawiony 

w reklamie 

 dzieci  

 młodzież 

 dorośli  

 osoby starsze 

 wszystkie kategorie wiekowe  

 

Typ przekazu: 

 emocjonalny – wywołanie emocji skłaniających do działania 

 racjonalny – przedstawienie argumentów racjonalnych i obiektywnych informacji 

 emocjonalno-racjonalny 

 

Rodzaje argumentów: 

 emocjonalne: 

 racjonalne:  
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Nadawca komunikatu: 

 osoba znana 

 bohater podobny do osób z grupy docelowej 

 członek organizacji, działacz społeczny 

 

Efekty językowe: 

 gry słowne 

 hasła 

 odwoływanie się do znanych postaci 

 powtórzenia 

 inne, jakie? 
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Załącznik 3. Regulamin Radia Lublin S.A. dotyczący kampanii społecznych 

przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego 

 

REGULAMIN 

dotyczący przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie 

społeczne – przygotowanych i dostarczonych do „Radia Lublin” S.A. przez organizacje 

pożytku publicznego 

 

§ 1 

1.Regulamin dotyczy zasad przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji 

prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych „Radiu Lublin” S.A. przez organizacje 

pożytku publicznego na postawie Rozporządzenia KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach 

jednostek publicznej radiofonii i telewizji o  prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, ze zm.); 

2) Rozporządzenie – rozporządzenia KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 

postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz.U. nr 109, poz. 638); 

3) organizacja pożytku publicznego – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, których status potwierdzony został wpisem do Krajowego 

Rejestru Sadowego 

4) nieodpłatna działalność – działalność prowadzona przez organizacje pożytku 

publicznego, w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy, za która nie 

pobierają one wynagrodzenia 

5) kampania społeczna – przekaz skierowany do określonej grupy docelowej, którego 

celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec 

określonego problemu społecznego – inicjowany przez organizacje pożytku 

publicznego, prowadzony w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy; w przekazach dotyczących kampanii 

społecznej zakazane jest używanie marek oraz nazw podmiotów innych niż organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

§ 2 

1. Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do „Radia Lublin” 

S.A. przez organizacje pożytku publicznego na podstawie Rozporządzenia rozpowszechniane 

są na antenie „Radia Lublin” S.A ., w czasie 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego: 

1) w godzinach 6:05-9:00 – 3 minuty,  

2) w godzinach 9:05-15:00 – 2 minuty, 
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3) w godzinach 15:05-20:00 – 3 minuty, 

4) po godzinie 20:05 – 1 minuta. 

2. Przyjmuje się jednostkę tygodnia dla podziału czasu i emisji audycji. W ramach tygodnia 

emitowanych jest 126 audycji  prezentujących kampanie społeczne. 

3. Ilość audycji jest dzielona równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich 

rozpowszechniania. 

4. Podział czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego 

prowadzące nieodpłatną działalność następuje z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) kolejności wpływu audycji prezentujących kampanie społeczne do „Radia Lublin” S.A., 

w trybie określonym w §5 Regulaminu; 

2) tematyki audycji prezentujących kampanie społeczne, przy czym pierwszeństwo mają 

audycje dotyczące kampanii społecznych na rzecz: 

a. promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

b. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

c. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

d. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających, 

e. osób niepełnosprawnych, 

f. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą, 

g. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

z zastrzeżeniem, że „Radio Lublin” S.A. ma prawo preferować wcześniej nie 

emitowane kampanie i  kampanie dotyczące województwa lubelskiego. 

5. Rozpowszechnienie audycji następuje na wniosek organizacji pożytku publicznego, 

stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu. 

6. Audycja rozpowszechniona przez „Radia Lublin” S.A. może być ponownie 

rozpowszechniona wyłącznie w przypadku, gdy „Radio Lublin” S.A. dysponuje wolnym 

czasem nadawania w godzinach, o których mowa w § 2 ust.1 ze względu na brak wniosków 

o rozpowszechnienie innych audycji. 

 

§ 3 

1. Treść audycji dotyczącej kampanii społecznej musi być zgodna z zadaniami publicznej 

radiofonii określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji 

(Dz.U. z 2011, nr 43, poz. 226, ze zm.) i powinna dotyczyć w szczególności: 

1) popierania twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej, 

2) upowszechniania wiedzy o języku polskim, 

3) uwzględniania potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym, 
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4) działań służących rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem 

polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, 

5) działań edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych 

zagranicą, 

6) działań służących umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych, 

zwalczaniu patologii społecznych. 

2. Treść audycji, o której mowa w ust. 1 nie może: 

1) propagować działań sprzecznych z prawem i z polską racją stanu, 

2) propagować postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, 

w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, 

3) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu, 

4) sprzyjać zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu, 

5) naruszać obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza 

chrześcijańskiego systemu wartości, 

6) nawoływać do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym, 

7) dotyczyć tematyki politycznej, religijnej lub związanej z zachowaniami 

lub preferencjami seksualnymi, 

8) promować bezpośrednio lub pośrednio podmiotów konkurencyjnych. 

„Radio Lublin” S.A. ma prawo odmówić rozpowszechnienia audycji, o której mowa w ust. 1 

o ile nie spełnia ona wymogów określonych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu. 

 

§ 4 

Przyjęcie przez „Radio Lublin” S.A. audycji dotyczącej kampanii społecznej do 

rozpowszechnienia następuje w dwóch etapach: 

1) na podstawie analizy wniosku, o którym mowa w § 5 Regulaminu, po spełnieniu 

warunków, o których mowa w § 3 i 5 Regulaminu, 

2) na podstawie analizy dostarczonego do „Radia Lublin” S.A. nagrania audycji, po 

spełnieniu wymogów, o których mowa w § 6 Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Wnioski o rozpowszechnienie audycji dotyczących kampanii społecznych składa się 

w terminie 14 dni przed sugerowaną datą ich emisji na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 

5 Regulaminu. Do wniosku załącza się szczegółowy scenariusz audycji oraz odpis z KRS 

organizacji. 

2. Wnioski składane są w formie pisemnej – dopuszcza się możliwość przesyłania skanów 

dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez „Radio Lublin” S.A. z uwzględnieniem kryteriów, 

o których mowa w § 2. O terminie, godzinie i kolejności emisji audycji decyduje „Radio 

Lublin” S.A. 
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4. W przypadku, gdy dostarczony wniosek nie odpowiada warunkom, o którym mowa w § 3 

lub § 5 ust. 1 Regulaminu „Radio Lublin” S.A. wzywa do usunięcia usterek i dostarczenia 

poprawionego wniosku w terminie 2 dni. 

5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danego wniosku oraz terminie emisji audycji 

organizacja pożytku publicznego zawiadamiana jest w formie pisemnej. Odmowa 

rozpowszechnienia audycji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 6 

1. Audycja dotycząca kampanii społecznej może być dostarczona do „Radia Lublin” S.A. na 

płycie CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Długość audycji, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 30 sekund. 

3. Audycje, o których mowa w ust. 1 należy dostarczyć przesyłką poleconą, kurierem lub 

osobiście na adres: Radio Lublin S.A. , ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, w dwóch 

egzemplarzach na płycie CD zabezpieczonej przed zapisem i oznaczonej w sposób trwały 

nazwą organizacji będącej autorem audycji lub w przypadku poczty elektronicznej na adres: 

ewa.mateuszuk@radio.lublin.pl najpóźniej na 48 godzin przed jej emisją. Wraz z dźwiękami 

należy złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy dostarczona audycja nie odpowiada warunkom, o którym mowa w § 3 

lub § 6 ust. 1 - 3 „Radio Lublin” S.A. wezwie do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia 

poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji. 

5. W przypadku niedostarczenia audycji, w trybie i terminach określonych w ust. 3 i 4 czas 

przeznaczony na emisje audycji przepada. 

 

§ 7 

1. „Radio Lublin” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym 

czasie bez podania przyczyny, po skonsultowaniu zmiany z przedstawicielami wskazanymi 

przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Konsultacji, o której mowa w ust. 1 nie wymaga wydłużenie czasu nadawania audycji, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 „Radio Lublin” S.A. opublikuje 

informacje o zmianie Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy Rozporządzenia, ustawy o radiofonii i telewizji oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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Zał. nr 1 

 

 

WNIOSEK  

O ROZPOWSZECHNIENIE AUDYCJI PREZENTUJĄCYCH KAMPANIE 

SPOŁECZNE 

 

 

1. Nazwa, adres siedziby i nr KRS organizacji pożytku publicznego: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Kampania społeczna obejmuje zadania w zakresie (zaznaczyć właściwie): 

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 3) działalności charytatywnej; 

 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 6) ochrony i promocji zdrowia; 

 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 
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24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.* 

 

3. Sugerowany termin emisji audycji od: ……………………  do: …………………………. 

 

4. Czas trwania audycji w sekundach: ……………………… 

 

5. Kampania społeczna jest prowadzona w ramach odpłatnej/nieodpłatnej** działalności 

organizacji pożytku publicznego 

 

 

*zaznaczyć właściwie /** skreślić niewłaściwe 

 

 

……….……………………………………………… 

data i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania 

organizacji pożytku publicznego 

 

 

Załączniki: 

1. Scenariusz audycji 

2. Odpis z KRS i ewentualne pełnomocnictwa 
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Zał. nr 2 

 

 

…………………………………………………… 

(nazwa, adres siedziby i nr KRS 

organizacji pożytku publicznego 

zwana dalej „organizacją”) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Działając w imieniu organizacji oświadczam, że: 

1) reprezentowana przeze mnie organizacja posiada status organizacji pożytku 

publicznego; 

2) audycja dotyczy kampanii społecznej prowadzonej w ramach nieodpłatnej działalności 

organizacji; 

3) wszelkie informacje i dane zawarte w audycji odpowiadają rzeczywistości; 

4) organizacja zezwala „Radiu Lublin” S.A. na nieograniczone terytorialnie korzystanie z 

autorskich praw majątkowych  i praw pokrewnych do utworów składających się na 

audycję na następujących polach eksploatacji: 

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie przy użyciu jakichkolwiek środków, 

wprowadzanie do pamięci komputera, wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek 

techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w 

dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  fonii przewodowej  lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach 

kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach 

przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub 

kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym 

analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w 

tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych bez wynagrodzenia; 

5) wartość praw, o których mowa w pkt 4) nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro; 

6) organizacja posiada wszelkie prawa do znaków towarowych i utworów (prawa 

autorskie, pokrewne i producenckie) wykorzystanych w audycji oraz, że ponosić 

będzie całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich 

związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej lub dóbr 

osobistych powstałych na skutek emisji audycji przez „Radio Lublin” S.A.; 
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7) w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko „Radiu Lublin” S.A. z 

roszczeniami wynikającymi z korzystania przez „Radio Lublin” S.A. z praw, 

udzielonych przez organizację zgodnie z niniejszym oświadczeniem, organizacja 

zobowiązana będzie wstąpić do procesu w miejsce „Radia Lublin” S.A. lub przystąpić 

do niego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie „Radia Lublin” S.A. i 

pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, jak też pokryć 

poniesioną przez  „Radio Lublin” S.A. szkodę; 

8) emisja audycji nie spowoduje konieczności ponoszenia przez „Radio Lublin” S.A. 

jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich lub zrzeszeń ich reprezentujących, innych 

niż wynikające z umów zawartych przez „Radio Lublin” S.A.  z organizacjami 

zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi i autorskimi. 

 

 

……….………………………………………… 

data i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania 

organizacji pożytku publicznego 
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Załącznik 4. Prace etapowe strategicznej komunikacji 

(Materiał zaczerpnięty z: M. Łukasiuk-Gmurczyk, Komunikacja strategiczna w organizacjach 

pozarządowych, „Trzeci Sektor” nr 30 2013, s. 91-92. 

 Analiza sytuacji wyjściowej w kategoriach komunikacji („Jaką mamy reputację?”, „Co 

o nas wiadomo i komu?”, „Co wiadomo o problemach, którymi się zajmujemy?”, „Jakie 

niedopowiedzenia, przesądy, uprzedzenia, złe praktyki występują w tym obszarze?”, 

„Jakie są uwarunkowania prawne, finansowe, obyczajowe?”). 

 Sprawdzenie zasobu komunikacyjnego organizacji („Jakie informacje lub narracje 

o sobie i swoim «produkcie» mamy przygotowane, co zaś trzeba przygotować, 

opracować, poprawić, uzupełnić, aby móc o tym zajmująco opowiadać?”). 

 Z analizy tej powinny wypływać wnioski o deficytach komunikacyjnych, a więc tych 

polach, które należy strategicznie obsłużyć. 

 W kolejnym etapie przyglądamy się otoczeniu, ustalając jakie ważne dla nas grupy 

i osoby w nim występują (na przykład autorytety z naszej dziedziny, instytucje naukowe 

i badawcze, inne organizacje, ważne instytucje lokalne, regionalne, ogólnopolskie, 

kontestatorzy, kibice, potencjalni wolontariusze, liderzy opinii, beneficjenci i ich 

otoczenie, służby kontrolne, stowarzyszenia branżowe, Kościół). 

 Z tak szeroko nakreślonego otoczenia wybieramy grupy docelowe, do których 

będziemy kierować naszą komunikację. 

 Definiujemy cele naszych działań komunikacyjnych. Powinny się one opierać na 

zdiagnozowanych na wstępie deficytach. Warto wyznaczyć cele krótkoterminowe (za rok) 

i długoterminowe (za na przykład pięć lat), pamiętając, że przemiany społeczne 

przebiegają niezwykle powoli. 

 Na podstawie analizy deficytów i celów przygotowujemy „komunikaty” dla grup 

docelowych, a więc pewne przekazy, informacje, wiadomości, z którymi chcielibyśmy do 

nich dotrzeć. Są to sformułowania robocze – nie publikujemy ich nigdzie, nie mają więc 

formy sloganów reklamowych, są raczej skrótami informacji do późniejszego 

komunikowania. 

 W tym punkcie kończy się etap koncepcyjny planowania strategii komunikacyjnej. 

Dopiero teraz następuje czas na namysł o narzędziach. 

 Przełożenie komunikatów na konkretne działania (różne formy i narzędzia 

komunikacji werbalnej i przez działania) skierowane do każdej z grup docelowych. 

Wpisanie ich w kalendarz. 

 Zaprojektowanie harmonogramu działań i budżetu. 

 Zaplanowanie ewaluacji, która mierzyłaby stopień osiągnięcia celów na przykład po 

roku pracy i badałaby efektywność wybranych działań. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


