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Działalność organizacji 
non-profit 
w województwie małopolskim 
w 2016 r.

informacje sygnalne

W 2016 r. w województwie małopolskim aktywnych 
było 8,8 tys. organizacji non-profit takich jak: sto-
warzyszenia i podobne organizacje społeczne, 
fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz 
społeczne podmioty wyznaniowe. W Krakowie 
miało swoją siedzibę 28,2% wszystkich organiza-
cji non-profit z województwa małopolskiego.

odpłatną działalność statutową, natomiast 23,6% 
podmiotów  realizowało  odpłatną  działalność 
statutową  bez  działalności  gospodarczej.  Istot-
nie mniejszy udział  (6,3%) miały podmioty, które 
wskazały  działalność  gospodarczą  bez  odpłatnej 
działalności statutowej jako główne źródło finan-
sowania  swoich  działań.  Najmniej  liczną  grupą 
były organizacje, które pozyskiwały środki prowa-
dząc odpłatną działalność statutową oraz działal-
ność gospodarczą (3,7%).

Lokalizacja i zasięg działania
Sześć  na  dziesięć  organizacji  non-profit  w  wo-
jewództwie  małopolskim  zlokalizowanych  było 
w miastach, z tego 36,6% w miastach na prawach 
powiatu. Na wsi prowadziło działalność 38,8% ma-
łopolskich organizacji.
W grupie badanych organizacji non-profit domino-
wały podmioty, których działalność nie wykraczała 
poza  granice  powiatu  –  tzw.  organizacje  o  śred-
nim  zasięgu  działalności.  Organizacje  działające 
w obszarze gminy stanowiły 29,3%, województwa 
20,1%, a powiatu 19,2%. Najmniej było organizacji, 
których aktywność wykraczała poza granice kraju 
(6,3%)  oraz  działające  w  swoim  najbliższym  są-
siedztwie (10,7%).

Tablica 1. Struktura zbiorowości organizacji non-profit w 2016 r.

Wyszczególnienie

Polska Województwo małopolskie W tym Kraków

w tys. Polska = 100 w tys.
województwo 
małopolskie 

= 100 

Ogółem 91,8 8,8 9,6 2,5 28,2

w tym OPP 9,1 0,7 8,2 0,3 36,5

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 73,4 6,9 9,4 1,4 20,9

Fundacje 13,6 1,4 10,0 0,9 65,0

Społeczne podmioty wyznaniowe 1,9 0,3 14,5 0,1 40,8

Samorząd gospodarczy i zawodowy 2,9 0,3 9,8 0,1 18,8

Liczba organizacji non-profit
W województwie małopolskim działało 8,8 tys. or-
ganizacji non-profit, co stanowiło 9,6% wszystkich 
aktywnych organizacji w Polsce. Stowarzyszenia 
i podobne organizacje społeczne stanowiły 9,4%, 
fundacje 10,0%, społeczne podmioty wyznaniowe 
14,5%, samorząd gospodarczy i zawodowy 9,8%. 
W województwie funkcjonowało 8,2% aktywnych 
organizacji pożytku publicznego (OPP). W Krakowie 
działało 2,5 tys. organizacji, które stanowiły 28,2% 
wszystkich  organizacji  non-profit  z województwa 
małopolskiego i 2,7% w kraju. Status OPP posiada-
ło 0,3 tys. podmiotów.

Rodzaj działalności
W województwie małopolskim zdecydowana więk-
szość organizacji (66,4%) prowadziła wyłącznie nie-

- żółty kolor pokazuje błędny kerning i światło - najostrzejszy kolor wymaga zmiany (można włączyć/wyłączyć w -> EDYCJA - PREFERENCJE - SKŁAD: naruszanie zasad i naruszanie dzielenia 
wyrazów i justowania);

- wiszące spójniki -> ctrl + F - GREP: w polu ‚Znajdź’ wkopiować formułę (\b)(a|i|o|u|z|w|A|I|O|U|Z|W)(\b\s); w polu ‚Zamień na’ 
wkopiować formułę $2$3; (w opcji ‚Przeszukuj’ musi być zazaznaczony ‚Dokument’); wybrać opcję ‚Wiecęj opcji’; w polu ‚Zmień 

format’ kliknąć w ikonę lupy i w ‚Podstawowym formatowaniu znakowym’ zaznaczyć opcję ‚Bez dzielenia’ i zatwierdzić OK; wybrać 
opcję ‚Zmień wszystkie’; [można zapisać daną fomułę dyskietką w prawym górnym rogu - wtedy automatycznie przy każdym nowym 

dokumencie będzie można z niej skorzystać bez ręcznego wpisywania];
- podwójne spacje -> ctrl + F - TEKST: w polu ‚Znajdź’ ręcznie wstawić dwie spacje z klawiatury; w polu ‚Zamień na’ ręcznie wstawić jedną spacje z klawiatury; wybrać opcję ‚Zmień wszystkie’; 
- na czerwono podkreślane są ewentualne błędy, literówki, ale InDesign nie jest dobry w skrótach i łączonych wyrazach (można włączyć/wyłączyć w -> EDYCJA - PREFERENCJE - PISOWNIA : 
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Dziedzina działalności
W  2016  r.  największa  część  badanych  organizacji 
non-profit z województwa małopolskiego realizo-
wała swoją główną działalność statutową w nastę-
pujących dziedzinach: sport, turystyka, rekreacja, 
hobby (27,8%), ratownictwo (15,3%), kultura i sztu-
ka (15,1%). Kolejne obszary działalności statutowej 
organizacji  to  edukacja,  wychowanie  i  badania 
naukowe (12,2%), pomoc społeczna i humanitarna 
(5,7%) oraz rozwój lokalny, społeczny i ekonomicz-
ny  (4,1%).  Dziedziny  działalności  statutowej,  naj-
rzadziej wskazywane przez organizacje non-profit 
w województwie małopolskim to rynek pracy i ak-
tywizacja zawodowa.
Organizacje zlokalizowane w Krakowie najczęściej 
prowadziły  działania  związane  z  kulturą  i  sztuką 
(20,5%), edukacją, wychowaniem i badaniami na-

Tablica 2. Organizacje non-profit według rodzaju prowadzonej działalności w 2016 r.

Wyszczególnienie
Ogółem

Wyłącznie 
nieodpłatna 
działalność 
statutowa

Odpłatna działalność statutowa lub działalność gospodarcza

razem

odpłatna 
działalność 

statutowa bez 
działalności 
gospodarczej

działalność 
gospodarcza 
bez odpłatnej 
działalności 
statutowej

odpłatna 
działalność 
statutowa 
oraz działal-
ność gospo-

darcza

w tys. w %

Polska 91,8 69,9            30,1 21,1 5,8 3,2

Województwo małopolskie 8,8 66,4 33,6 23,6 6,3 3,7

w tym Kraków 2,5 53,5 46,5 29,9 9,2 7,4

Wykres 1. Struktura organizacji non-profit w województwie małopolskim według wybranych jednostek 
terytorialnych, w których miały siedzibę w 2016 r.

ukowymi (18,8%) oraz sportem, turystyką, rekre-
acją, hobby (17,4%).

Baza członkowska
Na  koniec  2016  r.  organizacje  sektora  non-profit 
w  województwie  małopolskim  zrzeszały  łącznie 
511,7  tys.  osób1,  co  stanowiło  5,5%  wszystkich 
członków  organizacji  w  Polsce.  Organizacje 
obejmujące  swoją  działalnością  zasięg  co 
najwyżej województwa zrzeszały łącznie 324,9 tys. 
osób.  Najwięcej  osób  zrzeszały  stowarzyszenia 
i podobne organizacje społeczne (77,5%). Organizacje 
zlokalizowane na terenie Krakowa zrzeszały 251,1 tys. 
osób, czyli blisko połowę należących do organiza-
cji  non-profit  w  województwie  małopolskim. 
W Krakowie podobnie jak w całym województwie 
najwięcej osób zrzeszały stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne (68,5%).

1 Liczba członkostw to suma zadeklarowanych przez badane organizacje osób fizycznych zrzeszonych w ich struktu-
rach. W skali kraju liczba członkostw nie równa się sumie obywateli kraju należących do jakiejkolwiek organizacji, 
gdyż jedna osoba może być równocześnie członkiem wielu organizacji. W przypadku fundacji oraz innych organiza-
cji, które nie zrzeszają osób fizycznych wzięto pod uwagę liczbę członków ich organów kolegialnych.

36,6%

12,7%11,9%

38,8%

miasta na prawach powiatu

miasta w gminie miejskiej

miasta w gminie miejsko-wiejskiej

wieś
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Wykres 2. Struktura organizacji non-profit w województwie małopolskim według maksymalnego zasięgu 
działalności w 2016 r.

Praca społeczna
W 2016 r. z pracy społecznej2 korzystało 90,0% or-
ganizacji sektora non-profit z województwa ma-
łopolskiego. W Krakowie dobrowolna  i bezpłatna 
praca  była  świadczona  w  86,0%  organizacji.  Pra-
cę  społeczną  na  rzecz  organizacji  zlokalizowa-

nych w województwie małopolskim wykonywa-
ło 196,3 tys. osób. Dla organizacji zlokalizowanych 
w  Krakowie  pracę  społeczną  świadczyło  84,2  tys. 
osób, a dla organizacji obejmujących maksymal-
nym zasięgiem miasto Kraków – 10,3 tys. Najczę-
ściej z pracy wolontariatu korzystały stowarzyszenia 

Wykres 3. Organizacje non-profit w województwie małopolskim według najważniejszej dziedziny dzia-
łalności statutoweja w 2016 r.

najbliższe sąsiedztwo gmina powiat
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Łowiectwo

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka

Rynek pracy, aktywizacja zawodowa

województwo małopolskie

Kraków

a Dziedziny zostały określone za pomocą najważniejszego pola działalności wskazanego przez organizacje.

2 Praca społeczna jest to praca świadczona dobrowolnie i bez wynagrodzenia zarówno przez członków organizacji, 
jak i osoby niebędące jej członkami.
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Wykres 4. Struktura członkostwa i organizacji sektora non-profit w województwie małopolskima według 
rodzaju organizacji w 2016 r.

ostatnich, dominowały podmioty posiadające od 
1 do 5 pracowników  (62,2%). Wielkość zatrudnie-
nia różniła się w zależności od rodzaju badanych 
organizacji. Społeczne podmioty wyznaniowe naj-
częściej  posiadały  pracowników,  którzy  otrzymy-
wali  wynagrodzenie  (87,2%),  przede  wszystkim 
zatrudniając  ich  na  podstawie  umów  o  pracę 
(83,8%).

Przychody
W 2016 r. w województwie małopolskim spośród 
organizacji non-profit objętych badaniem 89,8% 
uzyskało przychody ze swojej działalności. Przy-
chody w przedziale powyżej 10 tys. do 100 tys. zł 
osiągnęło 40,8% organizacji w województwie ma-
łopolskim.  Natomiast  19,9%  organizacji  osiągnę-
ło  przychody  w  przedziale  powyżej  100  tys.  do 
1 mln zł. Podmioty o najwyższym poziomie przy-

i podobne organizacje społeczne (93,6%) zlokali-
zowane na terenie województwa małopolskiego. 
Natomiast  najrzadziej  z  pracy  społecznej  ko-
rzystały społeczne podmioty wyznaniowe (32,1%). 
W Krakowie z wolontariatu najczęściej korzystały 
stowarzyszenia  i  podobne organizacje  społecz-
ne  (92,0%),  a  najniższy  odsetek,  podobnie  jak 
w skali całego województwa, odnotowano w spo-
łecznych podmiotach wyznaniowych (35,1%).

Praca płatna
Większość badanych organizacji non-profit (59,1%) 
w województwie małopolskim nie zatrudniała żad-
nych osób, opierając swoją działalność wyłącznie 
na pracy społecznej członków  lub wolontariuszy. 
Pozostałe organizacje posiadały osoby pracujące 
na podstawie umów cywilnoprawnych (24,4%), czy 
rzadziej umów o pracę (16,5%). W przypadku tych 

Wykres 5. Korzystanie z pracy społecznej przez organizacje non-profit w województwie małopolskim 
według rodzaju organizacji w 2016 r.
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a Uwzględniono tylko organizacje obejmujące maksymalnym zasięgiem działalności granice województwa.
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Wykres 6. Struktura organizacji non-profit w województwie małopolskim według form zatrudnienia 
w 2016 r.

chodów powyżej 1 mln zł stanowiły 4,7% organiza-
cji w województwie. Zbiorowością o najwyższym 
odsetku  przychodów powyżej  1 mln  zł  były  spo-
łeczne podmioty wyznaniowe (28,2%). Natomiast 
zbiorowością o najwyższym odsetku przychodów 
do 1 tys. zł były stowarzyszenia i podobne organi-
zacje  (17,6%). Wśród  organizacji  pożytku  publicz-
nego  (OPP)  najmniejszą  grupę  (2,7%)  stanowiły 

organizacje,  których  roczne  przychody  nie  prze-
kraczały  1  tys.  zł.  Zaś  najzamożniejszych  organi-
zacji,  których  roczne  budżety  wyniosły  powyżej 
1  mln  zł  było  15,2%.  Z  kolei  najliczniejszą  grupą 
wśród zbiorowości organizacji pożytku publiczne-
go (37,7%) były podmioty o przychodach od 10 tys. 
do 100 tys. zł.

brak płatnego personelu tylko umowy cywilnoprawne umowy o pracę
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Wykres 7. Struktura organizacji non-profit w województwie małopolskim według wysokości uzyskiwa-
nych przychodów w 2016 r. 
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Prezentowane dane pochodzą ze sprawozdawczości 
statystycznej prowadzonej w 2017 r. na formularzach: 
SOF-1 „Sprawozdanie z działalności  fundacji,  stowa-
rzyszeń i podobnych organizacji społecznych” i SOF-4 
„Sprawozdanie z działalności  samorządu gospodarcze-

go i zawodowego”. Więcej informacji na temat metodo-
logii badań serii SOF zostało zamieszczonych w opra-
cowaniach na stronie GUS http://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/
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