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1. Wprowadzenie 

 

Projekt badawczy został zrealizowany w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie w 

okresie od marca 2010 roku do czerwca 2011 roku przez zespół badawczy pod 

kierownictwem dr hab. Adama Grzegorczyka w składzie: Monika Kwil, Kamila Rajek, Anna 

Rębisz, Anna Świderska, Michał Wasilewski. Projekt został zrealizowany ze środków 

własnych Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.  

Realizacja badania opisanego w niniejszym raporcie została poprzedzona 6-

miesięcznymi badaniami literaturowymi obejmującymi literaturę polską i obcą, głównie w 

postaci monografii, artykułów prasowych i internetowych, referatów konferencyjnych, 

tekstów o profilu szkoleniowo-oświatowym. Zgromadzona przez zespół literatura przedmiotu 

oraz oparta na niej, syntetycznie przetworzona wiedza, utrwalona w postaci odrębnych 

tekstów, pozwoliła na skonstruowanie zaprezentowanego w raporcie narzędzia badawczego, a 

następnie poddanie uzyskanych wyników i opartych na nich wyliczeń merytorycznej 

interpretacji.  

Zarówno plan badania, jak i jego wyniki były przedmiotem odrębnych prezentacji 

podczas seminarium naukowego Instytutu Public Relations Wyższej Szkoły Promocji w 

Warszawie.  

 

2. Założenia 

 

Działalność organizacji społecznych wymaga finansowania z różnych źródeł. 

Podstawową formą finansowania ich działalności statutowej jest fundraising – gromadzenie 

dobrowolnych, bezinteresownych wpłat ze strony osób lub instytucji popierających określony 

cel, ideę lub przesłanie. W krajach zachodnich fundraising stał się powszechną praktyką 

działalności organizacji społecznych. Prowadzone są w tym zakresie badania, wydawane 

książki, na uniwersytetach kształci się specjalistów w tej dziedzinie. W Polsce dotychczas 

wiedza na ten temat ma charakter intuicyjny.  

Wiedza na temat fundraisingu jest dostępna głównie w postaci opracowań 

książkowych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i e-booków) wydawanych w dominującej 

części w języku angielskim. Występują również teksty poradnicze i edukacyjne, w niewielkim 

stopniu sporządzane w języku polskim. Jednak nie język publikacji stał się powodem podjęcia 

próby realizacji naukowego badania dotyczącego zagadnień fundraisingu, a brak wiedzy 

dotyczący rzeczywistego stanu tego zjawiska w Polsce, stopnia wykorzystywania go i jego 
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konkretnych instrumentów przez organizacje pozarządowe, umiejętności i tendencji 

zarządzania procesami fundraisingowymi, postaw Polaków wobec fundraisingu, a także 

znaczenia komunikacji w tym procesie i gotowości mediów do współpracy w jego realizacji.  

Dla wszystkich organizacji pozarządowych pozyskiwanie środków finansowych jest 

współczesną koniecznością, a dla organizacji pożytku publicznego powszechną praktyką, 

umożliwioną m.in. dzięki zapisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 

tych okolicznościach to właśnie zdolność do właściwego posługiwania się narzędziami 

fundraisingu generuje skuteczność w pozyskiwaniu środków.  

Zaplanowane badanie ma charakter pomiaru ilościowego na reprezentatywnej próbie 

organizacji pożytku publicznego. Zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza 

internetowego, do którego linki zostały wysłane drogą poczty elektronicznej do 4660 opp 

(spośród 6692), które ujawniły adresy poczty elektronicznej w bazie opp.  

Zebrane ustalenia pozwolą zidentyfikować problemy polskiej działalności 

fundraisingowej. Skutkiem badania ma być wprowadzenie zmian w zakresie stosowanych 

metod i technik, a co za tym idzie usprawnienie podejmowanych działań przez organizacje.  

 

3. Cel badania 

 

Celem badania jest diagnoza aktualnego stanu polskiej działalności fundraisingowej 

podejmowanej przez organizacje pozarządowe. Bezpośrednim ustaleniem badania jest 

zgromadzenie statystycznego rozkładu odpowiedzi na szereg pytań dotyczących prowadzonej 

w organizacjach pożytku publicznego działalności fundraisingiowej. W tym zakresie cele 

obejmują zagadnienia zarządzania procesem fundraisingu, stosowanych instrumentów, w tym 

instrumentów komunikacyjnych (i udziału mediów), a także efektów działalności 

(szczególnie w postaci lojalności darczyńców).  

Tak zgromadzone dane, poddane dalszej analizie statystycznej, powinny pozwolić na 

ustalenie zależności współwystępowania instrumentów i zjawisk, a także związków 

przyczynowo-skutkowych zachodzących w procesie działalności fundraisingowej. Finalnym 

efektem badania powinien być zbiór ustaleń prognostyczno-poradniczych odnośnie 

stosowania metod fundraisingu w przyszłości.  
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4. Metoda badawcza 

 

Badanie Fundraising w działalności organizacji pozarządowych zostało 

przeprowadzone metodą kwestionariuszową przy wykorzystaniu formularza internetowego. 

Taka wersja badania pozwala na szybki zwrot odpowiedzi i sprawną eliminację 

pojawiających się trudności. Pośród wielu dostępnych w Internecie narzędzi i gotowych 

ankiet został użyty formularz Google,  który najbliżej pozwolił wypełnić zakładane założenia.  

Google Documents™ dostarcza kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia ankiet. 

Oprócz możliwości zbudowania kompleksowej ankiety, ułatwia także analizę danych 

statystycznych. Wszystkie informacje są zbierane do podstawowego arkusza danych. Arkusz 

ten można pobrać na dysk komputera i używając rozbudowanej wersji Microsoft Excel 

przeprowadzić dogłębną analizę danych przy użyciu szeregu dostępnych w programie filtrów. 

Ostateczna wersja kwestionariusza zawierała trzydzieści sześć pytań (jednokrotnego i 

wielokrotnego wyboru, pytania o skalę, pytania otwarte, pytania tabelaryczne, itd.). Po 

ustaleniu i stworzeniu satysfakcjonującej  wersji kwestionariusza zostało przeprowadzone 

pierwsze badanie próbne. Polegało na kilkakrotnym wypełnieniu formularza, za każdym 

razem zaznaczając różny rozkład odpowiedzi. Celem tego procesu było wyeliminowanie 

ewentualnych błędów technicznych, sprawdzenie sposobu w jaki przedstawiają się 

odpowiedzi, wygląd arkuszu danych i dostarczonej formy wykresów.  

Dostęp do formularza był możliwy poprzez adres hiperłącza zamieszczony w 

wiadomości e-mail wysłanej do organizacji pożytku publicznego. Organizacje zostały 

wybrane spośród wszystkich (6692) dostępnych w bazie OPP (http://bazy.ngo.pl), które w 

swoim profilu zamieściły adres e-mail (4660). 

Aby uzyskać wiarygodne dane, w kwestionariuszu została wprowadzona obligacja 

odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednak po przeprowadzeniu kolejnego badania próbnego 

pośród zaprzyjaźnionych organizacji pożytku publicznego kilka pytań zostało 

sklasyfikowanych jako niewymagane. Argumentem, który zadecydował o podjęciu takiego 

kroku była opinia w/w organizacji mówiąca o tym, że wiele organizacji nie będzie miało 

wystarczającej wiedzy lub doświadczenia do udzielania odpowiedzi. Taka sama opinia 

pojawiła się również już w trakcie badania. 

Kwestionariusz został wysłany drogą elektroniczną z założonego specjalnie do tego 

celu adresu e-mail (fundraisingwsp@gmail.com).  Technicznie zabezpieczenia poczty przed 

spamem pozwalały na wysłanie wiadomości do 500 adresatów jednocześnie. Z tego powodu 

wysyłka trwała kilka dni. 

http://bazy.ngo.pl/
mailto:fundraisingwsp@gmail.com
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Wysyłka wiadomości została przeprowadzona w dwóch turach. W pierwszej turze 

został uzyskany zwrot w liczbie 98 ankiet. Liczba uzyskanych zwrotów była 

niereprezentatywna. Przyjęto założenie dążenia do uzyskania próby wielkości 100, 

reprezentatywnej geograficznie. W przypadku 3 województw liczba uzyskanych ankiet była 

zgodna z proporcją wynikająca z rozkładu geograficznego OPP w Polsce. Jednak w 

przypadku 6 województw występowała niedostateczna reprezentacja i w tym przypadku 

powtórzono wysyłkę listu z prośbą o wypełnienie ankiety do wszystkich organizacji za 

wyjątkiem tych, które już wypełniły kwestionariusz. W tej turze uzyskano zwrot w liczbie 45 

ankiet, łącznie 143 odpowiedzi. Otrzymane wyniki zostały przelosowane.  W drugiej turze 

próba przyjęła charakter losowy i była reprezentatywna ze względu na alokację terytorialną w 

postaci województwa. 

 

5. Opis narzędzia badawczego 

 

Badanie będzie prowadzone metodą kwestionariuszową wśród organizacji 

społecznych (OPP). Do przeprowadzenia został wybrany kwestionariusz ankiety, który 

zostanie przekazany drogą e-mailową respondentowi do samodzielnego wypełnienia. Taka 

forma tego narzędzia pozwoli zmniejszyć  ingerencję ankietera w treść udzielanych 

odpowiedzi – tzw. efekt ankieterski (mimowolne sugerowanie pożądanych odpowiedzi).  

Kwestionariusz podzielony jest na wstęp oraz pięć części pogrupowanych 

tematycznie. Wstęp zawiera definicję fundraisingu, informację o realizowanym projekcie 

badawczym oraz o celu prowadzonego badania. Zawarty jest również słowniczek pojęć, które 

mogą sprawić trudność respondentowi. Po wstępie znajduje się kwestionariusz pytań 

zamkniętych i otwartych. Pierwszy blok tematyczny pytań dotyczy wsparcia mediów w 

programach fundraisingowych. Druga część dotyczy zarządzania w fundraisingu. Trzecia 

część bada aspekty lojalności wśród donatorów. Czwarta część analizuje aspekty pisania 

listów fundraisingowych przez OPP. Część piąta odnosi się do zakresu tematycznego – 

technik komunikacji wykorzystywanych w fundraisingu.  

Kwestionariusz zawiera łącznie trzydzieści cztery pytania merytoryczne oraz pięć 

pytań metryczkowych (łącznie trzydzieści dziewięć pytań). W kwestionariuszu znajdują się 

zarówno pytania zamknięte i otwarte. Oprócz pytań ankietowych w badaniu zastosowana jest 

również tabela zbiorcza, która pozwoli na określenie metod wykorzystywanych w 

fundraisingu oraz ich zależności - dotyczy technik komunikacyjnych wykorzystywanych w 

fundraisingu. 
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Ostatnią częścią kwestionariusza jest metryczka. Respondent ma określić w niej 

kluczowy obszar w jakim działa jego organizacja, wskazać obszar działania organizacji (np. 

miasto poniżej 10 000 mieszkańców), określić zasięg działania oraz wskazać grupę 

tematyczną w ramach której działa organizacja. Metryczka zawiera również miejsce na 

wpisanie numeru KRS organizacji – przez co ankieta nie jest anonimowa.  

Wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu wynikają z podjętej problematyki 

badawczej. W celu jasności i zrozumienia dla respondenta kwestionariusz zawiera pytania 

proste i w jak największym stopniu ograniczona jest terminologia specjalistyczna z dziedziny 

fundraisingu, tak aby były przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta. W 

kwestionariuszu pojawiają się pojęcia, które mogą sprawić trudność respondentowi: 

fundraising, fundraiser, donator i fundusz żelazny. Pojęcia te są wyjaśnione we wstępie. 

Wypełnioną ankieta, automatycznie tuż po jej zakończeniu trafia do aplikacji bazy 

danych Google, która sumuje wszystkie uzyskane w badaniu wyniki w postaci pliku w 

programie Excel. 

 

6. Opis doboru próby 

 

Przyjęto, że podmiotem badania będą zarejestrowane w Polsce organizacje pożytku 

publicznego. W oficjalnej bazie opp w serwisie http:///bazy.ngo.pl na dzień 25 stycznia 2011 

roku figurowały 6692 organizacje. Spośród nich 4660 wskazało adres mailowy. 

Do organizacji wskazujących adres mailowy, z podziałem na województwa przesłano 

list elektroniczny z prośbą o wypełnienie ankiety, wraz z linkiem do odpowiedniej zakładki 

serwisu Google. Wysyłka była prowadzona w grupach odpowiadających wojewódzkiej 

przynależności opp.  

Wysyłka została przeprowadzona w dwóch turach. W pierwszej turze został uzyskany 

zwrot w liczbie 98 ankiet. Liczba uzyskanych zwrotów była nieproporcjonalna geograficznie. 

Na tym etapie przyjęto założenie wielkości próby na liczbę 100. W drugiej turze pozyskano 

dodatkowych 45 ankiet.  

W przypadku 4 województw (opolskie, podlaskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie) liczba pozyskanych ankiet była równa przypadającej na nie proporcji w 

próbie. W przypadku pozostałych 12 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 

lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, 

świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie) liczba pozyskanych ankiet była większa, aniżeli 

liczba wynikająca z proporcji próby. Dla każdego z tych województw przeprowadzono 

http://bazy.ngo.pl


 9 

niezależne losowanie polegające na wrzuceniu do czapki zimowej osobnych karteczek z 

numerami KRS organizacji i wylosowaniu odpowiedniej dla danego województwa liczby 

organizacji, które zostały następnie pominięte w badaniu. Tak wyłoniona próba przyjęła 

charakter losowy i była reprezentatywna ze względu na alokację terytorialną w postaci 

województwa. 

Próba jest reprezentatywna geograficznie. Brak możliwości uzyskania 

proporcjonalności celowej ponieważ organizacje deklarują (KRS i statut) oraz rzeczywiście 

realizują działalność w zakresie różnych dziedzin aktywności i tematów. Również brak 

możliwości uzyskania proporcjonalności względem wielkości przychodów i wielkości 

zatrudnienia z powodu braku danych o populacji. 

 

7. Wyniki badania 

 

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie 1: Które z poniżej wymienionych rodzajów 

mediów wspierają Państwa organizację w programach fundraisingowych? (pytanie 

wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych. 
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Wykres słupkowy przedstawia rodzaje mediów, które wspierają organizacje w 

realizowaniu programów fundraisingowych, Internet/portale internetowe (67%), dzienniki 

regionalne (52 %), Radio lokalne (24 %), telewizja regionalna (21 %), radio regionalne (16 

%), prasa specjalistyczne (14 %), outdoor (12 %), tygodniki opinii (7 %), dzienniki (5 %), 

czasopisma (3 %), radio ogólnopolskie (2 %).  

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie 2: W jaki sposób Państwa organizacja 

pozyskuje kontakt z mediami przy pozyskiwaniu funduszy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych. 



 11 

Wykres słupkowy przedstawia, w jaki sposób organizacje pożytku publicznego pozyskują 

kontakt z mediami przy pozyskiwaniu funduszy. Najwięcej wskazań uzyskały odpowiedzi: strona 

internetowa (72 %), indywidualne spotkania (65 %), materiały informacyjne  i wysyłka e-mailowa po 

(50 %), komunikaty prasowe (28 %), gale, bale i inne uroczystości, festyny, pikniki, koncerty 

charytatywne (27 %), wystąpienia publiczne (23 %), seminaria, warsztaty (14 %), konferencje 

prasowe (13 %), wysyłka pocztowa (12 %), newslettery i gazetkę organizacji (10 %), targi (5 %), 

punkt informacyjno-doradczy, infolinia (4 %), inne (3 %). 

  

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie 3: Jakie funkcje media pełnią w realizowanej 

przez Państwa organizację działalności fundraisingowe? (pytanie wielokrotnego 

wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych. 

Wykres przedstawia, jakie funkcje media pełnią w realizowanej przez organizacje 

działalności fundraisingowej. Najwięcej wskazań uzyskały odpowiedzi: informacyjna 

(przekazywanie komunikatów) (84%), popularyzująca (41 %), jako źródło danych/informacji 

(40 %), uwiarygodniająca (34 %), opiniotwórcza (17 %), aktywizująca (15 %), propagandowa 

(13 %), wychowawcza (6 %,)  inne (2 %).  
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Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie 4: Czy działania związane z pozyskiwaniem 

funduszy ze źródeł zewnętrznych realizowane są przez Państwa organizację.. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Znaczna większość organizacji pożytku publicznego 78% OPP prowadzi swoje 

działania związane z pozyskiwaniem funduszy w sposób celowy i określony, a jedynie 

niewielka część 14%, prowadzi działania fundraisingowe w sposób chaotyczny i 

przypadkowy. W zakresie etapowania działań: 38% OPP prowadzi je jednoetapowo, 

natomiast 29% wieloetapowo. Działania realizowane w sposób powtarzalny wskazało 58% 

OPP, a 15% udzieliło odpowiedzi, że działania te prowadzone są w sposób nie powtarzalny w 

innych projektach. Prowadzenie działań wewnętrznie ze sobą powiązanych deklaruje 57%, 

natomiast jako działania nie powiązane ze sobą wskazuje 11% OPP. W sposób ograniczony 

czasowo, działania prowadzi 37% OPP, natomiast 32% prowadzi je bez limitu czasowego. 
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Działania związane z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych realizowane są 

przez organizacje: w sposób celowy – określony, wieloetapowo, prowadzone działania są ze 

sobą wewnętrznie powiązane, w sposób ograniczony czasowo oraz w sposób powtarzalny 

przez co działalność ta nie może zostać uznana za działalność projektową. 

 

Wykres 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie 5: Jakie priorytety towarzyszą przy realizacji 

Państwa działań fundraisingowych? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Wśród organizacji pożytku publicznego dominującym stylem zarządzania (49%) jest 

styl liberalny, który w swojej specyfice nastawiony jest na ludzi.  Styl demokratyczny, czyli 

taki, który nastawiony jest zarówno na ludzi i zadania wśród OPP uplasował się na drugim 

miejscu uzyskując wynik 42%. Najrzadziej (9%) stosowanym stylem przez organizacje 

pożytku publicznego, jest styl autokratyczny, który nastawiony jest głównie na realizację 

zadań. 
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Wykres 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie 6: Jak Państwa organizacja rekrutuje osoby 

do pozyskiwania funduszy – fundraiserów? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Organizacje pożytku publicznego w pytaniu związanym z pozyskiwaniem 

fundraiserów do organizacji mogły wskazać wszelkie stosowane metody rekrutacji. W 

znacznej większości (99%), OPP stosują rekrutację wewnętrzną, wśród członków własnej 

organizacji, w niewielkim stopniu pozyskiwani są fundraiserzy za pomocą rekrutacji 

zewnętrznej (4%) oraz fundraiserzy pozyskiwani z innej organizacji (3%). 
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Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie 7: Ile osób pozyskujących fundusze pracuje w 

Państwa organizacji? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Połowa organizacji OPP funkcjonujących na polskim rynku posiada w swoich 

strukturach od dwóch do trzech fundraiserów, znaczący procent organizacji (37%) zatrudnia 

jednego fundraisera. Zatrudnienie na poziomie od czterech do dziewięciu osób wskazało 9% 

OPP, a powyżej 10 fundraiserów deklaruje się 4% organizacji. 
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Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie 8: W których z poniższych obszarów 

stosujecie Państwo metody zarządzania? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Wykres przedstawia obszary zarządzania, w ramach których OPP stosują metody 

zarządzania:  zarządzanie kosztami (planowanie kosztów, budżetowanie, kontrola) – 70% 

organizacji,  zarządzanie czasem (prowadzenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem) – 

55%, zarządzanie jakością (rzetelność, punktualność, wiarygodność itp.) – 48%,  zarządzanie 

zasobami ludzkimi (dobór i zarządzanie zespołem ludzkim) – 47%,  zarządzanie integracją 

(integralne połączenie wszystkich elementów przedsięwzięcia zgodnie z jego planem) – 41%, 

zarządzanie zleceniami (działania administracyjne: zlecenia, oferty, kontakty)  – 39%, 

zarządzanie komunikacją (skoordynowany obieg i dystrybucja informacji w zespole) – 35%, 

zarządzanie zakresem (ustalenie i kontrola wielkości przedsięwzięcia) – 31%, zarządzanie 

ryzykiem (identyfikacja i ograniczenie ryzyka dot. przedsięwzięcia) – 24% oraz inne – 1%. 
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Wykres 9. Czy osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy w Państwa 

organizacji, uczestniczy w szkoleniach dotyczących poprawy swoich umiejętności i 

kwalifikacji? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Wśród OPP najczęściej (36%) pojawiała się odpowiedź, że fundraiserzy raz do roku 

lub rzadziej uczestniczą w szkoleniach mających na celu poprawę umiejętności i kwalifikacji. 

W dalszej kolejności pojawiały się następujące odpowiedzi: wcale (24%), tak, 2-3 razy w 

roku (23%), tak, bardzo często, kilka razy w roku (14%) oraz jednorazowo, przed 

przystąpieniem do pracy (3%). 
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Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie 10: Które z form Państwa organizacja 

stosuje wobec swoich fundraiserów? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Spośród metod motywacji fundraiserów najczęściej OPP wskazywały: możliwość 

zdobycia atrakcyjnych kontaktów (33%). W dalszej kolejności pojawiły się następujące 

metody: imprezy integracyjne dla zespołu osób pozyskujących fundusze (18%), awans w 

organizacji (13%) oraz umowa o pracę – bezpieczeństwo stałego zatrudnienia (13%), inne 

(9%), uproszczone formy rekrutacji dla wolontariuszy (8%), okazyjne bony lub karnety (5%) 

oraz premie od pozyskanych kwot (5%). 
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Wykres 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie 11: Jaka jest forma zatrudnienia 

fundraisera? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

 

Za najczęściej stosowaną formą zatrudniania fundraiserów organizacje wskazały 

umowę o wolontariat (38%). Kolejną odpowiedzią, jaką wskazali respondenci, była 

odpowiedź: inne (30%) - tutaj respondenci wskazywali, że działania związane z 

pozyskiwaniem funduszy świadczą bez żadnych umów, że są to wyznaczone im działania w 

ramach członkostwa w danej OPP. W dalszej kolejności znalazły się następujące formy 

zatrudnienia: umowa o pracę – etat lub część etatu (18%) oraz umowa zlecenie (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Wykres 12. Rozkład odpowiedzi na pytania 12-14: Proszę ocenić skalę procentową ilości 

donatorów, którzy… (na osi poziomej dziesiątki procent) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Wykres przedstawia skalę procentową ilości donatorów, którzy informują swoich 

znajomych o wspieraniu organizacji, o działalności organizacji i zachęcają swoich znajomych 

do wspierania organizacji. Najwięcej respondentów odpowiedziało, że 30% donatorów 

informuje swoich znajomych o wspieraniu organizacji (25%), o działalności organizacji 

(20%), zachęcają swoich znajomych do wspierania organizacji (25%). Druga najczęściej 

wybierana odpowiedź dla każdego przypadku to 50%, odpowiednio 20, 17, 19 odpowiedzi. 

Dużo odpowiedzi jest również w 10% i 20% to znaczy, że niewielka liczba donatorów 

informuje znajomych o organizacjach. Natomiast zdecydowanie najmniej odpowiedzi padło 

w 100%, 90%, 80%.  

Na każde pytanie dotyczące tego wykresu organizacja miała możliwość wyboru 

zakresu od 10% do 100% (co 10%) 
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Wykres 13. Rozkład odpowiedzi na pytania 12-14: Skala procentowa ilości donatorów, 

którzy… 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Wykres przedstawia średnie wartości procentowe ilości donatorow, którzy informują 

swoich znajomych o wspieraniu organizacji (37,5%), informują swoich znajomych o 

działalności organizacji (najwięcej bo aż 42%), jak również zachęcają swoich znajomych do 

wspierania organizacji (37%).  
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Wykres 14. Rozkład odpowiedzi na pytania 15-21. W jakim procencie (%) uzyskujecie 

Państwo wpływy… 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Wykres przedstawia skalę procentową uzyskanych wpływów od jednorazowych, 

kilkukrotnych i regularnych donatorów, od firm wspierających organizację, z funduszu 

żelaznego, z działalności gospodarczej i z innych źródeł, niż wymienione powyżej. Najwięcej 

organizacji zaznaczyło, że w 10% uzyskuje wpływy z funduszu żelaznego (65%), z 

działalności gospodarczej (61%), od firm wspierających organizację (53%), od 

jednorazowych donatorów, od regularnych donatorów i z innych źródeł niż wszystkie 

wymienione (po 37%), od kilkukrotnych donatorów (32%). Wpływy w wymiarze 20% 

najwięcej organizacji uzyskuje od jednorazowych donatorów (21%) i od firm wspierających 

organizację (17%). Wpływy w wymiarze 30% najwięcej organizacji uzyskuje od 

kilkukrotnych i regularnych donatorów (po 17% organizacji). Wpływy w wymiarze 40% 

najwięcej organizacji uzyskuje od kilkukrotnych donatorów (10%). Wpływy w wymiarze 

50% najwięcej organizacji uzyskuje od kilkukrotnych donatorów (15%), od regularnych 

donatorów i z innych źródeł, niż wszystkie wymienione (po 14% organizacji). Wpływy w 

wymiarze 60% najwięcej organizacji uzyskuje od jednorazowych donatorów i z innych źródeł 
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niż wymienione (6%). Wpływy w wymiarze 70% najwięcej organizacji uzyskuje z innych 

źródeł niż wymienione (7%). Wpływy w części większej niż 70% z pojedynczych rodzajów 

źródeł uzyskują pojedyncze organizacje (6% i mniej) 

Na każde pytanie dotyczące tego wykresu organizacja miała możliwość wyboru 

zakresu od 10% do 100%. Dlatego odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

Wykres 15. Rozkład odpowiedzi na pytania 15-21. Skala procentowa uzyskanych 

wpływów…  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Wykres przedstawia średnie wartości procentowe uzyskanych wpływów przez 

organizacje. Najwięcej wpływów, bo aż 20,11%, organizacje otrzymują z innych źródeł, niż 

wszystkie wymienione. Na podobnym poziomie otrzymują wpływy od kilkukrotnych 

donatorow (19,44%) i regularnych donatorów (18,31%). Na dalszych pozycjach znajduje się 

odpowiedź: od jednorazowych donatorów (15,82%) i od firm wspierających organizacje 

(12,71%). Najmniej wpływów organizacje uzyskują z funduszu żelaznego (6,89%) i z 

działalności gospodarczej (6,72%). 

 



 24 

Wykres 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie 22: Czy w Państwa organizacji miały 

miejsce przypadki… ?  (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę 

seminaryjną w ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji 

społecznych.  

Wykres na podstawie pytania wielokrotnego wyboru przedstawia przypadki, które 

miały miejsce w organizacji. Większość organizacji odpowiedziało, że nie miała miejsca 

żadna z wymienionych tutaj sytuacji (42%). Druga najczęściej wybierana odpowiedź to 

czasowe ograniczenie wydatków w organizacjach (38%). Na podobnym poziomie znalazły się 

odpowiedzi: zwłoka w regulowaniu zobowiązań (24%) i czasowe ograniczenie zakresu 

działalności organizacji (21%). 15% odpowiedziało, że podejmowało jednorazowe, 

nieplanowane wcześniej zbiórki, a po 7% organizacji dokonało nieplanowanego wcześniej 

zwolnienia pracowników i zaciągnęło krótkookresowy kredyt bankowy. Tylko 3% organizacji 

zaznaczyło, że zaciągnęły długookresowy kredyt bankowy.  
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Wykres 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie 23: Jakie są prowadzone działania w 

Państwa organizacji sprzyjające lojalności donatorów? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę 

seminaryjną w ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji 

społecznych.  

Wykres na podstawie pytania wielokrotnego wyboru, który przedstawia prowadzone 

działania w organizacjach sprzyjające lojalności donatorów. Najwięcej organizacji, bo aż 

68%, stosuje certyfikaty, podziękowania w ramach uznania, jako działania najbardziej 

sprzyjające lojalności donatorów. Dużą popularnością jeśli chodzi o częstość stosowania 

cieszą się również inne dwie odpowiedzi tj. informowanie o aktualnych działaniach i celach 

organizacji (65%) i informowanie o efektach działania organizacji (65%). Jeśli chodzi o ilość 

odpowiedzi, na podobnym poziomie jest ciągła komunikacja z darczyńcami (39%) i kontakt 

telefoniczny (37%). Najrzadziej prowadzone działania w organizacjach sprzyjające lojalności 

donatorów to reagowanie na skargi donatora (11%). 7% organizacji uznało, że nie prowadzi 

żadnych działań, które mają sprzyjać lojalności donatorów. W 1% organizacje udzielono 

odpowiedzi innej: nie mamy stałych donatorów. 
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Wykres 18. Rozkład odpowiedzi na pytanie 24: Jakie są czynniki aktywizacji 

darczyńców Państwa organizacji? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Otrzymane wyniki i ich analiza wykazały, że organizacje pożytku publicznego  

w przeważającej większości stosują się do sprawdzonych technik komunikacji i wybierają 

indywidualny kontakt w celu aktywizacji swoich darczyńców. Taką odpowiedź zaznaczyło 

79% organizacji. Natomiast kolejnym, najczęściej stosowanym czynnikiem jest rekomendacja 

słowna. Trzecią w kolejności techniką aktywizacji darczyńców (37%) została rozmowa 

telefoniczna, a czwartą z 35% wskazań spotkania publiczne. 32% wskazań otrzymały listy 

fundraisingowe. Najrzadziej stosowaną techniką aktywizacji darczyńców (11% wskazań) są 

pakiety sponsorskie. Pytanie zawierało również odpowiedź „inne”, gdzie organizacje miały 

szansę wpisać własny sposób aktywizacji darczyńców. Były to następujące odpowiedzi: 

podziękowania, publikacje, brak działań w tym kierunku.  
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Wykres 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie 25: Która forma reklamy społecznej 

wywołuje największą liczbę reakcji ze strony odbiorców?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Organizacje pożytku publicznego uznały, że najbardziej skuteczne kampanie 

społeczne należy znaleźć złoty środek między silnym negatywnym przekazem, emocjami a 

spokojem i racjonalnymi argumentami. Przekaz taki popiera 44% organizacji. Forma reklamy, 

która wykorzystuje silny negatywny przekaz otrzymała najniższą ilość wskazać 4% wskazań. 

Reklama, która operuje racjonalnymi argumentami uzyskała 28%, a ta która odnosi się 

jedynie do pozytywnych emocji 24%. 
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Wykres 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie 26: Jaka jest grupa celowa darczyńców? 

(Kim są darczyńcy Państwa organizacji) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Najliczniejszą grupą celową darczyńców organizacji są biznesmeni oraz właściciele 

przedsiębiorstw.  Taka odpowiedź pojawiła się w przypadku 69% organizacji.  Dla 47% 

organizacji darczyńcy to kobiety oraz mężczyźni. Osoby starsze pomagają w 36% organizacji 

pożytku publicznego. Określone grupy zawodowe (16%) oraz młodzież i studenci (13%) 

spotkali się z najmniejszym zainteresowaniem organizacji pożytku publicznego w Polsce. 

Inne odpowiedzi (8%) to: EFS, środowiska katolickie, organizacje rządowe i 

międzynarodowe, przedstawiciele firmy zagranicznej, emeryci i renciści, osoby chore na 

konkretną chorobę, rodzice i różni ludzie.  
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Wykres 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie 27: Które z poniżej wymienionych 

elementów zawierał standardowy list stosowany przez Państwa organizacje? Proszę 

zaznaczyć wszystkie prawidłowe. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

Przy zliczaniu wyników pod uwagę brane były tylko te organizacje pożytku 

publicznego, które stosowały listy fundraisingowe (n=67). Najwięcej respondentów 

zaznaczyło, że najczęściej używają następujących elementów: data i miejscowość, nagłówek 

organizacji oraz wprowadzenie (po 11% odpowiedzi). Zaraz po tych elementach znalazły się 

zakończenie, pożegnanie oraz apel, prośba o wpłatę jakiejś kwoty (po 9% odpowiedzi). 

Kolejnymi stosunkowo często pojawiającymi się odpowiedziami były powitanie w formie 

spersonalizowanej (8%), tytuł oraz formularz wpłaty (7%), dodatkowe informacje (6%), 

wyróżnienie kluczowych informacji oraz stopka (po 5%). Najrzadziej wskazywano podtytuł 
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(2% odpowiedzi). Nie stosowano natomiast wysyłki koperty zwrotnej oraz formularza oceny 

(po 0%).  

Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie 28:  Jakie cechy charakterystyczne zawierał 

standardowy list fundraisingowy stosowany przez Państwa organizację? Proszę 

zaznaczyć wszystkie stosowane. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

 Pytanie miało charakter wielokrotnego wyboru. Podobnie, jak w poprzednim pytaniu,  

pod uwagę brane były tylko te OPP, które stosowały listy fundraisingowe (n=67). 

Następujące cechy uzyskały taką samą liczbę wskazań: prawdziwość, autentyczność, 

przejrzystość, czytelność, sugestywność oraz kulturalność, grzeczność (21% odpowiedzi). 

Kolejną cechą, która uzyskała stosunkowo dużo odpowiedzi, była estetyczność, tak 

zaznaczyło 16% organizacji. Najmniej odpowiedzi uzyskały cechy: wywołujący empatię 

(9%) oraz oryginalny, wyjątkowy, atrakcyjny wraz z wywołującym emocje (po 6% wskazań).  
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Wykres 23. Rozkład odpowiedzi na pytanie 29: Jaka jest objętość listu fundraisingowego 

używanego przez Państwa organizację? Proszę wybrać prawidłową odpowiedź. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

 

Pytanie miało charakter jednokrotnego wyboru. Organizacje pożytku publicznego, 

które stosują listy fundraisingowe (n=67) w znacznej większości zaznaczyły jedną stronę 

objętości, tak odpowiedziało aż 75% respondentów. Natomiast dwie strony objętości listu 

stosuje tylko 19% OPP. Najrzadziej organizacje stosują objętość liczącą cztery strony oraz 

inne formy np. folder (3% odpowiedzi). Żadna z organizacji nie zadeklarowała stosowania 

listu o objętości trzech stron oraz pięciu i więcej. 
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Wykres 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie 30: Jaki układ wydruku był stosowany dla 

listu fundraisingowego w Państwa organizacji?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

 

Organizacje pożytku publicznego posługujące się listem fundraisingowym (n=67) 

najczęściej stosują jednostronny układ wydruku listu fundraisingowego, tak zaznaczyło aż 

96% respondentów. Układ dwustronny jest stosowany bardzo rzadko, tylko w 3% wskazań. 

Natomiast 1% organizacji używa zamiast wydruku innej formy (folder). 
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Wykres 25. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Które spośród wymienionych poniżej 

technik komunikacji, oraz które spośród wymienionych poniżej zadań było realizowane 

przez Państwa organizacje?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

Na potrzeby badania sporządzona została tabela zbiorcza w której zostały 

umieszczone wszystkie narzędzia stosowane w fundraisingu. Powyższy wykres przedstawia 
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wyniki procentowe. Najwięcej organizacji stosowało ulotki, broszury, foldery (87%). 

Następnie listy z podziękowaniami (73%), kontakt bezpośredni (69%), wizytę u darczyńcy 

(68%). Listy fundraisingowe uplasowały się dość wysoko, stosowało je 67% organizacji 

pożytku publicznego, są więc jednym z najczęściej używanych instrumentów 

komunikacyjnych w organizacjach pożytku publicznego. Zaraz po nich najwięcej wskazań 

miały imprezy charytatywne otwarte (55%), kampanie społeczne w Internecie (47%), 

informacje o produktach (44%), aukcje internetowe (42%), portale społecznościowe (41%), 

bazy danych (41%), imprezy charytatywne zamknięte (40%), eventy (35%), youtube (33%), 

upominki zachęcające (33%), wysyłka pocztowa z bazy danych (32%), click and donate 

(23%), program lojalnościowy (21%), smsy charytatywne (20%), telemarketing (20%), karty 

stałego klienta (17%). 

 

Wykres 26. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania listów fundraisingowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacje pożytku publicznego posługujące się listami fundraisingowymi (n=67) 

najczęściej stosują je do zachęcenia do wpłaty (51% odpowiedzi) oraz do prezentacji idei 

(36% odpowiedzi). Stosunkowo rzadko stosowane są do kreowania postawy wobec OPP 

(9%), kontaktu z wolontariuszem (3%) oraz kreowania lojalności (1%) wskazań.  
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Wykres 27. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania baz danych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

Poprzez bazę danych OPP, korzystając z tej formy (N=42) najbardziej kreują postawę 

wobec OPP (36%), zachęcają do wpłaty (19%), kontaktują się z wolontariuszem (17%). Baza 

danych jest najmniej pomocna do prezentacji idei oraz kreowania lojalności (po 14%) . 

 

Wykres 28. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania wysyłki z baz danych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego.  

 Spośród organizacji, które realizowały wysyłkę z baz danych (N=32) najwięcej 

poprzez tę formę kreowało postawę wobec OPP (31%), prezentowało idee (21%), kreowało 
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lojalność (17%), kontaktowało się z wolontariuszem (17%). Najrzadziej stosowano bazę 

danych do zachęcenia do wpłaty (14% odpowiedzi). 

 

Wykres 29. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania portali społecznościowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Z organizacji, które wykorzystywały portale społecznościowe (N=41) 28% używało 

tej techniki do prezentacji idei oraz zmiany postawy wobec OPP. 21% organizacji uznało, że 

portale społecznościowe to dobry sposób na kontakt z wolontariuszem. Natomiast 16% 

zachęcało w tej sposób do wpłaty. Jedynie 7% organizacji uznało, że wykorzystanie portali 

społecznościowych może przyczynić się do kreowania lojalności. 
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Wykres 30. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania aukcji internetowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacje, decydując się na wykorzystanie do swoich celów aukcje internetowe 

(N=42), w 34% robiło to, aby zaprezentować swoją ideę. 29% OPP zachęcało w ten sposób 

do wpłaty, a 28% starało się wpłynąć na zmianę postawy wobec OPP. Jedynie niewielka ilość 

z tych organizacji, które wybrały aukcje internetowe, zdecydowało się wykorzystać to 

narzędzie w celu kontaktu z wolontariuszem (6%) i kreowania lojalności (3%) 

Wykres 31. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania Youtube 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

52% organizacji, które stosowało kiedykolwiek Youtube (N=33), wykorzystało to 

medium w celu prezentacji idei. To więcej niż wykorzystanie Youtube w czterech 
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pozostałych kategoriach, których rozkład procentowy ukształtował się w taki sposób, że 15% 

organizacji stosowało tę technikę do kreowania lojalności i kontaktu z wolontariuszem, 12% 

organizacji starało się poprzez Youtube wpłynąć na postawę wobec OPP, a 6% aby 

kontaktować się z wolontariuszami. 

 

Wykres 32. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania eventów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Eventy to według 37% organizacji, które zaznaczyły tę technikę (N=35) dobry sposób 

na prezentację idei. Dla 31% organizacji to również odpowiednia technika do 

zaprezentowania postaw wobec OPP. Zachęcenie do wpłaty podczas eventów stosuje 17% 

organizacji. Na czwartej pozycji wśród celów tej techniki jest kreowanie lojalności (9%). 

Stawkę zamyka kontakt z wolontariuszem z 6% wskazań. 
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Wykres 33. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania otwartych imprez 

charytatywnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Otwarte imprezy charytatywne (N=55) to druga z wymienionych dotychczas technik 

komunikacji, w której dominującym celem jest prezentacja idei (49%).  Działania odnoszące 

się do postawy wobec OPP podczas otwartych imprez charytatywnych stosuje 22% a 14% 

organizacji stara się w taki sposób zachęcić do wpłaty. 11% OPP stara się nawiązać kontakt z 

wolontariuszami. Jedynie 4% kreuje lojalne zachowania podczas otwartych imprez 

charytatywnych. 

Wykres 34. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania zamkniętych imprezy 

charytatywnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 



 40 

Całkiem inaczej przedstawia się sytuacja podczas zamkniętych imprez 

charytatywnych (N=40). Prezentacja idei nie jest już dominującą cechą. Jest to ważny cel dla 

25% organizacji, podobnie jak zachęcenie do wpłaty. Widoczna jest natomiast tendencja 

stosowania zamkniętych imprez charytatywnych w celu kreowania lojalności (20%). Tę 

formę dla kontaktu z wolontariuszem i kreowania postawy wobec OPP stosuje po 15% 

organizacji.  

Wykres 35. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania informacji o produktach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Przedstawienie informacji o produktach dla 45% organizacji, które wybrały tę 

kategorię (N=44) służy prezentacji idei. 30% organizacji poprzez informację o produktach 

kreuje postawę wobec OPP. Połowa mniej (16%) podczas informowania o produktach stara 

się również zachęcić do wpłaty. Kreowanie lojalności to cel ważny dla 5% organizacji, a 

kontakt z wolontariuszem dla 4% organizacji posługujących się tym instrumentem. 
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Wykres 36. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania ulotek, broszur i folderów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Ulotki, foldery i broszury – lider technik komunikacji pośród wszystkich 

wymienionych w badaniu (N=87) jest stosowany dla prezentacji idei (37% wskazań), 

zachęcenia do wpłaty (33%) i kreowania postawy wobec OPP (27%). Marginalna ilość 

wskazań przypadła dla kreowania lojalności i kontaktu z wolontariuszem (1 i 2% wskazań). 

 

Wykres 37. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania click and donate 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 
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W Polsce do stosowania Click and donate przyznaje się 23% organizacji (a pierwszym 

i najbardziej znanym przykładem tego działania jest Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej).  Z 

samej definicji wynika, że click and donate służy pozyskiwaniu funduszy, tym samym nie 

powinno dziwić, że 39% organizacji stosuje to narzędzie w celu zachęcenia do wpłaty. Nie 

wiele mniej, bo 35% organizacji poprzez click and donate podejmuje starania w kierunku 

oddziaływania na zmianę postawy wobec OPP. Kontakt z wolontariuszem to cel, który jest 

ważny dla 13% organizacji w zastosowaniu tej techniki, a prezentacja idei dla 9% i jedynie 

dla 4% - kreowanie lojalności 

 

Wykres 38. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania wizyt u darczyńców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacje pożytku publicznego stosujące w swojej działalności wizyty u darczyńcy 

(N=68) w przeważającej części podczas takiego spotkania skupiają się na prezentacji idei. 

Takie rozwiązanie jest bliskie 41% organizacji. Jednocześnie 34% OPP, które wizytują 

swoich darczyńców w rozmowie zachęca do wpłaty. 13% organizacji uważa, że to dobry 

sposób na prezentację/zmianę postawy darczyńcy wobec OPP. Kreowanie lojalności podczas 

wizyty jest celem realizowanym przez 10% organizacji. Dla kontaktu z wolontariuszem formę 

tę stosuje 2% organizacji. 
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Wykres 39. Rozkład odpowiedzi do pytania 31:  Zadania upominków zachęcających 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Zastosowanie upominków zachęcających (N=33) wśród organizacji pożytku 

publicznego najczęściej służy kreowaniu lojalności (28%). 21% organizacji, wręczając 

upominki, stara się przy okazji zachęcić do wpłaty na rzecz prowadzonych przez siebie 

działań. Trzecim w kolejności celem wykorzystania techniki zaprezentowanej na wykresie 

powyżej jest prezentacja idei i zmiana postawy (obie kategorie po 18%). Dla 15% OPP ta 

forma wspiera kontakt z wolontariuszem. 

Wykres 40. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania kart stałego klienta 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 
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Powyższe wyniki potwierdzają, że karty stałego klienta stosowane przez OPP (N=17) 

– podobnie jak w komercyjnych działaniach lojalnościowych, przyczyniają się do kreowania 

lojalności wobec organizacji (41%).  Zauważalna jest także  (29%) ilość organizacji, która 

stosuje karty stałego klienta w celu oddziaływania na postawę obdarowanego wobec trzeciego 

sektora. Dla 18% organizacji karty służą do prezentacji własnej idei. Kontakt z 

wolontariuszem i zachęcenie do wpłaty jako cel możliwy do zrealizowania przy użyciu kart 

stałego klienta  występuje w 6% organizacji. 

Wykres 41. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania logowania na stronę www 

organizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacje, które posiadają własną stronę WWW i w jej działaniu stosują procesy 

CRM (z ang. zarządzanie relacjami z klientem) a takim działaniem jest na pewno 

zastosowanie logowania na stronie WWW (N=42), w 48% uważają to za narzędzie 

odpowiednie do prezentacji idei. Natomiast dla 21% z nich celem logowania się jest zmiana 

postawy wobec OPP. Zapewne po zalogowaniu się organizacje udostępniają szereg narzędzi, 

które pozwalają na szybki kontakt z wolontariuszami (12% organizacji). 10% i 9% przypada 

kolejno dla zachęcenia do wpłaty i kreowania lojalności jako celu logowania się na stronie 

WWW organizacji. 
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Wykres 42. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania telemarketingu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Telemarketing (N=20) stosowany jest przez 30% organizacji w celu kontaktu z 

wolontariuszem. Podczas rozmowy telemarketerzy w 25% organizacjach starają się 

przedstawić pewną postawę lub nakłonić do jej zmiany. Co piąta organizacja wykorzystuje 

kontakt telefoniczny w celu zaprezentowania idei i zachęcenia do wpłaty. Jedynie 5% 

organizacji w swojej działalności stosowało telemarketing w celu kreowania lojalności. 

Wykres 43. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania listów z podziękowaniami 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 
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Listy z podziękowaniami (N=73) to klasyczne działania podtrzymujące relacje. 34% 

organizacji takim sposobem kreuje lojalność swoich darczyńców. Poza podziękowaniami za 

okazane serce, kontynuowane jest działanie mające na celu utrwalenie przyjętej postawy 

wobec OPP i tak postępuje 26% z organizacji wysyłających listy z podziękowaniami. 

Kreowanie lojalności przy użyciu listów z podziękowaniami potwierdza także kolejny wynik. 

Dla 19% organizacji to sposób na zachęcenie do wpłaty. Prezentacja idei uzyskała 14% a 

kontakt w wolontariuszem jedynie 7% odpowiedzi. 

Wykres 44. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania programu lojalnościowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

W programach lojalnościowych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 

(N=21) głównym celem użycia tej techniki jest kreowanie lojalności. Taką odpowiedź przy 

wyborze tej techniki zaznaczyło 38% organizacji. Drugą najliczniejszą grupą były 

organizacje, które wykorzystywały programy w celu zmiany postawy wobec OPP. 

Prezentacja idei to cel, który był realizowany dla 19% organizacji. 10% z nich udało się w ten 

sposób zachęcić do wpłaty, a 9% stosując programy lojalnościowe kontaktowało się z 

wolontariuszem. 
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Wykres 45. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania kwest i zbiórek publicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Głównym celem stosowania przez OPP zbiórek publicznych (N=39) jest zachęcenie 

do wpłaty. W tym celu stosuje je 46% organizacji. 25% podczas zbiórek stara się wpłynąć na 

postawę darczyńców a 13% prezentuje idee bliską organizacji. W 8% organizacji kwesty i 

zbiórki służą realizacji kontaktu z wolontariuszem i kreowaniu lojalności darczyńców. 

 

Wykres 46. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania smsów charytatywnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 
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Smsy charytatywne (N=20) służą pozyskiwaniu funduszy i dla 40% organizacji celem 

tej techniki jest zachęcenie do wpłaty. 20% OPP stosuje krótkie wiadomości tekstowe w celu 

kreowania lojalności oraz prezentacji postawy wobec OPP. Natomiast 10% organizacji 

wykorzystywała smsy w celu kontaktu się z wolontariuszami i aby zaprezentować ideę swojej 

działalności. 

Wykres 47. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania kontaktu bezpośredniego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Spośrów organizacji, które komunikują się przez kontakt bezpośredni (N=69), w 32% 

przypadkach przede wszystkim zależało na prezentacji idei. Podczas 25% rozmów zachęcano 

do wpłaty. W 19% przypadków kontaktowano się jedynie z wolontariuszami. Postawa wobec 

OPP to cel ważny dla 17% organizacji stosujących kontakt bezpośredni. Jedynie dla 7% 

organizacji kreowanie lojalności jest realnym celem uzyskanym podczas bezpośredniego 

kontaktu. 
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Wykres 48. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania kampanii społecznych w 

Internecie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Wśród organizacji realizujących kampanie społeczne w Internecie (N=47), 45% 

wykorzystuje je do prezentacji idei, 36% do kreowania postawy wobec OPP, natomiast tylko 

11% do zachęcenia do wpłaty, 6% do kontaktów z wolontariuszami, a w 2% przypadków do 

kreowania lojalności z darczyńcami.  

Wykres 49. Rozkład odpowiedzi do pytania 31: Zadania kampanii społecznych w 

telewizji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 
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Użycie kampanii społecznych w telewizji (N=28) jest wykorzystywane przez OPP do 

prezentacji idei (50%) i kreowania postawy wobec OPP (29%). W 11% są przydatne do 

realizacji kontaktów z wolontariuszami, w 7% do kreowania lojalności, a w zaledwie 3% do 

zachęcania do wpłaty.  

Wykres 50. Rozkład odpowiedzi do pytania 32: W jaki sposób wolontariusze dowiadują 

się o Państwa organizacji? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

W badaniu powyższe pytanie miało formę otwartą. Wyniki powstały w procesie 

selekcji odpowiedzi udzielonych przez organizację i zawierających kluczowe słowa. 

Najczęstszą pojawiającą się odpowiedzią był Internet – takich informacji udzieliło 53% 

organizacji. W przypadku 25% organizacji wolontariusze dowiedzieli się o ich działalności 

poprzez media lokalne. Nie wiele mniej, bo 22% organizacji uważają, że pozyskali 

wolontariuszy poprzez osobisty kontakt. Akcje w szkołach prowadzone są przez 15% 

organizacji. Najmniej wolontariuszy uzyskało wiedzę o organizacjach pożytku publicznego 

drogą pocztową, 8% w wyniku spotkań i ulotek. W 7% wiedza wolontariuszy pochodzi z 
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centrów wolontariatu, 6% wskazań dla plakatów, 3% dla rozmowy telefonicznej i 2% dla 

kontaktu listownego. 

 

Wykres 51. Rozkład odpowiedzi do pytania 33: W jaki sposób Państwa organizacja 

kontaktuje się najczęściej z wolontariuszami? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji społecznych.  

Organizacje pożytku publicznego, jeżeli już współpracują z wolontariuszami, to 

najczęściej kontaktują się z nimi drogą telefoniczną (42%). W drugiej kolejności kontakt 

następuje poprzez e-mail i osobiście (po 32% wskazań). Czwartą najczęściej pojawiającą się 

odpowiedzią był Internet (18%). 
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Wykres 52. Rozkład odpowiedzi do pytania 35: W jakim kluczowym obszarze działa 

Państwa organizacja?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Najwięcej organizacji pożytku publicznego biorących udział w badaniu spełnia się w 

dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest pomoc społeczna, gdzie swoje cele realizuje 28% 

organizacji. Natomiast drugim obszarem podejmowanych działań przez OPP w Polsce jest 

zdrowie, niepełnosprawni i badania medyczne (27%). Pozostałe wymienione obszary 

odstępują od dwóch czołowych i ich wartości prezentują się następująco: 13% sztuka i 

kultura, 10% inne (aktywność obywatelska, dzieci niepełnosprawne umysłowo, działania 

lokalne, ratownictwo, ochrona zwierząt, rozwój ludzi, zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich), sport i kultura fizyczna (9%), środowisko naturalne i ekologia (6%), edukacja 

(5%) i po 1% w dziedzinie religii i praw człowieka. 
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Wykres 53. Rozkład odpowiedzi do pytania 36: W jakim obszarze działa Państwa 

organizacja? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacje pożytku publicznego biorące udział w badaniu, zostały również zapytane 

o obszar geograficzny działania (wielkość miejscowości, będącej ich siedzibą). Okazało się, 

że najwięcej OPP działa w obszarze miast o wielkości od 10.000 do 50.000 mieszkańców 

(miasta wielkości Piaseczna, Łomianek, Sopotu) – 27% organizacji. Kolejną grupą są 

największe miasta, powyżej 500.000 mieszkańców (np. Poznań – 551 627) – w takim 

obszarze działa co czwarta badana organizacja. 19% organizacji działa w miastach od 

100.000 do 500.000 mieszkańców (np. Białystok, Toruń, Szczecin). Co ciekawe, bardzo wiele 

z badanych organizacji działa w obszarach wiejskich – 12%, wyprzedzając jedynie miasta od 

50.000 do 100.000 mieszkańców. 
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Wykres 54. Rozkład odpowiedzi do pytania 37: Jaki zasięg ma Państwa organizacja? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Najwięcej badanych organizacji pożytku publicznego swoim działaniem obejmuje 

cały kraj – odpowiedziało tak 28% respondentów. 27% organizacji działa na terenie swojego 

regionu [powiatu]. 20% obejmuje swoją pracą zasięg wojewódzki. 18% działa w zasięgu 

lokalnym. Najmniej z przebadanych organizacji działa w zasięgu międzynarodowym (7%). 

Wykres 55. Rozkład odpowiedzi do pytania 38: Proszę wybrać z listy województwo, w 

którym zarejestrowana jest Państwa organizacja. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2011 przez grupę seminaryjną w 

ramach wspólnego projektu badawczego Fundraising w działalności organizacji pożytku publicznego. 

Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce znajduje się najwięcej w województwie 

mazowieckim (17%), dolnośląskim (11%) oraz w województwie śląskim (10%). Następne w 

kolejności mają swój udział (wśród wszystkich organizacji OPP w Polsce) organizacje z 

województwa: małopolskiego (8%), pomorskiego (8%), wielkopolskiego (7%), 

podkarpackiego (6%), lubelskiego (5%),  łódzkiego (5%) oraz opolskiego (5%). Najmniej 

Organizacji Pożytku Publicznego znajduje się w woj.: warmińsko-mazurskim (4%), 

kujawsko-pomorskim (3%), lubuskim (3%), podlaskim (3%), zachodniopomorskim (3%) oraz 

 świętokrzyskim (2%). Rozkład ten jest zgodny z rozkładem OPP w bazie http://bazy.ngo.pl. 

http://bazy.ngo.pl/
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8. Trudności w realizacji badania 

 

W trakcie pisania pracy magisterskiej zespół badawczy napotykał na różnego rodzaju 

trudności.  Ze względu na fakt, że w Polsce dotychczas wiedza na temat Fundraisingu ma 

charakter intuicyjny, zespół dostrzegł problem z pozyskaniem literatury dotyczącej tego 

zagadnienia. Rozwiązaniem tego problemu było wykorzystanie zgromadzonej uprzednio 

literatury anglojęzycznej oraz wiedzy zawartej w e-bookach.   

Kolejnym problemem okazało się gromadzenie danych stanowiących powiązanie 

dwóch parametrów. W tym celu zespół skonstruował pytania tabelaryczne, które w badaniu 

pilotażowym okazały się bardzo kłopotliwe, ponieważ były obszerne i szczegółowe. W 

związku z tymi tabelami pojawiła się kolejna przeszkoda w trakcie tworzenia elektronicznego 

kwestionariusz w Google Documents. Struktura formularza nie pozwalała na umieszczenie w 

nim tabeli obejmującej odpowiednio kilkanaście wierszy i kilkanaście kolumn. Po 

szczegółowej naradzie zespół podjął decyzję o przekształceniu jednej z tabel w postać 

powiązanych pytań kafeteryjnych, a w przypadku drugiej postanowiono o ograniczeniu 

zestawu funkcji, które miały zostać przez respondenta powiązane ze stosowanymi 

instrumentami.  

Podczas pracy nad bazą OPP w Polsce grupa badawcza natrafiła na co najmniej sto 

organizacji w każdym z województw, które nie posiadały adresu e-mail. Większość z tych 

organizacji miało swoją siedzibę w małych miejscowościach. Warto zwrócić uwagę na ten 

problem, aby poza informatyzacją wsi rozumianą jako dostarczenie sprzętu, następowały 

kolejne kroki. Trudno w obecnych czasach wyobrazić sobie komunikację bez adresu e-mail. 

Postęp, który obserwujemy każdego dnia pozwala stwierdzić, że w przyszłości pocztę 

elektroniczną czeka to samo co telegram czy tradycyjne listy. Tym bardziej powinno być to 

obowiązkowe narzędzie dla każdej organizacji pożytku publicznego, której fundamentem 

działania jest komunikacja. 

W trakcie pozyskiwania danych, poza koniecznością podzielenia wysyłki listów 

elektronicznych na grupy ze względu na ograniczoną przepustowość serwera oraz 

konieczności dwukrotnej wysyłki dla uzyskania wielkości próby umożliwiającej losowanie, 

zespół nie napotkał na istotne przeszkody w realizacji badania, w niektórych przypadkach 

zwrotne listy elektroniczne były sympatyczne, a nawet entuzjastyczne, za wyjątkiem jednego, 

w przypadku którego respondent wyraził sceptycyzm co do sensu i formy badania.  
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11. Kwestionariusz 

 

KWESTIONARIUSZ 

Fundraising w działalności organizacji społecznych 

Działalność organizacji społecznych wymaga finansowania z różnych źródeł. 

Podstawową formą finansowania ich działalności statutowej jest fundraising – gromadzenie 

dobrowolnych, bezinteresownych wpłat ze strony osób lub instytucji popierających określony 

cel, ideę lub przesłanie. W krajach zachodnich fundraising stał się powszechną praktyką 

działalności organizacji społecznych. Prowadzone są w tym zakresie badania, wydawane 

książki, na uniwersytetach kształci się specjalistów w tej dziedzinie. W Polsce dotychczas 

wiedza na ten temat ma charakter intuicyjny.  

Celem tego badania jest ustalenie stanu polskiej działalności fundraisingowej, zakresu 

stosowanych metod i technik, poziomu kompetencji personelu, postaw względem tego 

rodzaju działalności oraz problemów i perspektyw rozwoju na przyszłość. Badanie będzie 

prowadzone metodą kwestionariuszową wśród organizacji społecznych (OPP). 

Kwestionariusz – ankieta zawiera pytania zamknięte i pół otwarte. Ponadto w badaniu 

zastosowana jest tabela zbiorcza, która pozwoli na określenie metod wykorzystywanych w 

fundraisingu oraz ich funkcji.  

Słowniczek pojęć:  

fundraiser - osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy,  

donator – darczyńca, ofiarodawca,  

fundusz żelazny (ang. endowment) to środki finansowe, które organizacja zdobywa i 

gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. 

Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez 

organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe 

pomnażanie. 

*Wymagane 

 

1. Które z poniżej wymienionych rodzajów mediów wspierają Państwa organizację w 

programach fundraisingowych? *Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe 

 dzienniki regionalne 

 dzienniki ogólnopolskie 

 tygodniki opinii 

 prasa specjalistyczna 

 czasopisma popularne 

 radio lokalne 

 radio regionalne 

 radio ogólnopolskie 

 telewizja regionalna 

 Internet / portale internetowe 
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 outdoor (operatorzy reklamy zewnętrznej) 

 

2. W jaki sposób Państwa organizacja pozyskuje kontakt z mediami przy pozyskiwaniu 

funduszy? *Proszę zaznaczyć wszystkie stosowane 

 konferencje prasowe 

 seminaria, warsztaty 

 gale, bale i inne uroczystości, festyny, pikniki, koncerty charytatywne 

 targi 

 indywidualne spotkania 

 newslettery i gazetkę organizacji 

 materiały informacyjne 

 wystąpienia publiczne 

 punkt informacyjno-doradczy, infolinia 

 komunikaty prasowe 

 strona internetowa 

 wysyłka pocztowa 

 wysyłka e-mailowa 

 Inne:  

 

3. Jakie funkcje media pełnią w realizowanej przez Państwa organizację działalności 

fundraisingowej? *Proszę zaznaczyć wszystkie możliwości 

 informacyjna (przekazywanie komunikatów) 

 uwiarygodniająca 

 jako źródło danych/ informacji 

 wychowawcza 

 propagandowa 

 aktywizująca 

 popularyzująca 

 opiniotwórcza 

 Inne:  

 

4. Czy działania związane z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych realizowane są 

przez Państwa organizację…?Proszę o wybór po jednej odpowiedzi z każdej pary 

 a) w sposób celowy – określony 

 b) w sposób chaotyczny i przypadkowy 
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 a) wieloetapowo 

 b) jednoetapowo 

 a) w sposób nie powtarzalny w innych projektach 

 b) w sposób powtarzalny 

 a) prowadzone działania są ze sobą wewnętrznie powiązane 

 b) prowadzone działania nie są ze sobą wewnętrznie powiązane 

 a) w sposób ograniczony czasowo 

 b) w sposób nie ograniczony czasowo 

 

5. Jakie priorytety towarzyszą przy realizacji Państwa działań fundraisingowych? *Proszę o 

wybór jednej odpowiedzi 

 nastawienie na zadania 

 nastawienie na ludzi 

 nastawienie na ludzi i zadania 

 

6. Jak Państwa organizacja rekrutuje osoby do pozyskiwania funduszy - 

fundraiserów? *Proszę zaznaczyć wszelkie stosowane metody [fundraiser - osoba, która 

zajmuje się pozyskiwaniem funduszy] 

 rekrutacja wewnętrzna – członek z Państwa organizacji 

 rekrutacja zewnętrzna – specjalnie zatrudniona z zewnątrz osoba do pozyskiwania funduszy 

 fundraiser pozyskany z innej organizacji 

 

7. Ile osób pozyskujących fundusze pracuje w Państwa organizacji? * 

 1 

 2-3 

 4-9 

 10 i więcej 

 

8. W których z poniższych obszarów stosujecie Państwo metody zarządzania? *Proszę 

zaznaczyć wszelkie stosowane metody 

 zarządzanie integracją (integralne połączenie wszystkich elementów przedsięwzięcia 

zgodnie z jego planem) 

 zarządzanie zakresem (ustalenie i kontrola wielkości przedsięwzięcia) 

 zarządzanie czasem (prowadzenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem 

 zarządzanie kosztami (planowanie kosztów, budżetowanie, kontrola) 

 zarządzanie jakością (rzetelność, punktualność, wiarygodność itp.) 
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 zarządzanie zasobami ludzkimi (dobór i zarządzanie zespołem ludzkim) 

 zarządzanie komunikacją (skoordynowany obieg i dystrybucja informacji w zespole) 

 zarządzanie ryzykiem (identyfikacja i ograniczenie ryzyka dot. przedsięwzięcia) 

 zarządzanie zleceniami (działania administracyjne: zlecenia, oferty, kontakty) 

 Inne:  

 

9. Czy osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy w Państwa organizacji uczestniczy 

w szkoleniach dotyczących poprawy swoich umiejętności i kwalifikacji? *Proszę o wybór 

jednej odpowiedzi 

 tak, bardzo często, kilka razy w roku 

 tak, 2-3 razy w roku 

 raz do roku lub rzadziej 

 jednorazowo, przed przystąpieniem do pracy 

 wcale 

 

10. Które z form Państwa organizacja stosuje wobec swoich fundraiserów? *Proszę 

zaznaczyć wszelkie stosowane metody 

 okazyjne bony lub karnety 

 awans w organizacji 

 premie od pozyskanych kwot 

 uproszczone formy rekrutacji dla wolontariuszy 

 umowa o pracę – bezpieczeństwo stałego zatrudnieni 

 imprezy integracyjne dla zespołu osób pozyskujących fundusze 

 możliwość zdobycia atrakcyjnych kontaktów 

 Inne:  

 

11. Jaka jest forma zatrudnienia fundraisera? * 

 umowa o pracę (etat lub część etatu) 

 umowa zlecenie 

 umowa o wolontariat 

 Inne:  

 

12. Proszę ocenić w skali procentowej ilość donatorów, którzy informują swoich znajomych o 

wspieraniu organizacji? * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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10%           100% 

 

13. Proszę ocenić w skali procentowej ilość donatorów, którzy informują swoich znajomych o 

działalności organizacji? * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

14. Proszę ocenić w skali procentowej ilość donatorów, którzy zachęcają swoich znajomych 

do wspierania organizacji? * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

15. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy od jednorazowych 

donatorów?+ *dla każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny 

przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

16. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwp wpływy od kilkukrotnych donatorów?+ *dla 

każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

17. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy od regularnych donatorów?+ *dla 

każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

18. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy od firm wspierających 

organizację?+ *dla każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny 

przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

19. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy z funduszy żelaznego?+dla każdego 

z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny przedział procentowy 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

20. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy z działalności gospodarczej?+dla 

każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

21. W jakim procencie (%) uzyskujecie Państwo wpływy z innych źródeł niż wymienione 

powyżej?+ *dla każdego z pytań oznaczonych na końcu krzyżykiem proszę wybrać inny 

przedział procentowy 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10%           100% 

 

22. Czy w Państwa organizacji miały miejsce przypadki… ? *Można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi 

 czasowego ograniczenia zakresu działalności organizacji 

 czasowego ograniczenia wydatków 

 nieplanowanego wcześniej zwolnienia pracowników 

 podejmowanie jednorazowej, nieplanowanej wcześniej zbiórki 

 zwłoka w regulowaniu zobowiązań 

 zaciągnięcie długookresowego kredytu bankowego 

 zaciągnięcie krótkookresowego kredytu bankowego 

 nie miała miejsca żadna z wymienionych sytuacji 

 

23. Jakie są prowadzone działania w Państwa organizacji sprzyjające lojalności 

donatorów? *Można zaznaczyć kilka odpowiedzi 

 ciągła komunikacja z darczyńcami 

 kontakt telefoniczny 

 informowanie o efektach działania organizacji 

 informacje o aktualnych działaniach i celach organizacji 

 reagowanie na skargi donatora 

 certyfikaty podziękowania w ramach uznania 

 brak działań 

 Inne:  
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24. Jakie są czynniki aktywizacji darczyńców Państwa organizacji? *Można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi 

 rekomendacja słowna od innych osób 

 spotkania publiczne 

 indywidualny kontakt 

 rozmowa telefoniczna 

 list fundraisingowy 

 pakiet sponsorski 

 Inne:  

 

25. Która forma reklamy społecznej wywołuje największą liczbę reakcji ze strony 

odbiorców? * 

 ta, która operuje racjonalnymi argumentami 

 ta, która w swoim przekazie odnosi się do pozytywnych emocji 

 ta, która wykorzystuje silny negatywny przekaz 

 aby kampania była skuteczna, należy wyważyć emocje i racjonalne argumenty. 

 

26. Jaka jest grupa celowa darczyńców? (Kim są darczyńcy Państwa organizacji) *Można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi 

 młodzież i studenci 

 osoby starsze 

 biznesmeni, właściciele przedsiębiorstw 

 kobiety 

 mężczyźni 

 określone grupy zawodowe 

 Inne:  

 

27. Które z poniżej wymienionych elementów zawierał standardowy list stosowany przez 

Państwa organizacje? *Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe 

 data, miejscowość 

 nagłówek organizacji 

 powitanie w formie spersonalizowanej 

 tytuł 

 podtytuł 

 wprowadzenie 

 wyjaśnienie 



 69 

 zakończenie, pożegnanie 

 apel, prośba o wpłatę jakiejś kwoty 

 dodatkowe informacje 

 wyróżnienie kluczowych informacji 

 stopka 

 formularz wpłaty 

 koperta zwrotna 

 formularz oceny [umożliwia wyrażenie opinii darczyńcy na poruszony w liście temat] 

 Inne:  

 

28. Jakie cechy charakterystyczne zawierał standardowy list fundraisingowy stosowany przez 

Państwa organizację? *Proszę zaznaczyć wszystkie stosowane 

 prawdziwy, autentyczny 

 oryginalny, wyjątkowy, atrakcyjny 

 przejrzysty, czytelny, sugestywny 

 kulturalny, grzeczny 

 estetyczny 

 wywołujący emocje 

 wywołujący empatię 

 Inne:  

 

29. Jaka jest objętość listu fundraisingowego używanego przez Państwa organizację? *Proszę 

wybrać prawidłową odpowiedź 

 jedna strona 

 dwie strony 

 trzy strony 

 cztery strony 

 pięć stron i więcej 

 Inne:  

 

30. Jaki układ wydruku był stosowany dla listu fundraisingowego w Państwa organizacji? * 

 jednostronny 

 dwustronny 

 Inne:  
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PYTANIE TABELARYCZNE 

 

31. Które spośród wymienionych poniżej technik komunikacji [WIERSZE], oraz które 

spośród wymienionych poniżej zadań [KOLUMNY] było realizowane przez Państwa 

organizacje? - Proszę powiązać stosowane techniki komunikacji w realizacji wybranych 

zadań. 

  

Postawa 

wobec 

OPP 

Zachęcenie 

do wpłaty 

Kreowanie 

lojalności 

Prezentacja 

idei 

Kontakt z 

wolontariuszem 
 

Portale 

społecznościowe 

"Goldenline"; 

"Profeo" 

       

Aukcje internetowe        

Youtube        

Eventy        

Imprezy 

charytatywne 

otwarte 

       

Imprezy 

charytatywne 

zamknięte 

       

Informacje o 

produktach 
       

Ulotki, broszury, 

foldery 
       

Click and donate        

Listy 

fundraisingowe 
       

Wizyty u 

darczyńcy 
       

Upominki 

zachęcające 
       

Karty stałego 

klienta 
       



 71 

  

Postawa 

wobec 

OPP 

Zachęcenie 

do wpłaty 

Kreowanie 

lojalności 

Prezentacja 

idei 

Kontakt z 

wolontariuszem 
 

Bazy danych        

Wysyłka pocztowa 

bazy danych 
       

Logowanie na 

strone www 

organizacji 

       

Telemarketing        

Listy z 

podziękowaniami 
       

Program 

lojalnościowy 
       

Kwesty i zbiórki 

publiczne 
       

Smsy charytatywne        

Kontakt 

bezpośredni 
       

Kampanie 

społeczne w 

internecie 

       

Kampanie 

społeczne w 

telewizji 

       

 

PYTANIA OTWARTE 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania w kilku zdaniach. 

 

32. W jaki sposób wolontariusze dowiadują się o Państwa 

organizacji? *  
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33. W jaki sposób Państwa organizacja kontaktuje się najczęściej z 

wolontariuszami? *  

 

34. Co zdaniem Państwa organizacji decyduje o sukcesie projektu 

fundraisingu? *  

 

METRYCZKA 

 

35. W jakim kluczowym obszarze działa Państwa organizacja? * 

 edukacja (szkoły, uczelnie, stypendia) 

 religia 

 sport i kultura fizyczna 

 zdrowie, niepełnosprawni, badania medyczne 

 sztuka i kultura 

 środowisko naturalne, ekologia 

 pomoc społeczna 

 sprawy polityczne i rządowe 

 sprawiedliwość, prawa człowieka 

 Inne:  

 

36. W jakim obszarze działa Państwa organizacja? * 

 miasta powyżej 500 000 mieszkańców 

 miasta od 100 000 do 500 000 mieszkańców 

 miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców 
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 miasta od 10 000 do 50 000 mieszkańców 

 miasta poniżej 10 000 mieszkańców 

 miejscowości powyżej 1000 mieszkańców 

 miejscowości poniżej 1000 mieszkańców 

 wieś 

 

37. Jaki zasięg ma Państwa organizacja * 

 lokalny 

 regionalny [powiatowy] 

 wojewódzki 

 krajowy 

 międzynarodowy 

 

38. Proszę wybrać z listy województwo, w którym zarejestrowana jest Państwa organizacja. 

 dolnośląskie 

 kujawsko-pomorskie 

 lubelskie 

 lubuskie 

 łódzkie 

 małopolskie 

 mazowieckie 

 opolskie 

 podkarpackie 

 podlaskie 

 pomorskie 

 śląskie 

 świętokrzyskie 

 warmińsko-mazurskie 

 wielkopolskie 

 zachodniopomorskie 

 

39. Proszę wpisać numer KRS Państwa organizacji.  

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY  
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12. Podziękowania 

 

Zespół badawczy serdecznie dziękuje organizacjom, które zechciały wziąć udział w badaniu 

Fundraising w działalności organizacji pozarządowych i serdecznie rekomenduje współpracę 

z tymi organizacjami, wspieranie ich we wszelkich dostępnych formach i okolicznościach 

(lista organizacji, które zechciały ujawnić w badaniu swój numer KRS, według kolejności 

wypełniania ankiety): 

 

 Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 

Pawłosiów, KRS 249593 

 Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, Lelewela 24 lok. 9, 38-400, KRS 35701 

 Rzeszowski Klub Oyama Karate, Jazowa 18 lok. 3, 35-326 Rzeszów, KRS 13593 

 Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start” w Rzeszowie, Leszka czarnego 3, 35-615 

Rzeszów, KRS 23397 

 Ludowy Klub Sportowy „Grom”, Mogielnica 65, 36-040 Mogielnica, KRS 302145 

 Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Os. Sudeckie 

12, 58-160 Świebodzice, KRS 48985 

 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, Westerplatte 51, 58-

100 Świdnica, KRS 224677 

 Instytut Spraw Obywatelskich (INSPIRO), Więcławskiego 33lok. 107, 90-734 Łódź, 

KRS 191928 

 Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Oligus”, Matczyn 3,  

24-200 Matczyn, KRS 213589 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi „Bukowianie”, Bukowa 54, 28-221 Bukowa, 

KRS 221250 

 Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Ignacego Łukasiewicza 1, 30-363 Kraków, 

KRS 317005 

 Zakopiańska Fundacja narodowa „Skansen”, Krupówki 48b lok. 3, 34-500 Zakopane, 

KRS 253024 

 Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych „Tęcza”, Kopina 16, 21-070 Cyców, 

KRS 312714 

 Towarzystwo „Haj”, Haćki 33, 17-1000 Haćki, KRS 100205 
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 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, Żyrwiny 19, 

16-411 Żyrwiny, KRS 139901 

 Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”, Klonowa 4 lok. 29, 11-400 Kętrzyn, KRS 

219632 

 Fundacja na rzecz Galerii Pro Arte, Kochanowskiego 26 lok. 9, 32-600 Oświęcim, 

KRS 4602 

 Stowarzyszenie Immaculata, Grota Roweckiego 3, 45-267 Opole, KRS 299839 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Tempo” Kęty, Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty, KRS 

8536 

 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, 11 listopada 29, 28-300 Jędrzejów, KRS 292939 

 Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy, Św. Stanisława Kostki17, 25-335 Kielce, 

KRS 345950 

 Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”, Piotra Kmity 4 lok. 11, 37-700 

Przemyśl, KRS 307418 

 Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”, Iwaszkiewicza 8 lok. 4, 96-100 

Skierniewice, KRS 276365 

 Komitet na rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Tychowie, 

Leśna 8, 78-220 Tychowo, KRS 323321 

 Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, Kornela Ujejskiego 75, 85-

168 Bydgoszcz,  KRS 294062 

 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, Sienkiewicza 60, 

90-058 Łódź, KRS 128582 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „Crescendo”,Narutowicza 

11, 37-450 Stalowa Wola, KRS 226770 

 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, 

Szymanowskiego 1, 45-724 Opole, KRS 7685 

 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, 

KRS 169865 

 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Różana 4, 62-

010 Pobiedziska, KRS 132851 

 Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”, Kościelna 2, 11-

700 Mrągowo, KRS 269337 

 Caritas Diecezji Gliwickiej, Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, KRS 247809 
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 Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy, Św. Marka 6 lok. 2C, 31-

012 Kraków, KRS 114542 

 Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Miłocin 23, 83-020 Miłocin, KRS 161926 

 Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu , Grunwaldzka 31, 82-300 Elbląg, 

KRS 29577 

 Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Wilcza 8, 05-091 Ząbki, KRS  309499 

 Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, Weteranów 47, 05-250 Radzymin, KRS 

278981 

 Fundacja Drachma, Jana III Sobieskiego 10a, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 298899 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 

„RAZEM”, Jasnogórska 36, 42-200 Częstochowa, KRS 42118 

 Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Żeromskiego 6, 05-400 Otwock, KRS 

126492 

 Klub Strzelectwa Sportowego „Vis”, Kilińskiego 82a, 22-400 Zamość, KRS 208145 

 Fundacja Dziecięca Fantazja, Kickiego 1, 04-373 Warszawa, KRS 168783 

 Stowarzyszenie Safe Water Association, Odkryta 56a lok. 65, 03-140 Warszawa, KRS 

319349 

 Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”, Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa, KRS 

163383 

 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn, 

KRS 81114 

 Fundacja Ave, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, KRS 229157 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powstańców Wielkopolskich 33, 85-

090 Bydgoszcz, KRS 37573 

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra 

Wola”, Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna, KRS 256560 

 Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy-Jaroszowice, Sportowa 6, 43-100 Tychy, 

KRS 122161 

 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, 9 Maja 3 lok. 66, 70-136 Szczecin, KRS 238796 

 Centrum Inicjatyw UNESCO, Nowowiejska, 38, 50-315 Wrocław, KRS 226199 

 Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Dygasińskiego 8 lok. 1, 83-

110 Tczew, KRS 329917 
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 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej, Ks. Brzóski 3A, 43-

300 Bielsko-Biała, KRS 111312 

 Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie z siedzibą w Miłaczewie, Miłaczew 45a, 62-

709 Miłaczew, KRS 257764 

 Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, Łowicka 21 lok. 27, 

02-502 Warszawa, KRS 107658 

 Stowarzyszenie Uśmiech dla Dwójki, Graniczna 26, 05-410 Józefów, KRS 167298 

 Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa, KRS 174444 

 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,  Wilcza 70 lok. 40, 00-

670 Warszawa, KRS 230693 

 Fundacja „Oriflame Dzieciom”, Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, KRS 146957 

 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra, KRS 

23781 

 Oddział Polski The Explorers Club, Mahatmy Gandhiego 19 lok. 39, 02-

645 Warszawa, KRS 234398 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, Na 

Uboczu 4 lok. 45, 02-791 Warszawa, KRS 141918 

 Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Witosa 96, 26-600 Radom, KRS 

200933 

 Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Bielska 4, 43-400 Cieszyn, KRS 130105 

 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”, Kolegiacka 16, 22-

400 Zamość, KRS 70766 

 Inicjatywa dla Zwierząt, Plac Słowiański 17 lok. 3, 65-069 Zielona Góra, KRS 213078 

 Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Kilińskiego 1, 62-

500 Konin, KRS 271226 

 Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Przełom 9, 80-643 Gdańsk, KRS 102521 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji 

Życiowej „Iskierka”, Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław, KRS 35776 

 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim, 

Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 29085 

 Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”, Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, KRS 

235808 

 Miejski Klub Sportowy „Odra”, Sportowa 1, 67-115 Bytom Odrzański, KRS 122979 
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 Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu, 

Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec, KRS 19619 

 Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań”, 

Reymonta 2a, 08-110 Siedlce, KRS 166541 

 Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy, Niedźwiedza 

134, 32-854 Niedźwiedza, KRS 41082 

 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Korczyńska 326, 38-

400 Krosno, KRS 189778 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie, Konin 30, 95-200 Pabianice, KRS 157633 

 Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, Bohaterów Porytowego 

Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, KRS 184388 

 Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego, Wilanowska 7 lok. 23, 80-

809 Gdańsk, KRS 285687 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski, Reja 27 lok. 1, 50-338 Wrocław, 

KRS 198933 

 Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu, Teatralna 

16/20, 50-055 Wrocław, KRS 46695 

 Fundacja Polska „Arka”, Żeromskiego 19, 33-100 Tarnów, KRS 4736 

 Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „LUMEN CARITATIS”, Maślicka 8A, 54-

107 Wrocław, KRS 327951 

 Stowarzyszenie Renovaro im. Św. Jadwigi Królowej, Ludźmierska 17, 34-400 Nowy 

Targ, KRS 296293 

 Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących „TON”, Kard. Wyszyńskiego 1, 67-

200 Głogów, KRS 301265 

 Fundacja „Stacyjka Maltusia”, Mierczyce 9, 59-430 Mierczyce, KRS 276685 

 Stowarzyszenie Niedosłyszących „Lira”, Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia 

Góra, KRS 360307 

 Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, Sokoła 24 lok. 112, 

32-500 Chrzanów, KRS 49577 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie, Antoniego Kity 26, 33-

370 Muszyna, KRS 103399 

 Klub Sympatyków Kolei, Paczkowska 26, 50-503 Wrocław, KRS 76410 

 Fundacja „Rokor 1”, Chylońska 262 lok. 6, 81-016 Gdynia, KRS 60003 
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 Bank Żywności w Koninie, Przemysłowa 124d, 62-510 Konin, KRS 55996 

 Fundacja „Autyzm bez Tabu”, Rzęsna 1a lok. 203, 80-716 Gdańsk, KRS 305559 

 Fundacja na Rzecz Chorych na Sm Im. Bł. Anieli Salawy, Dunajewskiego 5, 31-

133 Kraków, KRS 55578 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka, Przyjaźni 55 lok. 16, 53-

030 Wrocław, KRS 357560 

 Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia, Szara 10, 41-200 Sosnowiec, KRS 

287488 

 Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Dębowa 25, 80-204 Gdańsk, KRS 296652 

 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Frycza-Modrzewskiego 12, 43-

300 Bielsko-Biała, KRS 102211 

 Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, Pl. Niepodległości 1, 62-036 Kórnik, 

KRS 42256  

 Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”, Nowowiejskiego 48, 82-

200 Malbork, KRS 70965 

 Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży - Fundacja Miki-

Centrum, Wita Stwosza 73 lok.19, 80-308 Gdańsk, KRS 50483 

 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Starobojarska 15, 15-073 Białystok, KRS 

51191 

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki We Wrocławiu, 

Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław, KRS 65190 

 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, Polanki 119, 80-

308 Gdańsk, KRS 342412 

 Stowarzyszenie „Bliżej Człowieka”, Gdańska 17, 83-047 Przywidz, KRS 217352 

 Stowarzyszenie „Jesteśmy”, Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów, KRS 193829 

 Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki”, Złotników 13/18 lok. 16, 80-834 Gdańsk, KRS 

311220 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”, Manganowa 12a, 

42-200 Częstochowa, KRS 121608 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, 

Żurawinowa 5 lok. 7, 61-455 Poznań, KRS 46641 

 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie, 

Szpitalna 24, 41-506 Chorzów, KRS 15960 
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 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, 

KRS 134574 

 Stowarzyszenie Pomocy „Larum”, Piastowska 26c, 50-361 Wrocław, KRS 19459 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, Rynek 4, 43-

450 Ustroń, KRS 110528 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”, 

Krzywoustego 1 lok. 103, 84-300 Lębork, KRS 13598 

 Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski, Lędzińska 24, 43-

143 Lędziny, KRS 203599 

 Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Morcinka (ZS nr 3), 41-303 Dąbrowa 

Górnicza, KRS 4050 

 Związek Stowarzyszeń - Śląski Bank Żywności, Kłodnicka 54a, 41-706 Ruda Śląska, 

KRS 58731 

 


