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Wstęp

Współczesne modele demokratycznego, nowoczesnego europejskiego państwa są 
oparte na trzech głównych sektorach organizacji społeczeństwa. Pierwszy z nich to sek-
tor publiczny (państwowy) realizujący zadania związane ze sprawnym funkcjonowaniem 
administracyjnym państwa, które w dużej mierze zapewnia planowanie i realizację oraz 
redystrybucję krajowego budżetu, co ma gwarantować ciągłość prawa, rządów i warunków 
bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznej integralności terytorialnej, realizacji umów mię-
dzynarodowych. Drugim sektorem spełniającym bardzo ważne funkcje są firmy prywatne. 
Dążąc do realizacji celów komercyjnych w granicach obowiązującego prawa (osiągania 
zysków), zapewniają one niezbędne środki (np. poprzez odprowadzanie podatków) do 
funkcjonowania państwa. Do trzeciego sektora zalicza się natomiast organizacje społeczne 
i gospodarcze dążące do osiągania celów, których państwo samo nie może zaspokoić lub 
zaspokaja, ale poprzez inne niż państwowe służby, np. organizacje społeczne, związki, 
stowarzyszenia działające na rzecz dobra zbiorowego. Sektor ten nie jest nastawiony na 
zysk (non-profit), lecz na poprawę jakości życia we wspólnocie. Działalność organizacji 
funkcjonujących w obrębie trzeciego sektora polega na wspieraniu i uzupełnianiu sektora 
publicznego, określa się je również skrótem NGO – non-governmental organization. W lite-
raturze przedmiotu można spotkać sugestie wskazujące na istnienie dodatkowo czwartego 
sektora – inicjatywę obywatelską jako przejaw spontanicznego, zorganizowanego łączenia 
się obywateli w celu osiągnięcia ważnego i bardzo konkretnego celu1.

1 Der Dritte Sektor international: mehr Markt – weniger Staat?, red. E. Priller, A. Zimmer, Wyd. Sigma, Berlin 
2001.
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Sektor obywatelski jest bardzo zróżnicowany. W Polsce w roku 2017 funkcjonowało 
około 128 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Działały one w takich sferach zainteresowań, 
jak: edukacja, wychowanie, kultura i sztuka, rozwój lokalny, ratownictwo i bezpieczeństwo, 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ekologia, religia, nauka i technika, prawa człowieka. 
Jednak najwięcej, bo ponad 40 tysięcy organizacji pozarządowych, mieściło się w zakresie 
działania i zainteresowań dotyczących sportu, turystyki, rekreacji i hobby. Te ostatnie to np. 
koła wędkarskie, łowieckie, zespoły tańca i inne. W ramach trzeciego sektora obywatele 
mają również prawo do podejmowania wszelkich inicjatyw, które przedstawiają pomysły 
na rozwiązanie lokalnych problemów. Ich stowarzyszenia mogą funkcjonować w różnych 
formach organizacyjnych i prawnych, dlatego liczba tego typu przedsięwzięć oraz zakres 
ich działalności mogą być wyznacznikiem swobód obywatelskich i demokratyzacji spo-
łeczeństwa. Należy przy tym zaznaczyć, że organizacje pozarządowe realizują swoje 
projekty niejednokrotnie szybciej i sprawniej niż duża, często zbiurokratyzowana struktura 
organizmu państwowego (rządowego). 

Organizacji pozarządowych stale przybywa, również tych realizujących cele statutowe 
w sferach sportu, turystyki i rekreacji. Celowa wydaje się więc próba określenia wybra-
nych determinantów wpływających na liczbę NGO w działalności szeroko pojętej kultury 
fizycznej. Czy i ewentualnie jaką siłę oddziaływania mają czynniki „środowiskowe”, np. 
wskaźniki atrakcyjności turystycznej, walory przyrodnicze prawnie chronione itd., a jaką 
rolę mogą odgrywać czynniki społeczne, wynikające z poziomu zaangażowania obywateli 
w sprawy państwa i własnego środowiska, np. frekwencja w wyborach samorządowych, 
poziom bezrobocia, wysokość średniego wynagrodzenia. 

Celem artykułu była próba identyfikacji wybranych czynników, które mogą mieć związek 
z ilościowym rozwojem organizacji pozarządowych. Analizy ilościowe nie wyczerpują w pełni 
problematyki poznawczej dotyczącej NGO, ale stanowią punkt wyjścia badań w tym za-
kresie. Ważnym elementem uzupełniającym wiedzę na temat organizacji trzeciego sektora 
są aspekty związane z określeniem determinantów „jakościowych”, a więc związanych np. 
z budżetem organizacji, liczbą aktywnych członków, wartością zrealizowanych projektów. 
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu zagadnienia te nie będą podjęte.

Rys historyczny organizacji pozarządowych w Polsce

Pierwsze organizacje dobroczynne działały w Polsce już w XI wieku2. Były to głównie zgro-
madzenia zakonne, klasztory i szpitale przyklasztorne, które sprawowały opiekę nad potrzebu-
jącymi. Na ich rozwój duży wpływ miała idea chrześcijańskiego miłosierdzia oraz działalność 
Kościoła katolickiego. Bardzo ważną rolę odgrywały też świeckie tradycje opieki społecznej. 
Arystokracja i władze miejskie podejmowały dobrowolne działania na rzecz pomocy biednym3.

2 M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 
2008, s. 25–36.
3 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wyd. IFiS 
PAN, Warszawa 2002, s. 284.
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Na przełomie XV i XVI wieku powstały górnicze kasy samopomocowe, zakłady wycho-
wawcze dla sierot, przytułki dla bezdomnych. W okresie XVI–XVIII wieku nastąpiła wielka 
migracja ludności wiejskiej do miast, co spowodowało znaczny wzrost liczby żebraków. 
Wskutek tego powstały instytucje o charakterze dobroczynnym, pierwsze stowarzyszenia 
i fundacje filantropijne. Pierwszą formalną regulacją dotyczącą organizacji pozarządo-
wych, w tym fundacji i stowarzyszeń, była uchwalona przez Sejm w dniu 16 sierpnia 
1923 r. ustawa o opiece społecznej4. Przepisy prawne w niej zawarte dotyczyły dodatkowo 
problematyki dzieci, młodzieży, spraw związanych z macierzyństwem, osobami starszy-
mi, niepełnosprawnymi, inwalidami. Ustawa regulowała niektóre problemy dotyczące 
więźniów po odbyciu kary, bezdomnych ofiar wojen oraz osób dotkniętych żebractwem, 
alkoholizmem, nierządem, włóczęgostwem. Podczas drugiej wojny światowej na terenie 
Generalnej Guberni istniał jedynie Czerwony Krzyż i działające nieoficjalnie przy parafiach 
organizacje charytatywne.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej uległo likwidacji większość przedwojennych 
niezależnych instytucji i organizacji społecznych, a nieliczne kontynuujące swoją działal-
ność były pod pełną kontrolą socjalistycznych władz. Państwo stanowiło główny podmiot 
polityki społecznej, którą realizowało za pomocą odrębnego organu administracyjnego 
aż do zmiany ustroju w 1989 roku. Wcześniej funkcjonowanie organizacji niezależnych 
od rządu było niemożliwe lub znacznie ograniczone5.

Organizacje pozarządowe po roku 1989

Non-governmental Organizations – NGOs są formą organizowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w celu działania na rzecz dobra zbiorowego, dlatego warunki sprzyjające 
rozwojowi inicjatyw obywatelskich powstały dopiero po 1989 roku. Po zmianach ustro-
jowych społeczeństwo obywatelskie stało się fundamentem państwa demokratycznego. 
Stworzono przestrzeń dla działania instytucji, organizacji, związków i grup społecznych 
pomiędzy rodziną, państwem i wolnym rynkiem. Organizacje pozarządowe mogły zacząć 
więc spełniać swoje cele na rzecz realizacji wspólnych interesów6. 

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy „O działalności organizacji pożytku publicz-
nego i o wolontariacie”7 zakładają upowszechnianie tego rodzaju aktywności o bardzo 
zróżnicowanym profilu. Organizacje pozarządowe to między innymi: fundacje, stowa-
rzyszenia i ich związki, partie polityczne, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, komitety 
rodzicielskie, związki zawodowe i związki pracodawców, dobrowolne organizacje samorzą-
dów wybranych grup zawodowych, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, organizacje 

4 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz.U. 1923 nr 92 poz. 726.
5 J. Szmagalski, Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit?, [w:] Miejsce dla każdego. Szkice i opra-
cowania o sektorze pozarządowym w Polsce, red. A. Kunicka, Warszawa 1996, s. 22.
6 A. Pieniążek, Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim po 1998 roku, praca doktorska 
w zbiorach Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 4.
7 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 
po nowelizacji Dz.U. 2017 poz. 573.
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kościelne, kluby osiedlowe, grupy wsparcia i wiele innych zajmujących się wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury fizycznej – a więc również działalnością w sferze turystyki, 
rekreacji i sportu. Wszystkie organizacje pozarządowe mają cele zapisane w swoich 
statutach.

W roku 2017 spośród wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce 34% miało 
w zakresie swoich zainteresowań działalność dotyczącą sportu, rekreacji, turystyki i hobby. 
Dla porównania, w zakresie edukacji i wychowania było 15% organizacji, kultury i sztuki 
13%, ochrony zdrowia 7%, pomocy społecznej 8%, rozwoju lokalnego 6% organizacji. 
Inne obszary działalności wskazało 17% NGO8. 

Polskie organizacje pozarządowe działają wielobranżowo. Oznacza to, że oprócz 
aktywności w wybranym zakresie podejmują też działania w innym obszarze. 70% sto-
warzyszeń i fundacji działa na więcej niż jednym polu9.

Największa liczba organizacji zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby. Ich 
charakterystyczną cechą jest relatywnie duża koncentracja na terenach wiejskich oraz 
w małych miejscowościach, co tworzy lokalny i społeczny charakter ich działań. Dysponują 
one stosunkowo niewielkimi zasobami finansowymi. Zdecydowana większość (85%) orga-
nizacji umownie nazywanymi tu „sportowymi” zajmuje się prowadzeniem zajęć w zakresie 
kultury fizycznej i sportu oraz organizowaniem zawodów sportowych, czy też prowadze-
niem obiektów sportowych. Ponad połowa z nich (59%) organizuje imprezy turystyczne, 
rekreacyjne lub prowadzi obiekty służące potrzebom turystyki i rekreacji. Działalnością 
hobbystyczną zajmuje się natomiast jedna trzecia (34%) omawianych organizacji10. Do 
tej kategorii zalicza się między innymi koła wędkarskie, hodowców gołębi i inne.

Cel badań

Celem badań była próba określenia siły wzajemnego oddziaływania wybranych de-
terminantów na liczbę organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby. Analizie została poddana relacja pomiędzy liczbą organizacji 
pozarządowych działających w Polsce w badanym sektorze a takimi czynnikami, jak 
wskaźnik atrakcyjności turystycznej, średni dochód brutto na mieszkańca oraz ogólna 
aktywność i świadomość obywatelska wyrażająca się udziałem (frekwencją) w wyborach 
samorządowych11. 

Podstawowym zadaniem organizacji pozarządowych jest zaspokajanie potrzeb indywi-
dualnych i społecznych metodami alternatywnymi wobec dostępnych środków oferowanych 
przez aparat rządowy. Swobodny wybór form pracy daje gwarancję dobrze i celowo wyko-

8 I. Musielak, Organizacje pozarządowe w liczbach, Wyd. KOD, Toruń 2017.
9 http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889290.html [10.12.2017].
10 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2016. Raport 
z badań, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016, s. 145.
11 I. Potocka, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 
t. 3: Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, 
Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, 
s. 19–31.
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rzystanych środków finansowych12. Określenie determinantów i siły ich oddziaływania na 
organizacje pozarządowe pozwoli w przyszłości na przewidywanie kierunków ich rozwoju 
i być może na moderowanie otoczenia (środowiska społeczno-ekonomicznego), w którym 
wybrane NGO funkcjonują. Dzięki aktywności obywatelskiej można przezwyciężać wiele 
trudnych problemów społecznych, w tym związanych ze zjawiskiem bezrobocia13.

Metoda

Pełne kompleksowe informacje o organizacjach pozarządowych, w tym posiadających 
status pożytku publicznego, o dziedzinach i zasięgu ich działania, liczbie członków i wolon-
tariuszy, przychodach i kosztach itd. zostały podane w roku 2009 za rok 2008 i częściowo 
2007. Decyzję o regularnym i rzetelnym pozyskiwaniu danych o NGO podjęto w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku, tworząc „Program badań statystycznych sta-
tystyki publicznej na 2008 rok”, który zalecał badanie (ankietowanie) fundacji, stowarzyszeń 
oraz podmiotów kościelnych i innych związków wyznaniowych w Polsce. Z tego względu 
dysponowano danymi za rok 2005, częściowo 2007, 2008. Cezura badań nad polskimi 
organizacjami pozarządowymi określona w tytule niniejszego artykułu wynika z braku 
precyzyjnych danych z lat wcześniejszych, natomiast dane z przełomu lat 2006/2007 
mogą być obarczone drobnymi nieścisłościami wynikającymi z problemów technicznych 
towarzyszących wdrażaniu ministerialnych przepisów przywołanych wcześniej.

Na podstawie zebranych danych powstały oficjalne sprawozdania obejmujące diagnozę 
sektora pozarządowego, ilustrujące procesy współpracy administracji publicznej z orga-
nizacjami pozarządowymi w zakresie finansowym oraz pozafinansowym14.

W artykule postawiono hipotezę badawczą, która zakłada, że liczba organizacji po-
zarządowych działających w sferze sportu, rekreacji, turystyki i hobby nie jest ściśle 
związana z wybranymi czynnikami środowiskowymi, np. z atrakcyjnością turystyczną, 
rekreacyjną czy przyrodniczą, natomiast większy wpływ mają determinanty z obszaru 
społeczno-ekonomicznego.

Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano dostępne dane z okresu 2007–2017 
oraz częściowo z roku 2006 pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego z Departa-
mentu Badań Społecznych, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia oraz 
Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych. Dodatkowo korzystano z baz tematycz-
nych i regionalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor15, które gromadzi 
i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej 
obywateli.

12 W. Toczyski, Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Załuska, 
J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 
1998, s. 14–15.
13 J. Hrynkiewicz, Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2002.
14 http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Strona,glowna,1.html [12.12.2017].
15 http://bazy.ngo.pl/# [12.10.2017].
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Uzyskane dane zostały uporządkowane i uszeregowane według poszczególnych wo-
jewództw, uwzględniając takie zmienne, jak: powierzchnia całkowita województw, liczba 
mieszkańców, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto, wskaźnik atrakcyjności 
turystycznej, frekwencja w wyborach samorządowych. 

Zgodnie z metodologią stosowaną przez GUS do celów badań i analiz statystycznych 
oznaczono liczbę organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, rekreacji, 
sportu i hobby w postaci wskaźnika liczby organizacji w województwie przypadających 
na każde 10 tys. mieszkańców. 

W celu weryfikacji hipotez badawczych zastosowano metody i techniki statystyczne 
oparte na wyznaczeniu współczynników korelacji r-Pearsona poszczególnych determi-
nantów wraz z analizą istotności wskaźników według poniższego wzoru:

 

gdzie: xi, yi – zmienne opisujące obiekty, x̅, y̅ – wartości średnie cechy x i cechy y.

Współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona używany jest do obliczania związku między 
zmiennymi ilościowymi, nazywany również współczynnikiem korelacji liniowej. Przyjmuje 
on wartości z przedziału [-1;1], im jest bliższy „0”, tym badany związek liniowy pomiędzy 
zmiennymi jest słabszy. Wartość (siła) korelacji nie zależy od jednostek obranej miary, 
w jakich wyrażono badane zmienne, z tego powodu możliwe było wykorzystanie powyższej 
metody w badaniu współczynnika korelacji pomiędzy liczbą NGO i zmiennymi wyrażonymi 
np. w procentach, walutach, sztukach itd. Współczynnik r-Pearsona jest bardzo wrażliwy 
na obserwacje tzw. ekstremalnie odstające, ale w analizowanych przypadkach takich 
obserwacji nie stwierdzono16. 

Drugim ważnym czynnikiem koniecznym do prawidłowej interpretacji współczynnika 
korelacji r-Pearsona jest określenie poziomu istotności korelacji (p), ponieważ wskaźnik ten 
jest silnie uzależniony od wielkości (liczebności) próby dla przyjętego poziomu istotności α.

gdzie: n – liczebność populacji, rxy – współczynnik korelacji r-Pearsona.

Oznacza to, że przy interpretacji współczynnika korelacji (r) należy szczególnie 
uwzględniać parametr poziomu istotności (p), jeśli w obliczeniach brana jest pod uwagę 

16 A. Wilkowski, Uwagi o współczynniku korelacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Ekonometria 27, Wrocław 2009, s. 192–198.
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relatywnie mała liczebność zmiennych (n), co może wpływać na rzetelność interpretacji 
wyników. Innymi słowy – można ufać wynikowi korelacji, dopóki ten jest większy od po-
ziomu istotności badanej korelacji17.

Zależność od wielu zmiennych. Korelacje cząstkowe

Jeżeli na pewną zmienną oddziałuje więcej niż jedna zmienna, można określić macierz 
korelacji.

Jeśli interesuje nas związek korelacyjny jedynie między dwoma zmiennymi przy wyłą-
czeniu wpływu pozostałych, to powinniśmy wyliczyć współczynniki korelacji cząstkowej. 
Załóżmy, że mamy trzy zmienne x1, x2 oraz x3. Współczynniki korelacji cząstkowej ozna-
czamy następująco: r12.3, r13.2, r23.1

Związek korelacyjny pomiędzy zmiennymi x1 i x2, z wyłączeniem działania zmiennej x3:

Korelacje (samochody 96. sta) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=49 (braki danych usuwano przypadkami)

Zmienna Średnia Odch. std Powierzchnia Ludność
Ludność 

miejska (%)

Liczba  

miast

Stopa  

bezr.
Płaca

Samo- 

chody

Powie 

rzchnia
6381,327 2240,649 1,000000 0,036748 0,036819 0,379746 0,265370 -0,158759 -0,215858

Ludność 788,557 592,694 0,036748 1,000000 0,610690 0,723277 -0,477495 0,723605 0,559517

L. miej-

ska (%)
54,965 15,336 0,036819 0,610690 1,000000 0,572477 -0,080454 0,627985 0,555971

L. miast 17,633 8,916 0,379746 0,723277 0,572477 1,000000 -0,166470 0,481426 0,394828

Stopa  

bezr.
14,947 4,846 0,265370 -0,477495 -0,080454 -0,166470 1,000000 -0,410326 -0,509618

Płaca 797,478 87,494 -0,158759 0,723605 0,627985 0,481426 -0,410326 1,000000 0,669616

Samo- 

chody
125,592 28,489 -0,215858 0,559517 0,555971 0,394828 -0,509618 0,669616 1,000000

Postaci zależności

Po obliczeniu wartości współczynnika korelacji zawsze zalecane jest utworzenie wy-
kresu rozrzutu. Chodzi o to, aby wizualnie stwierdzić, czy badany związek rzeczywiście 

17 P. Peternek, M. Kośny, Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, 20, s. 342–350.
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najlepiej opisuje funkcja liniowa. Może się bowiem okazać, że wyliczona wartość współ-
czynnika korelacji jest zbliżona do zera, a mimo to pomiędzy korelowanymi zmiennymi 
występuje współzależność, tyle że nieliniowa.

Siłę współzależności ustalono według klasyfikacji J. Guilforda18. Współczynniki korelacji 
r-Pearsona oraz testy istotności współczynnika korelacji obliczono za pomocą programu 
Statistica v.13, przyjmując w kalkulatorach dla wszystkich statystyk poziom istotności 
α = 0,05. Wykresy wykonano przy pomocy programu Excel 2010.

Wyniki

W Polsce w pierwszym kwartale 2017 roku liczba mieszkańców wynosiła 38,4 mln. 
Najmniej osób mieszkało w województwie opolskim – 993 tys., najwięcej w województwie 
mazowieckim – 5,36 mln19. Z uwagi na dużą zmienność liczebności mieszkańców oraz liczby 
organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach – wyznaczono współczyn-
niki opisujące liczbę NGO dla województw w roku 2017 przypadającą na 10 tys. mieszkańców 
oraz wyznaczono analogiczne wskaźniki na podstawie posiadanych danych dla roku 2008. 

18 J.P. Guilford, Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw-Hill, New York 1965, s. 134–148.
19 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ [12.12.2017].
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W ten sposób obliczono przyrost liczby organizacji pozarządowych działających w sferze 
turystyki, rekreacji, sportu i hobby z uwzględnieniem liczby mieszkańców (ryc. 1).

Ryc. 1. Liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, rekreacji, sportu i hobby 
w latach 2008–2017 (na 10 tys. mieszkańców)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Największy przyrost liczby organizacji pozarządowych w badanym okresie odnotowano 
w województwie lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, 
opolskim, śląskim. Najmniej (na 10 tys. mieszkańców) przybyło w województwie mazo-
wieckim, świętokrzyskim oraz podlaskim.

W badaniach przeanalizowano ponadto wysokość kwoty przeciętnej miesięcznej płacy 
brutto w gospodarce narodowej w 2007 roku oraz w pierwszym kwartale 2017 roku w celu 
wyznaczenia dynamiki przyrostu wynagrodzenia (%), a następnie skorelowano otrzymane 
informacje z przyrostem liczby organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w województwach. Po-
między wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej względem 
przyrostu organizacji pozarządowych działających w sferze kultury fizycznej wg klasyfikacji 
J. Guilforda określono korelację liniową o sile przeciętnej (r = 0,45 przy poziomie istotności 
korelacji p = 0,08) (ryc. 2).



Jarosław Nadobnik28

Ryc. 2. Przyrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2007–2017 
według województw oraz dynamika przyrostu organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców z ka-
tegorii turystyki, rekreacji, sportu i hobby 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat wzrastała w Polsce liczba orga-
nizacji pozarządowych działających w sporcie, turystyce, rekreacji i hobby. Siła relacji 
określona statystycznie na przeciętną informuje, że nie we wszystkich województwach 
przyrost ten był widoczny z jednakową dynamiką. Najmniejszą dynamikę wzrostu liczby 
organizacji obserwowano w województwie mazowieckim, najwyższą w lubuskim.

Kolejnym elementem badania była analiza danych metodą korelacji r-Pearsona wraz 
z pomiarem istotności korelacji wskaźników liczby organizacji pozarządowych działają-
cych w sferze turystyki, rekreacji, sportu i hobby, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
w poszczególnych województwach, a wartością wskaźnika atrakcyjności turystycznej 
uwzględniającej wpływ otoczenia20. Biorąc pod uwagę ten determinant opublikowany dla 
województw w roku 2014, stwierdzono w wyniku analizy relacji liniowej według klasyfika-
cji J. Guilforda słaby związek korelacji pomiędzy przedmiotowymi zmiennymi (r = 0,29, 
p = 0,27) (ryc. 3).

20 I. Bąk, B. Szczecińska, Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce, „Folia Pomer. Univ. Technol. 
Stetin. Oeconomica” 2015, 317(78), s. 5–16.
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Ryc. 3. Wartości wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającej wpływ otoczenia oraz liczba 
organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, rekreacji, sportu i hobby w roku 2014 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w województwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki oznaczają, że istnieje słaby związek pomiędzy liczbą organizacji 
pozarządowych działających w szeroko rozumianym obszarze kultury fizycznej i hobby 
w bezpośredniej relacji do wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającego wpływ 
otoczenia. Może to pośrednio oznaczać, że w województwach uznanych za atrakcyjne 
turystycznie, o wysokich walorach środowiska przyrodniczego i dobrze rozwiniętej infra-
strukturze liczba NGO nie jest znacząco wyższa w porównaniu z województwami mniej 
atrakcyjnymi turystycznie.
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Następnie przeanalizowano dynamikę spadku bezrobocia (%) w latach 2008–2017 
w połączeniu ze wskaźnikami dynamiki zmiany liczby organizacji pozarządowych działa-
jących w sferze kultury fizycznej i hobby (%) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w po-
szczególnych województwach. Pozyskane w tym zakresie informacje pozwoliły stwierdzić, 
że pomiędzy badanymi zmiennymi występowała według klasyfikacji J. Guilforda korelacja 
liniowa o sile wysokiej (r = 0,59, p = 0,016) (ryc. 4).

Ryc. 4. Dynamika spadku bezrobocia w latach 2008–2017 oraz zmiana liczby organizacji pozarządo-
wych działających w sferze kultury fizycznej i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w woje-
wództwach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że pomiędzy spadkiem liczby 
osób bezrobotnych i wzrostem liczby organizacji pozarządowych istnieje silny dodatni 
związek liniowy. Oznaczać to może, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w kraju 
przybywa organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, rekreacji, sportu 
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i hobby. Beneficjentami tych organizacji stają się osoby pracujące zarobkowo, a więc 
o większych możliwościach zaspokajania wyższych potrzeb. 

W oparciu o metodę korelacji liniowej r-Pearsona porównano również frekwencję 
wyborczą w wyborach samorządowych w roku 2006 wg Państwowej Komisji Wyborczej21 
w poszczególnych województwach z liczbą organizacji pozarządowych działających w sfe-
rze turystyki, rekreacji, sportu i hobby w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Do analizy 
wybrano wybory lokalne najniższego szczebla, ponieważ udział w nich najbardziej od-
powiada idei samorządności terytorialnej i aktywności obywateli22. W wyborach samorzą-
dowych w roku 2006 uczestniczyła najniższa liczba uprawnionych do głosowania (45,99% 
w pierwszej turze) w porównaniu z wyborami w latach 2010 i 2014. W wyniku powyższych 
analiz wyznaczono istnienie korelacji liniowej o sile przeciętnej (r = 0,35, p = 0,184) (ryc. 5).

Ryc. 5. Frekwencja (%) w wyborach samorządowych oraz liczba organizacji NGO w 2006 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieje dodatnia korelacja liniowa 
pomiędzy badanymi determinantami. Może to oznaczać, że w 2006 roku frekwencja wy-
borcza w poszczególnych województwach była średnio wyższa w tych województwach, 
w których organizacji pozarządowych było więcej.

21 http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp2Tura.html [15.11.2017].
22 W. Wojtasik, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, 
t. 5(41), 1, s. 69.
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Przeprowadzone powyżej analizy i uzyskane na ich podstawie wyniki zebrano w tabeli 1, 
w której jest ukazana siła korelacji liniowej r-Pearsona pomiędzy wybranymi determinantami 
turystyczno-rekreacyjnymi (wskaźnik atrakcyjności turystycznej) oraz społeczno-gospo-
darczymi (dynamika spadku bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce 
narodowej, frekwencja w wyborach samorządowych) a ilościowym rozwojem organizacji 
pozarządowych.

Tabela 1. Determinanty i ich siła wzajemnego oddziaływania na NGO

Determinant

Siła oddziaływania  
na liczbę NGO  
(turystyka, rekreacja, 
sport, hobby)

r p

Dynamika spadku bezrobocia  
w latach 2008–2017 **** r = 0,59 p = 0,016

Przyrost przeciętnego wynagrodzenia brutto  
w gospodarce narodowej *** r = 0,45 p = 0,08

Frekwencja (%) w wyborach  
samorządowych w 2006 r. *** r = 0,35 p = 0,184

Wartości wskaźnika atrakcyjności turystycznej  
uwzględniającej wpływ otoczenia ** r = 0,29 p = 0,27

Źródło: opracowanie własne, dla α = 0,05.

Prezentowane w tabeli 1 zestawienie siły oddziaływania determinantów na podstawie 
relacji liniowej r-Pearsona opracowano, uwzględniając klasyfikację J. Guilforda:

– |r| = 0 – brak korelacji

* 0,0 < |r| ≤ 0,1 – korelacja nikła

** 0,1 < |r| ≤ 0,3 – korelacja słaba

*** 0,3 < |r| ≤ 0,5 – korelacja przeciętna

**** 0,5 < |r| ≤ 0,7 – korelacja wysoka

***** 0,7 < |r| ≤ 0,9 – korelacja bardzo wysoka

****** 0,9 < |r| < 1,0 – korelacja niemal pełna

******* |r| = 1 – korelacja pełna

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że pomiędzy liczbą organizacji pozarzą-
dowych działających w sferze sportu, rekreacji, turystyki i hobby istnieje silna korelacja 
liniowa z determinantami społeczno-ekonomicznymi, natomiast dla czynników związanych 
z atrakcyjnością turystyczną, rekreacyjną, środowiskiem przyrodniczym na podstawie 
badań statystycznych stwierdzono słabszą siłę korelacji.
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Dyskusja

Polityka wolnego rynku opiera się na dużej odpowiedzialności i samodzielności oby-
wateli w zakresie rozwiązywania kwestii społecznych. Obywatel, rodzina i organizacje 
pozarządowe są jej podstawowymi podmiotami. Rola państwa natomiast jest traktowana 
marginalnie, a jego udział w realizacji zadań społecznych jest minimalny. 

Innym modelem państwa jest ustrój socjaldemokratyczny, w którym to właśnie instytucje 
rządowe są zasadniczym podmiotem polityki, jego podstawową rolą jest zapewnienie oby-
watelom podstawowego zabezpieczenia społecznego z mniejszą aktywnością i udziałem 
rynku. W takim układzie to państwo, a nie obywatele, jest odpowiedzialne za większość 
warunków, w jakich żyją i działają obywatele. Państwo poprzez określone struktury reguluje 
i kontroluje życie społeczne i gospodarcze23. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować wzrost liczby organizacji pozarzą-
dowych, w tym działających w obszarach związanych z turystyką, rekreacją, sportem i hobby. 
Rozwój ten jest relatywnie równomierny na terenie wszystkich województw (por. ryc. 1). 

Inni badacze twierdzą, że powstawanie i rozwój organizacji może być wynikiem zarów-
no procesów spontanicznych (np. cykli rozwojowych), jak i racjonalnego projektowania 
i planowania (np. strategii rozwoju), może też stanowić nadbudowę innych naturalnych 
procesów zmian24. Można spotkać się również z opinią, że do najważniejszych determinan-
tów wpływających na rozwój turystyki i rekreacji należą czynniki klimatyczne, ekologiczne, 
prawne, społeczno-demograficzne, ekonomiczne oraz inicjatywy wspierające członków 
organizacji pozarządowych działających w sektorze i na rzecz turystyki25.

Pod pojęciem atrakcyjności turystycznej rozumie się właściwość obszaru lub miejsco-
wości wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub innych, które wzbudzają zaintereso-
wanie i przyciągają turystów26. Na atrakcyjność turystyczną mają wpływ walory przyrod-
nicze związane z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, walory kulturowe dotyczące 
występowania na danym terenie muzeów, zabytków, miejsc kultu religijnego, wydarzeń 
i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym czy też religijnym oraz walory bizneso-
we, np. baza noclegowa27. Skoro więc wskaźnik atrakcyjności danego obszaru osiąga 
wyższy poziom, wydaje się, że liczba NGO działających w sferze szeroko rozumianej 
kultury fizycznej powinna być wyższa. Bogactwo szeroko rozumianych zasobów rekreacyj-
no-turystycznych stwarza bowiem wiele możliwości realizacji zorganizowanej aktywności 
fizycznej, np. w kołach PTTK, kołach wędkarskich, klubach sportowych. Interesującym 
wynikiem przeprowadzonych badań jest ukazanie istnienia słabej zależności pomiędzy 
liczbą organizacji pozarządowych działających we wskazanym obszarze a atrakcyjnością 
turystyczną terenu. 

23 Polityka ekonomiczna, red. A. Fajerek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
24 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
25 A. Stasiak, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011, 
s. 377.
26 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
27 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
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Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowaną siłę korelacji liniowej r-Pearsona 
pomiędzy liczbą organizacji pozarządowych działających w latach 2006–2017 w sferze 
turystyki, rekreacji, sportu i hobby a wybranymi czynnikami – determinantami obecnymi 
w środowisku (społecznym, gospodarczym, politycznym, przyrodniczym), w którym or-
ganizacje te funkcjonują. Stwierdzono zależność o wysokiej sile relacji liniowej pomiędzy 
dynamiką spadku bezrobocia w poszczególnych województwach w latach 2008–2017 
a przyrostem liczby badanych organizacji pozarządowych w analogicznym okresie (r = 
0,59, p = 0,016). Dostrzega się wyraźny związek (r = 0,45, p = 0,08) przyrostu liczby NGO 
i przyrostu wynagrodzenia w gospodarce. Korelacja liniowa o przeciętnej sile oddziaływa-
nia (r = 0,35, p = 0,184) występuje w układzie z frekwencją w wyborach samorządowych 
w roku 2006. 

Słaba korelacja liniowa według metody r-Pearsona występuje dla determinantów, które 
w przypadku turystyki, rekreacji i sportu mogły wydawać się ważne dla realizacji potrzeb 
szeroko pojętej kultury fizycznej. Zaobserwowano jednakże relację liniową o słabej sile 
związku względem wskaźnika atrakcyjności turystycznej uwzględniającego wpływ oto-
czenia (r = 0,29, p = 0,276).

Otrzymane wyniki analizy korelacji wykazały istotne statystycznie związki relacji 
liniowej pomiędzy liczbą organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, 
rekreacji, turystyki i hobby oraz wybranymi determinantami społeczno-ekonomicznymi 
mieszkańców, natomiast o mniejszej sile lub braku związków liniowych z czynnikami 
związanymi z atrakcyjnością turystyczną pośrednio z rekreacyjną i środowiskiem 
przyrodniczym.

Organizacje pozarządowe działają w warunkach złożonych, podlegają licznym de-
terminantom o zróżnicowanych siłach wzajemnych relacji i oddziaływań. W literaturze 
wymienia się niektóre z nich, aczkolwiek moc ich wpływania nie została precyzyjnie 
wyliczona. Poważną przeszkodą w funkcjonowaniu NGO w Polsce jest niestabilność 
finansowa budżetów organizacji, kłopoty z utrzymaniem personelu i wolontariuszy. Pra-
cownicy organizacji skarżą się na kłopoty z pozyskiwaniem środków, konflikty we własnym 
środowisku, rozrost biurokracji publicznej28. 

Niniejsze badania są jedynie próbą opisu wybranych zjawisk towarzyszących, a być 
może moderujących tworzenie oraz funkcjonowanie małej części trzeciego filaru demo-
kratycznego i nowoczesnego państwa na przykładzie wąskiego zakresu działalności NGO 
oraz organizowania się obywateli w szeroko rozumianej przestrzeni turystyki, rekreacji, 
sportu oraz hobby. 

Przedstawione badania dotyczą wyłącznie ilościowego aspektu dotyczącego organizacji 
pozarządowych i obejmują lata 2006–2017. Wydaje się celowe prowadzenie badań nad 
podjętą kwestią w oparciu o determinanty jakościowe, np. opisujące działalność NGO pod 

28 P. Adamiak, B. Charycka, M. Gumkowska, op. cit., s. 99.
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kątem wartości realizowanych projektów, stażu funkcjonowania na rynku, źródeł finanso-
wania, beneficjentów działalności itd. Celowe wydają się również badania porównawcze 
polskich organizacji pozarządowych z tymi funkcjonującymi w wybranych państwach Unii 
Europejskiej oraz analiza w dłuższym horyzoncie czasowym.
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Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. 
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Streszczenie

Celem badań była próba określenia siły oddziaływania wybranych determinantów współobec-
nych przy powstawaniu organizacji pozarządowych działających w Polsce w sektorze turystyki, 
rekreacji, sportu i hobby latach 2006–2017. Badania empiryczne oparto na statystycznej analizie 
informacji uzyskanych z materiałów i danych urzędów centralnych oraz organizacji pozarzą-
dowych. Zastosowano metody i techniki statystyczne dla obliczenia współczynników korelacji 
r-Pearsona wraz z analizą istotności korelacji, z wykorzystaniem programu Statistica v.13; wykresy 
wykonano przy pomocy programu Excel 2010.

Badania wykazały zróżnicowaną siłę korelacji pomiędzy wybranymi determinantami a liczbą 
organizacji pozarządowych deklarujących działania w sferze turystyki, rekreacji, sportu lub 
hobby w latach 2006–2017. Stwierdzono relację liniową o sile przeciętnej pomiędzy liczbą NGO 
i wysokością wynagrodzenia w badanym okresie. W przypadku determinantu będącego wskaź-
nikiem atrakcyjności turystycznej, uwzględniającego wpływ otoczenia (w roku 2014) stwierdzono 
korelację liniową o mocy słabej, natomiast korelację przeciętną zaobserwowano w układzie 
z frekwencją w wyborach samorządowych w roku 2006. Badania wykazały istnienie relacji 
o wysokiej sile oddziaływania pomiędzy przyrostem liczby badanych organizacji pozarządowych 
a dynamiką spadku bezrobocia w latach 2008–2017. Otrzymane wyniki i analizy statystyczne 
pozwalają na stwierdzenie, że liczba organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, 
rekreacji, turystyki, hobby jest silnie lub umiarkowanie silnie związana z wybranymi determinan-
tami o charakterze społeczno-ekonomicznym. Badania empiryczne odnoszą się wyłącznie do 
ilościowego aspektu dotyczącego organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach, 
nie obejmują aspektu jakościowego tej działalności, np. wartości zrealizowanych projektów, infor-
macji o beneficjentach. Działalność organizacji pozarządowych w dużym stopniu odzwierciedla 
poziom zorganizowania społeczeństwa, jego aktywności i zaangażowania. Warunki społeczno-
-ekonomiczne w państwie przekładają się wprost na liczbę organizacji pozarządowych, można 
więc wybranymi determinantami moderować rozwój gospodarczy i społeczny.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, turystyka, rekreacja, sport, hobby, determinanty 
rozwoju



Wybrane determinanty towarzyszące powstawaniu organizacji pozarządowych… 37

Abstract 

The attempt to determine the impact of selected determinants on the development of non-
governmental organizations operating in Poland in tourism, recreation, sport and hobby sectors 
in the years 2006–2017. Empirical research was based on statistical analysis of information ob-
tained from materials and data of central offices and non-governmental organizations. Statistical 
methods and techniques were used to calculate r-Pearson correlation coefficients, together with 
a correlation significance analysis, which was calculated using the Statistica v.13 program. The 
charts were made using Excel 2010. The research revealed a diversified correlation strength 
between selected determinants and the number of non-governmental organizations operating 
in the sphere of tourism, recreation, sport and hobby between 2006 and 2017. A linear relation-
ship was found between the number of NGOs and the amount of remuneration in the examined 
period. In the case of the determinant being an indicator of tourism attractiveness taking into 
account the impact of the environment (in 2014), a linear correlation was found with weak power, 
while the average correlation was observed in the system of local government elections in 2006. 
The research showed the existence of a linear relationship with high impact strength between the 
growing number of non-governmental organizations and the dynamics of unemployment decline 
in the period 2008–2017 in voivodships. The obtained results and statistical analyzes allow to 
state that the number of non-governmental organizations operating in the field of sport, recrea-
tion, tourism and hobby is linearly and moderately strongly related to selected socio-economic 
determinants, while a weak relation with tourist, recreational and natural attractiveness has been 
found. Empirical research concerns only the quantitative aspect regarding non-governmental 
organizations in individual voivodships. They do not include the qualitative aspect of this activity, 
e.g. the value of completed projects, information on beneficiaries, etc.

The activity of non-governmental organizations largely reflects the level of organization of the 
society, as well as determines the level of activity and involvement of the society. Geographical 
and natural conditions, the attractiveness of the environment, and infrastructure do not translate 
directly into the number of non-governmental organizations, so we should still look for determi-
nants that can moderate their development, and thus influence the development of civil society.

Keywords: non-governmental organizations, tourism, recreation, sport, hobby, development 
determinants
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