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Metodologia i wyniki sondażu nt. kosztów dostosowawczych dla istniejących stowarzyszeń 
 
 
Forum Darczyńców przeprowadziło sondaż w celu oszacowania, jakie koszty poniosą stowarzyszenia już 
działające w związku z projektowanymi dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi oraz zwiększeniem 
złożoności procedur, które przewiduje senacki projekt ustawy o zrzeszeniach. 
 
Sondaż został przeprowadzony przy pomocy ankiety internetowej wypełnianej online. Respondenci zostali 
poproszeni o udzielenie odpowiedzi na trzy poniższe pytania, dotyczące liczby godzin pracy potrzebnych 
do dostosowania statutów, wdrożenia nowych procedur sprawozdawczych oraz dokonania zmian w 
strukturze wewnętrznej organizacji. 
 
1. Poprosimy o oszacowanie czasu pracy (zsumowana liczba roboczogodzin) potrzebnego do dokonania 
zmian w statucie organizacji. 
(Prosimy o uwzględnienie wszystkich niezbędnych czynności np. spotkań związanych z ustaleniem treści 
zmian, pracy prawnika, powielenie materiałów, rozesłanie materiałów do członków, przeprowadzenie 
walnego zgromadzenia, przygotowanie dokumentacji do rejestracji zmian, przygotowanie zmian 
dokumentacji wewnętrznej, itp.) 
 
2. Poprosimy o oszacowanie czasu pracy (zsumowana liczba roboczogodzin) potrzebnego do dokonania 
zmian w strukturze wewnętrznej organizacji. 
(Poprosimy o uwzględnienie wszystkich niezbędnych czynności np. spotkania ustalające nowy zakres 
obowiązków, powołania i odwołania poszczególnych osób, przeprowadzenie zmian w zasadach 
księgowości, zgłaszanie zmian do KRS, itp.) 
 
3. Poprosimy o oszacowanie czasu pracy (zsumowana liczba roboczogodzin) potrzebnego do wdrożenia 
nowych procedur sprawozdawczych. 
(Poprosimy o uwzględnienie wszystkich niezbędnych czynności np. szkolenia pracowników, nowy zakres 
obowiązków, przygotowanie zmian dokumentacji wewnętrznej, powielanie materiałów, publikowanie 
sprawozdań, itp.) 
 
Ankietę dostępną na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniach 
21 - 30 stycznia 2011 r. wypełniły 92 osoby. Średnio organizacje oceniły, że zmiana w statucie,               
w strukturze stowarzyszenia oraz wprowadzenie nowych procedur sprawozdawczych wymaga od jednej 
organizacji 593 godzin pracy. Przyjmując, że jedna roboczogodzina kosztuje 21,46 zł brutto,                  
to koszt ww. czynności dostosowawczych dla jednej organizacji wyniósłby 12.726 zł, a dla wszystkich 
64.500 zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń około 821 mln zł. 
Nie uwzględniając odpowiedzi najbardziej skrajnych, tj. po odjęciu pięciu najniższych i pięciu 
najwyższych wyników, otrzymaliśmy następujące dane: 
Średnio organizacje oceniły, że zmiana w statucie, w strukturze stowarzyszenia oraz wprowadzenie 
nowych procedur sprawozdawczych wymaga od jednej organizacji 339 godzin pracy. Jest to koszt        
7.275 zł brutto, a dla wszystkich 64.500 zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń około 470 mln zł. 
 
Metodologia: 
Przyjmując, że średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju wynosi 3604,80

1
 zł, jedna roboczogodzina          

to koszt 21,46 zł brutto. 3.604,80 zł / 21 dni roboczych / 8 godzin pracy = 21,46 zł 
 
339 roboczogodzin x 21,46 zł = 7.274,94 zł 
7.274,94 zł x 64.500 zarejestrowanych stowarzyszeń = 469.233.630,00 zł    
  

                                                 
1 Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2010 r. 

 


