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Opracowanie: dr Andrzej Juros, dr Arkadiusz Biały 

 

 

 

Liczba organizacji społecznych w Lublinie 
 

 

W Lublinie zarejestrowanych jest 1468 organizacji społecznych (REGON, stan na 

dzień 31.01.2013 r.). Dane organizacji społecznych z rejestru REGON porównano z danymi 

innych baz, m.in. KRS, bazy.ngo.pl. Po weryfikacji okazało się, że część z lubelskich 

organizacji społecznych została już wyrejestrowana – w „stolicy” województwa lubelskiego 

faktycznie zarejestrowanych jest 1279 fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie 

niewymienionych (zob. kartogram 1). Liczba aktywnych podmiotów jest jeszcze mniejsza, o 

samej aktywności organizacji będzie mowa w następnych artykułach. 

 

Kartogram 1. Liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oddzielnie 

niewymienionych w Lublinie (N=1297) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Najwięcej organizacji społecznych ulokowanych jest w centrum Lublina. Niemal co 

trzecia zarejestrowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście (388). Do tej grupy podmiotów 
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należy doliczyć również część organizacji zarejestrowanych w innych dzielnicach Lublina, 

które podejmują działalność w centrum miasta, gdzie znajduje się infrastruktura ułatwiająca 

ich działalność statutową (np. kulturalną) i gdzie organizowana jest większość wydarzeń o 

charakterze społecznym. 

 

Najmniejsza liczba organizacji społecznych występuje w dzielnicach położonych na 

obrzeżach Lublina. Są to najczęściej obszary, gdzie priorytetem, w początkowym okresie 

kształtowania wspólnoty, staje się m.in. budowa nowych mieszkań, dróg, chodników, szkół, 

przedszkoli, wodociągów itp., i to zwykle wokół tych spraw skupia się aktywność 

mieszkańców tych dzielnic. 

 

W Lublinie dominują przede wszystkim stowarzyszenia (N=954 stowarzyszeń, w tym 

stowarzyszenia zwykłe), które stanowią 74% organizacji społecznych zarejestrowanych 

w mieście (zob. kartogram 2). 

 

Kartogram 2. Liczba STOWARZYSZEŃ w Lublinie (N=954) – podział na dzielnice  

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Fundacje stanowią 22% lubelskich organizacji (zob. kartogram 3). Rozkład fundacji w 

poszczególnych dzielnicach wydaje się być podobny do rozmieszczenia stowarzyszeń – 
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najwięcej jest ich w Śródmieściu (88). Na dalszych miejscach są dzielnice: Wieniawa (19), 

Rury (18), czy Stare Miasto (18).  

Hajdów-Zadębie, Głusk, Abramowice i Szerokie, to dzielnice, w których występuje 

najmniejsza liczba stowarzyszeń i fundacji. Dzielnice te, to obszary o gorszej infrastrukturze 

życia zbiorowego (domy kultury, kluby, szkoły, ośrodki sportowe, wyraźnie zaznaczone w 

planie zagospodarowania przestrzennego centrum zabudowy lokalnej) niż pozostałe. 

Charakterystykę dzielnic usytuowanych na obrzeżach Lublina podejmiemy w kolejnych 

artykułach. 

 

Kartogram 3. Liczba FUNDACJI w Lublinie (N=293) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

 

Na koniec warto wspomnieć także o innych organizacjach społecznych oddzielnie 

niewymienionych, których według rejestru REGON jest 50 (zob. kartogram 4). Zalicza się do 

nich koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe. Podmioty te zlokalizowane są głównie 

w centrum Lublina, w takich dzielnicach, jak: Śródmieście, Wieniawa, Za Cukrownią, Rury, 

Konstantynów, Dziesiąta, czy Bronowice. Pojedyncze organizacje zarejestrowane są na 

Czechowie (Północnym i Południowym), Kalinowszczyźnie, jak również na Starym Mieście. 

Wydaje się, że organizacje tego typu zlokalizowane są przede wszystkim w starszych 

społecznościach, o bogatszej i dłuższej tradycji wspólnotowej. 



4 | S t r o n a  

 

 

 

Kartogram 4. Liczba ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ODDZIELNIE 

NIEWYMIENIONYCH [koła łowieckie i kasy zapomogowo-pożyczkowe] w Lublinie 

(N=50) – podział na dzielnice 

 

Źródło: REGON (po weryfikacji danych z innymi bazami, stan na dzień 31.01.2013 r.) 

 

Podana na wstępie liczba organizacji społecznych w Lublinie (N=1297), którą 

zidentyfikowano dzięki weryfikacji zawartości rejestru REGON i porównania go z bazą 

organizacji dostępną w serwisie bazy.ngo.pl oraz z rejestrem KRS, ma charakter szacunkowy, 

przybliżony. Nie sposób bowiem podać dokładnej liczby funkcjonujących organizacji 

społecznych na terenie Lublina, m.in. z następujących względów: 

1) zakres podmiotowy obu rejestrów (KRS i REGON) jest co prawda zbliżony, nie mniej 

jednak występują różnice pomiędzy nimi, a nawet rejestrem stowarzyszeń Urzędu 

Miasta Lublin; 

2) w trakcie badań terenowych część przedstawicieli organizacji, z którymi próbowano 

umówić się na przeprowadzenie kwestionariusza wywiadu, przyznawała że ich 

organizacja już od jakiegoś czasu nie działa i przymierza się do likwidacji działalności 

podmiotu; 
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3) co więcej, w rejestrach wciąż widnieją organizacje, które od lat nie prowadzą 

działalności (co niekiedy jest tam odnotowane), mimo to nie wyrejestrowały się z 

KRS czy REGON;  

4) oddzielną kategorią są inicjatywy o charakterze wzajemnościowym, 

samopomocowym które, ze względów ideowych (np. grupy anonimowych 

alkoholików – AA), proceduralnych (np. brak ukonstytuowania) i/lub 

biurokratycznych, rezygnują z formalizacji swojego statusu. 


