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Trzy tradycje ustrojowe, trzy kultury 
polityczne i administracyjne 

• Statocentryczne - wychodzące od państwa, 
jako podstawowej formy organizacji 
społecznej, także z tego powodu będącego 
twórcą prawa 

• Socjetocentryczne - państwo traktuje się Jako  
formułę samoorganizacji  obywatelskiej 

• Nomocentryczne - podstawowym punktem 
odniesienia jest  prawo ujmowane jako twór 
autonomiczny 



Trzy podstawowe pojęcia dla wyróżniania typów 
tradycji ustrojowych i kultur administracyjnej  

Państwo i 
administracja 
państwowa 
(rządowa, 

samorządowa) 

Społeczeństwo 
obywatelskie, 

organizacje 
pozarządowe 

Prawo i 
sądownictwo 



Credo z podręcznika 

•  Współczesne państwo demokratyczne nie  
może - choć takie z reguły są jego podstawy na 
kontynencie  europejskim - kontynuować 
tradycji statocentryzmu. Musi ono 
przejmować wątki socjetocentryzmu 

Izdebski & Kulesza 



Socjetocentryzm 

• Koncepcja genezy państwa jako wyniku umowy 
społecznej w wersji liberalnej, J. Locke’a 
– Powstanie państwa – dwa etapy umowy społecznej 

1) Najpierw ludzie stworzyli społeczeństwo (społeczeństwo 
obywatelskie jest więc pierwotne w stosunku do państwa) 

2) Następnie społeczeństwo utworzyło państwo i przekazało 
mu uprawnienia władzy publicznej 

• Podstawowe założenia koncepcji Locke’a 
– Prymat jednostki nad zbiorowością (indywidualizm) 

– afirmacja stosunków rynkowych (kultura 
kontraktowa) 

 



Koncepcja trzech sektorów 

• Pierwszy – sektor gospodarczy, który tworzą 
przedsiębiorcy z zasady prywatni, nastawieni na 
prywatny zysk (for-profit) 

• Drugi – sektor władzy publicznej, zorientowany 
na realizację dobra wspólnego, interesu 
publicznego 

• Trzeci – sektor organizacji pozarządowych, o 
charakterze niepublicznym, ale nastawionych na 
cele zbiorowe, a nie na zysk prywatny (not-for-
profit) 



Społeczeństwo 
obywatelskie w sferze 

publicznej obok 
państwa, społeczeństwa 

politycznego i 
społeczeństwa 
ekonomicznego 

J. Herbst, Oblicza społeczeństwa 
obywatelskiego, 2005, s. 74 



T. Janosky, Citizenship and Civil Society, 1998, s. 13, za: M. 

Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna, 2009 s. 105 

Cztery sfery z 
uwzględnieniem 

ich wspólnych 
obszarów 

* Publiczne korporacje prawnicze z trójdzielnym kierownictwem 



Gospodarka, społeczeństwo obywatelskie i 
państwo i relacje dominacji między nimi 

Gospodarka 
wolnorynkowa 

Społeczeństwo 
obywatelskie 

Państwo 

Dominacja 

G=>P, P=>G, 

równowaga 

Dominacja 

P=>S, S=>P, 

równowaga 

Dominacja 

G=>S, S=>G, 

równowaga 

Inspiracja E.O. Wright Taking the 'Social' in Socialism 

Seriously, 2004, 

http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Socialism.pdf  



Kryteria definicyjne organizacji 
nonprofit 

1. Zorganizowanie, czyli instytucjonalizacja 
przynajmniej w pewnym zakresie, tzn. powinny 
być obecne cechy organizacji, czyli pewna 
struktura, stałe cele, wyraźne granice dające 
możliwość odróżnienia członków od nie-
członków 

2. Prywatność, czyli instytucjonalna odrębność od 
władzy publicznej i jej administracyjnego 
aparatu, co jednak nie wyklucza poważnego 
wsparcia ze strony tej władzy, czy zasiadania w 
zarządach czy radach tych organizacji ludzi 
władzy 

 



Kryteria definicyjne organizacji 
nonprofit cd. 

3. Samorządność, czyli zdolność do kontrolowania 
własnej działalności, autonomia działania. Niekiedy 
organizacje instytucjonalnie odrębne są kontrolowane 
w takim zakresie przez władzę lub biznes, że można je 
traktować jako funkcjonalną część władzy lub biznesu 
i nie spełniają one wtedy tego kryterium 

4. Niedystrybuowanie zysków, czyli niezwracanie 
(bezpośrednio lub pośrednio) wygenerowanego zysku 
założycielom, właścicielom, członkom lub dyrektorom 
organizacji. Zysk powinien być przeznaczany na 
realizację celów i misji organizacji, które z kolei nie 
powinny koncentrować się na wytwarzaniu zysku 



Kryteria definicyjne organizacji 
nonprofit cd. 

5. Dobrowolność, czyli przynajmniej w pewnym 
znaczącym zakresie udział aktywności opartej na 
wolontariacie w realizowaniu celów i zarządzaniu 
organizacją oraz brak przymusu prawnego 
(nieobowiązkowe członkostwo w organizacji i 
donacje na jej rzecz) 

UWAGA: Organizacja musi spełnić wszystkie pięć powyżej wymienionych 
kryteriów, aby zostać uznaną za organizację nonprofit 

Koncepcja kryteriów definicyjnych: Lester M. Samalon i Helmut K. 

Anheier, The International Classification of Nonprofit Organizations, 

The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies, 1996. 



Organizacje pozarządowe – definicja 
prawna 

Ust. 4. 
[Dział II dotyczy działalności pożytku publicznego] 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. 



Zasady współpracy administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi 

• Partnerstwo: organizacje pozarządowe mają prawo do 
współprecyzowania zadań publicznych i 
współdefiniowania sposobu ich wykonywania 

• Efektywność: władze publiczne wspierają rozwój organizacji 
pozarządowych jako istotnego składnika społeczeństwa 
obywatelskiego, mogącego wiele zadań publicznych 
wykonywać efektywniej w kategoriach nie tylko 
efektywności społecznej, ale także efektywności 
ekonomicznej 

• Jawność: udostępnianie partnerom oraz opinii publicznej 
podstawowych danych o zamiarach, celach i efektach 
współpracy oraz o jej kosztach, przy wymaganiu od 
współpracujących organizacji pozarządowych pełnej 
przejrzystości finansowej 
 

Izdebski & Kulesza 



Formy współpracy administracji z trzecim 
sektorem 

• Wzajemna informacja o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałanie w celu ich uzgodnienia 

• Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi 
projektów podstawowych rozstrzygnięć 

• Wspieranie - w szczególności finansowe - działalności 
organizacji pozarządowych, podejmowanej z ich 
inicjatywy w zakresie zadań publicznych o znaczeniu 
szczególnie ważnym dla organu wspierającego (dla 
określenia pojęcia „wspieranie” stosuje się na ogół 
termin „dotowanie”….) 

• Powierzanie organizacjom pozarządowym 
wykonywania zadań publicznych na podstawie umów, 
które są zbliżone do umów prawa cywilnego, ale nie 
stanowią udzielenia zamówienia publicznego 
(kontraktowanie usług organizacji pozarządowych) 

Izdebski & Kulesza 



Działalność pożytku publicznego 

[o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie] 

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w 
zakresie: 



Polityka państwa wobec sektora 
pozarządowego 



1980-1988 

M. Rymsza, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w latach 1980-
2007, w: M. Rymsza et al. red. Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w 
działaniu, Instytut Spraw Publicznych, 2007, s. 25 



1989-1993 

Źródło jak wyżej, s. 27 



1993-1997 

Źródło jak wyżej, s. 28 



1997-2001 

Źródło jak wyżej, s. 29 



2001-2005 

Źródło jak wyżej, s. 31 



2005-2007 

Źródło jak wyżej, s. 33 

Od 2007 r. mamy już drugi rząd koalicyjny PO i PSL. W tym czasie poczyniono kroki 
ku decentralizacji (patrz zajęcia dotyczące administracji samorządowej), a także 
poważnie znowelizowano ustawę o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Polityka PO-PSL z pewnością jest bardziej przyjazna dla 
społeczeństwa obywatelskiego niż PiS-LPR-SO, ale zapewne nie tak przyjazna 
jakoby to wynikało z nazwy jednej z partii koalicyjnych oraz oczekiwań przyjaciół 
trzeciego sektora 



Kontakty organizacji z administracją 

J. Przewłocka, Organizacje a administracja publiczna,  
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/673389.html 



Dotowanie zadań publicznych 

J. Przewłocka, Organizacje a administracja publiczna,  
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/673389.html 



Mechanizm 1% 

J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w  roku 
2010: wolontariat, filantropia , 1%. Raport z badań 



Dochody z 1% w 
2011 r. 

organizacje, które 
otrzymały 
najwięcej 
pieniędzy 

Znaczenie reklamy i kampanii 
 
Fundacja Rosa zebrała od podatników 6,6 
mln zł, ale aż 3,2 mln zł z tej sumy zamiast 
na realizację celów statutowych poszło na 
kampanię informacyjną; Fundacja Radia 
Zet wydała ponad 1 mln zł na reklamę, 
czyli ok. 47 proc. tego, ile trafiło z 1 proc. 
podatku. 
 
Jak tłumaczy Małgorzata Borowska ze 
stowarzyszenia Klon/Jawor i serwisu 
NGO.pl, takie wydatki mają o tyle sens, że 
znaczna część podatników przekazuje 1 
proc. pod wpływem impulsu, a nie 
chłodnej refleksji. Dają tej OPP, której 
ogłoszenie czy spot ostatnio widzieli - 
mówi. 
  
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/reklama-drozsza-
niz-zysk-z-jednego-procenta,282831.html 

Łącznie przekazano 400 mln zł, 0,67% całkowitego podatku należnego zapłaconego przez Polaków 



Informacje o organizacjach 
pozarządowych w Polsce 



GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13157_PLK_HTML.htm 



GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13157_PLK_HTML.htm 



Gdzie organizacje mają siedzibę? 

GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13157_PLK_HTML.htm 



Działalność odpłatna i gospodarcza 
organizacji 

GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13157_PLK_HTML.htm 



Formy działalności organizacji 

J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych. Raport z badania 2010, s.  



Zasięg terytorialny działalności organizacji 

J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o 
organizacjach pozarządowych. Raport z badania 
2010, s.  



Eksplozja stowarzyszeń w latach 90. 
Roczne tempo przyrostu liczby nowych stowarzyszeń i fundacji 

J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. 
Raport z badania 2010, s. 25 



Eksplozja głównie w miastach 
Roczne tempo przyrostu liczby nowych stowarzyszeń i fundacji w 

miastach i na wsi 

J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. 
Raport z badania 2010, s. 27 



„Krzepnięcie” sektora 
Struktura wieku organizacji 

J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. 
Raport z badania 2010, s. 28 



Opinie na temat organizacji 
społecznych 

J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w  roku 
2010: wolontariat, filantropia , 1%. Raport z badań 


