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Temat: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1. Trzy sektory w kraju.
Można powiedzieć, że w sprawach dotyczących społeczeństwa decydują trzy wielkie grupy
ludzi. Kierują się one różnymi celami i funkcjonują w trzech sektorach:
a) Sektor państwowy – obejmuje polityków i urzędników, których zadanie polega
sprawowaniu władzy.
b) Sektor rynkowy – skupia osoby zajmujące się działalnością gospodarczą, czyli
przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu. Pracują oni po to, aby osiągać zyski.
c) Sektor pozarządowy – nazywany trzecim sektorem, tworzą osoby pracujące w
organizacjach niezależnych od władzy, działających na zasadzie non profit, czyli „nie dla
zysku”, oraz pro publico bono, czyli „dla dobra publicznego”. Zajmują się one sprawami
ważnymi dla określonych grup społecznych.
W praktyce nieraz zdarza się, że ta sama osoba działa w każdym z wymienionych sektorów.
Wydzielenie trzeciego sektora jest pewną ideą dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa. Jej
realizacja powinna polegać na tym, że organizacje ze sfery pozarządowej reprezentują interes
społeczny w sposób bezstronny i niezależny od wpływów świata polityki i biznesu.
2. Organizacje trzeciego sektora.
Organizacje trzeciego sektora są także określane skrótem NGO, utworzonym od angielskiej
nazwy Non-Governmental Organization, oznaczającej „pozarządowe organizacje”. Mogą one
pracować na rzecz ochrony praw człowieka i praw obywatelskich, a także przejmować
zadania od podmiotów z pozostałych sektorów życia społecznego.
3. Rodzaje NGO w Polsce.
Organizacje pozarządowe kierują się różnymi celami – mogą one dotyczyć np..
rozwiązywania problemów społecznych, rozwijania gospodarki, nauki, kultury lub sportu, a
także organizowania życia politycznego lub religijnego. Zgodnie z polskim prawem wyróżnia
się dwa rodzaje organizacji pozarządowych: stowarzyszenia i fundacje.
4. Organizacje pożytku publicznego.
W Polsce niektóre podmioty z trzeciego sektora mogą działać jako organizacje pożytku
publicznego (w skrócie OPP). Aby uzyskać taki status, muszą one działać na rzecz
społeczeństwa, np. organizować akcje charytatywne, pomagać osobom potrzebującym,
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, pielęgnować tradycje narodowe, rozwijać kulturę,
naukę lub edukację, popularyzować aktywność fizyczną, zabiegać o ochronę przyrody lub
stać na straży praw człowieka i swobód obywatelskich.
Organizacje pożytku publicznego korzystają z różnych przywilejów, np. są zwolnione z
niektórych podatków i opłat. Ponadto każda osoba fizyczna może wybrać organizację, do
której trafi 1% jej podatku dochodowego. Jednocześnie prawo nakłada na OPP konkretne
obowiązki – do najważniejszych należy składanie co roku publicznych sprawozdań
finansowych i merytorycznych ze swojej działalności.

