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TRZY SEKTORY GOSPODARKI



czyli te instytucje, jednostki organizacyjne, które podlegają 
władzom państwowym – na szczeblu krajowym bądź 

samorządowym. Sektor ten jest w większości finansowany z 
wpływów podatkowych, a jego celem jest realizowanie 

potrzeb państwa i obywateli zgodnie z ramami wytyczonymi 
przez prawo. 

I SEKTOR - PUBLICZNY



obejmujący przedsiębiorstwa, których struktura kapitałowa 

jest całkowicie niezależna od podmiotów państwowych 

lub też udział Skarbu Państwa w tych przedsiębiorstwach 

nie przekracza 50 %. Celem sektora prywatnego jest 

maksymalizacja zysków z prowadzonej działalności 

gospodarczej.

II SEKTOR - PRYWATNY



skupia on zarówno instytucjonalne, jak i nieformalne 
aktywności działaczy społecznych, realizujących różnorodne 
projekty nienastawione na zysk, ale na polepszenie jakości 

życia we wspólnocie. 

III SEKTOR - SPOŁECZNY



TRZECI SEKTOR = 

NGO’S = 

ORGANIZACJE NON-PROFIT =

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE =

ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

NAZEWNICTWO TRZECIEGO SEKTORA



Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie, 

jeśli masz pieniądze – załóż fundację.

Stowarzyszenia i fundacje, choć często mają podobne cele i 

prowadzą podobne działania, są w rzeczywistości 

różnymi formami prawnymi. 

STOWARZYSZENIE CZY FUNDACJA



Stowarzyszenie jest to grupa osób (przyjaciół, członków 

rodziny, bliższych i dalszych znajomych), które mają 

wspólne zainteresowania (np. polskie militaria) lub 

wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem 

bunkier z okresu II wojny światowej). Zrzeszają się, żeby 

razem rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć 

wyznaczony cel (np. wpisanie bunkra do rejestru 

zabytków, odnowienie go i udostępnienie go dla 

zwiedzających). 

STOWARZYSZENIE



Fundację, tak jak stowarzyszenie, tworzą ludzie, ale o jej 

powołaniu i celach działania decyduje zazwyczaj jedna lub 

kilka osób (fundator lub fundatorzy). Chcą one osiągnąć jakiś 

ważny społecznie lub gospodarczo cel (np. podnieść poziom 

wykształcenia młodzieży w danej miejscowości, przyspieszyć 

rozwój ekonomiczny określonego regionu) i przeznaczają na 

ten cel konkretny majątek, np. pieniądze, papiery 

wartościowe, ruchomości, nieruchomości. W sensie prawnym 

fundacja to ten właśnie majątek. Dlatego też - fundacja nie 

może istnieć bez majątku.

FUNDACJA



PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY STOWARZYSZNIEM I 

FUNDACJĄ – liczba założycieli

FUNDACJA STOWARZYSZENIE

Minimum 1 osoba

Minimum 15 osób (w przypadku 

stowarzyszeń posiadających 

osobowość prawną)



PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY STOWARZYSZNIEM I 

FUNDACJĄ – organy władzy

FUNDACJA STOWARZYSZENIE

Zarząd fundacji

- Walne zebranie członków

- Organ kontroli wewnętrznej

- Zarząd 



PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY STOWARZYSZNIEM I 

FUNDACJĄ – źródła finansowania

FUNDACJA STOWARZYSZENIE

Środki fundatora, darowizny, spadki,

subwencje, dotacje, dochód

uzyskany z działalności gospodarczej

Składki członkowskie, darowizny,

spadki, zapisy, dochody z

działalności gospodarczej,

subwencje, dotacje,



PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY STOWARZYSZNIEM I 

FUNDACJĄ – nadzór zewnętrzny

FUNDACJA STOWARZYSZENIE

Ministrowie, którym podlegają 

fundacje oraz starości, ze względu 

na siedzibę organizacji

Starostowie i prezydenci miast na 

prawach powiatu



PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY STOWARZYSZNIEM I 

FUNDACJĄ – podstawa prawna

FUNDACJA STOWARZYSZENIE

Ustawa o fundacjach z dnia 6

kwietnia 1984 roku (z późniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku

Prawo o stowarzyszeniach (z

późniejszymi zmianami)



Nasze wyobrażenia o organizacjach pozarządowych często 

rozmijają się z rzeczywistością, zwłaszcza jeśli chodzi o 

zakres ich działalności. Bierze się to przede wszystkim 

stąd, że większość informacji o trzecim sektorze dociera 

do nas za pośrednictwem mediów. Te zaś najczęściej 

piszą o stowarzyszeniach czy fundacjach w kontekście 

zbierania pieniędzy i niesienia pomocy. 

NIE TYLKO POMOC I ZBIERANIE PIENIĘDZY



Wbrew pozorom i medialnym przekazom, organizacje pozarządowe nie zajmują 

się głównie pomaganiem i zbieraniem pieniędzy. Najważniejszą dziedziną 

działań polskich NGO’sów jest… sport, turystyka, rekreacja i hobby! Zajmuje 

się tym ponad połowa (55 proc.) rodzimych organizacji pozarządowych. Aż 42 

proc. NGO’sów w swoich statutach wylicza działania z zakresu edukacji i 

wychowania, 33 proc. – kulturę i sztukę, 16 proc. - usługi socjalne i pomoc 

społeczną (dla 6 proc. jest to podstawowe pole działalności), 16 proc. – rozwój 

lokalny, a 15 proc. – ochronę zdrowia. Co ważne – ponad połowa stowarzyszeń 

i fundacji (55 proc.) zajmuje się więcej niż jedną, główną dziedziną działania. 

Większość z nich (87 proc.) działa z myślą o indywidualnych osobach (np. 

osoby niepełnosprawne, seniorzy), ponad połowa (55 proc.) organizuje 

wydarzenia takiej jak targi, koncerty, festyny czy zawody, jedna trzecia 

współpracuje z innymi organizacjami lub wspiera je niefinansowo, a jedna 

czwarta pomaga materialnie osobom indywidualnym, organizacjom lub 

instytucjom.

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?



OBALAMY MITY

Stowarzyszenie  Fundacja

Wolontariusz  Człowiek z puszką

Organizacja pozarządowa  Organizacja 

tylko zajmująca się chorymi i biednymi



Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie?



Definicje dobroczynności

Filantropia – udzielanie bezinteresownej pomocy potrzebującym (Słownik języka 

polskiego)

Dobroczynność – niesienie pomocy materialnej ubogim; filantropia beneficjenta 

(Słownik języka polskiego)

Altruizm – kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do 

poświęceń (Słownik języka polskiego)



Definicja wolontariatu



Ćwiczenie – wolontariat to… 

Krok 1 - praca w grupach: dzielimy klasę na

dowolne (w zależności od warunków pracy) grupy,

każda z nich dostaje schemat działania zapisany

hasłowo na arkuszu szarego papieru. Grupy mają

podać definicję „wolontariat to...”, narysować

wzór według nich wyrażający definicję

„wolontariat”, podać metaforę pojęcia

„wolontariat”. Praca trwa ok. 10 min.

Krok 2 - prezentacja - każda z grup prezentuje

swoją pracę przed pozostałymi uczestnikami

Krok 3 - podsumowanie - wypracowanie

wspólnej, wyczerpującej definicji i zapisanie jej

na osobnym arkuszu zawieszonym w widocznym

miejscu.



Definicja wolontariatu

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, 

wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie (Centrum 

Wolontariatu w Warszawie)

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłaszcza związana z 

opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi (Słownik 

języka polskiego)

Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz uprawnionych podmiotów określonych w ustawie 

(Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)



Co może robić wolontariusz

• Działania na rzecz osób potrzebujących u nich w domu (starsi, niepełnosprawni)

• Kwesty (puszka, apele)

• Organizowanie imprez, kampanii, uroczystości

• Uczestniczenie w pracach rady/komitetu, stowarzyszenia, fundacji 

• Domy dziecka,  domy pogodnej jesieni

• Dostarczanie informacji (ulotki, plakaty)

• Krwiodawstwo

• Poradnictwo

• Praca w świetlicach terapeutycznych (organizowanie gier i zabaw, pomoc w 

odrabianiu lekcji)

• Prace biurowe, prowadzenie strony internetowej, tworzenie ulotek, przepisywanie 

tekstu

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym



Gdzie wolontariusz może pracować?

• Organizacje pomocy charytatywnej.

• Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje.

• Organizacje ekologiczne, itp.

• Edukacja, wychowanie i opieka.

• Wspólnoty lokalne (komitet osiedlowy, rada mieszkańców).

• Organizacje turystyczne i rekreacyjne.

• Ochrona zdrowia i rehabilitacja niepełnosprawnych.

• Organizacje sportowe.

• Pomoc humanitarna, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

• Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo.

• Organizacje naukowe i kulturalne (chóry, orkiestry itp..)



Wolontariat ma sens!



• Wolontariat długoterminowy

• Wolontariat akcyjny

• Wolontariat zagraniczny

• Wolontariat młodzieżowy

• Wolontariat studencki

• Wolontariat pracowniczy 

Rodzaje wolontariatu:



Ćwiczenie  - cechy młodego Janka 

Krok 1 – grupa spontaniczne wymienienia cech,

które są charakterystyczne dla młodego

człowieka. Propozycje zapisujemy na dużym

arkuszu.

Krok 2 – grupa ma wymienić cechy wolontariusza,

według własnej obserwacji, lub wyobrażenia

w ten sam sposób. Prowadzący, jeśli cechy

powtarzają się zakreśla je w jakiś szczególny

sposób na tym samym arkuszu.



• Szkolenia i obozy

• Promocja wolontariatu

• Wizyty studyjne

• Spotkania integracyjne

• Autorskie projekty

• Doradztwo 

• Świetna zabawa

Sądeckie Centrum Wolontariatu to:



• ciekawe okoliczności

• poznanie nowych ludzi

• doświadczenie swoich możliwości i 

ograniczeń

• zdobycie nowych doświadczeń

• rozwinięcie wielu umiejętności

• emocje, wzruszenia, szczęście, poczucie 

bycia potrzebnym

• doświadczenie zawodowe 

• aktywność

• nauka samodzielności i odpowiedzialności

• i… 

Wolontariat to przygoda, która pozwala zamienić 

dobre słowo w czyn 



Mały chłopiec podnosi jakieś przedmioty wyrzucane na plażę na brzeg morza i 

wrzuca do morza. Jakiś człowiek zbliżył się do niego i zobaczył, że tymi 

przedmiotami, które wrzucał do morza, były rozgwiazdy.

- Dlaczego wrzucasz te rozgwiazdy do wody ? - zapytał.

- Jeżeli rozgwiazdy zostaną na plaży kiedy woda odpłynie, a słońce 

będzie świeciło wysoko na niebie, wszystkie poumierają - odpowiedział młody 

chłopiec.

- To jest bzdura. Jest tysiące kilometrów plaży i miliony rozgwiazd 

morskich. Nie myślisz chyba, że przez to, co robisz, możesz cokolwiek zmienić, 

że to ma jakiekolwiek znaczenie?

Młody człowiek podniósł następną rozgwiazdę, 

milczał głęboko przez chwilę i powiedział wrzucając 

ją w fale morskie: "To ma znaczenie dla tej jednej, 

którą teraz wrzucam".

Motto Programu Starszy Brat Starsza Siostra

Czy to ma znaczenie?



Chcę zostać wolontariuszem i co dalej…

KROK 1

ZADZWOŃ 18 540 40 40 lub 501 316 271

NAPISZ wolontariat@sc.org.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

KROK 2

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ DLA WOLONTARIUSZA 

KROK 3

PODPISZ POROZUMIENIE I DZIAŁAJ



DZIĘKUJĘ


