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Trzeci sektor to okre�lenie ma³o znane w Polsce. Dotyczy ono or-
ganizacji pozarz¹dowych i ca³ej rzeczywisto�ci non profit we wspó³cze-
snym pañstwie. Celem niniejszego artyku³u jest zdefiniowanie pojêcia,
okre�lenie miejsca i roli spo³ecznej tego sektora, a tak¿e wyznaczenie ob-
szarów dzia³ania. Pobie¿nej analizie zostan¹ poddane równie¿ dobra, które
produkuje i sposoby finansowania. W ostatnim punkcie poni¿szy artyku³
bêdzie stara³ siê znale�æ odniesienie Nauczania Spo³ecznego Ko�cio³a do
tej rzeczywisto�ci ¿ycia spo³ecznego.

1. Miejsce trzeciego sektora w nowoczesnym pañstwie

Dobrze funkcjonuj¹ca gospodarka lat powojennych przyzwycza-
i³a ludzi bogatego Zachodu do wygody ¿ycia, bezpieczeñstwa socjalnego,
do dobrobytu. Dziêki temu pañstwo mog³o staæ siê podstaw¹ dobrobytu,
rzeczywiste �pañstwo dobrobytu� Welfare State (pañstwo socjalne). Nie-
stety w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych ekonomia traci swój wigor,
co ogranicza mo¿liwo�ci pañstwa w zakresie finansowania spraw spo³ecz-
nych. W konsekwencji system Welfare zacz¹³ prze¿ywaæ swój kryzys. Pañ-
stwo nie by³o w stanie finansowaæ wszystkich wydatków socjalnych, po-
niewa¿ ich koszt systematycznie wzrasta³ z racji rozwoju technologicznego
oraz starzenia siê spo³eczeñstwa. Owe zmiany spo³eczne i technologiczne
wymog³y na spo³eczeñstwach wysokouprzemys³owionych nowy sposób
organizacji systemu Welfare. Zawiód³ dotychczasowy system solidarno�ci
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spo³ecznej bazuj¹cy na wymianie miêdzypokoleniowej, pomiêdzy genera-
cj¹ ludzi w sile wieku a starszymi i s³abymi, pomiêdzy zdrowymi a chory-
mi. Sta³o siê to z powodu powsta³ej w wyniku zmian demograficznych nie-
proporcjonalno�ci tych grup. Solidarno�æ czysto mechaniczna, o której
mówi¹ socjologowie, jako baza do zorganizowania ¿ycia spo³ecznego nie
jest ju¿ wystarczaj¹ca. Wymiana pomiêdzy pewnymi grupami spo³eczny-
mi, motywowana jedynie chêci¹ zabezpieczenia w³asnego interesu i w³a-
snej korzy�ci i bezpieczeñstwa, to za ma³o. Dzisiejsze spo³eczeñstwo po-
trzebuje nowej solidarno�ci, takiej, która nie tylko z matematyczn¹
dok³adno�ci¹ odmierza wk³ad w dobro i bezpieczeñstwo innych, aby by³
proporcjonalny do otrzymanych dóbr od spo³eczeñstwa, ale która próbuje
pomóc drugiemu nawet czasem wbrew w³asnej korzy�ci. Niezast¹piony
i istotny wk³ad w poszukiwanie takiej solidarno�ci daje aktualny papie¿
Jan Pawe³ II, który bardzo czêsto w swoim nauczaniu odwo³uje siê do soli-
darno�ci, a w encyklice Sollicitudo rei socialis wprost j¹ definiuje i precy-
zuje jej znaczenie w kontek�cie panoramy problemów wspó³czesnego �wia-
ta.1  Solidarno�æ, o której mówi papie¿, nie jest interesowna i nie jest
ukierunkowana jedynie na zaspakajanie swoich potrzeb, choæ w dalszej
perspektywie tak¿e i te zabezpiecza, ale przede wszystkim ukierunkowana
jest na dobro innych i jest definiowana jako zaanga¿owanie siê w dobro
wspólne, dobro innych, wszystkich i ka¿dego.

Niezale¿nie od kierunków rozwoju nauczania Stolicy Apostolskiej
dzisiejsze spo³eczeñstwo na w³asn¹ rêkê poszukuje rozwi¹zania zaistnia³e-
go problemu socjalnego. Samodzielnie próbuje zaspokoiæ te potrzeby spo-
³eczne, których nie jest w stanie samoistnie zaspokoiæ wolny rynek, a jed-
nocze�nie musi uzupe³niaæ pañstwowe systemy welfare, których
niewystarczalno�æ jest odczuwana coraz dotkliwiej. W tym celu spo³ecz-
no�ci wysokouprzemys³owione, obok rynku i pañstwa, stworzy³y trzeci
element ¿ycia spo³ecznego: trzeci sektor, czyli ca³o�æ organizacji solidar-
no�ci spo³ecznej, które dzia³aj¹ nie dla celów lukratywnych (dzia³alno�æ
non profit) oraz tworz¹ dobra i us³ugi u¿yteczne dla spo³eczeñstwa (dzia-
³alno�æ po¿ytku publicznego). Nie s¹ to organizacje pañstwowe, ani nie s¹
od pañstwa zale¿ne, choæ mog¹ byæ przez nie finansowane. S¹ one wyni-

kiem prywatnej inicjatywy obywateli, ale nie musz¹ podporz¹dkowywaæ
siê twardym prawom rynku, który ca³¹ dzia³alno�æ podporz¹dkowuje zy-
skowi. Tak wiêc, bêd¹c wolne od konieczno�ci wypracowywania zysku,
mog¹ bezinteresownie anga¿owaæ siê w pomoc innym, w tworzenie dóbr
i us³ug u¿ytecznych dla obywateli, w realizowanie okre�lonej przez w³a-
sny statut mission, maj¹c jako jedyny cel dobro spo³eczeñstwa, a nie wzrost
dochodu. Ponadto organizacje tego typu realizuj¹ w spo³eczeñstwie tak¿e
inn¹ bardzo wa¿n¹ rolê: organizuj¹ pojedynczych obywateli w spo³eczeñ-
stwo obywatelskie, które obok pañstwa, zobligowanego przepisami prawa,
i rynku, inspirowanego egoistyczn¹ ¿¹dz¹ zysku, potrafi zjednoczyæ ludzi
dla realizacji wspólnych celów i ochrony s³abszych cz³onków spo³eczeñ-
stwa jedynie w imiê solidarno�ci.

Jak widzimy z tej wstêpnej analizy trzeci sektor to cecha przede
wszystkim spo³eczeñstw wysokouprzemys³owionych, które musz¹ borykaæ
siê z problemem wysokich kosztów us³ug socjalnych, z problemami starze-
j¹cych siê populacji, rosn¹cym obci¹¿eniem systemu emerytalnego i opieki
zdrowotnej, jednym s³owem z kryzysem welfare state. Obecno�æ trzeciego
sektora zauwa¿a siê jednak równie¿ w pañstwach biednych i bêd¹cych na
drodze rozwoju i to nie tylko poprzez ró¿ne formy pomocy pañstw boga-
tych, ale tak¿e we w³asnej ich aktywno�ci. Klasycznym przyk³adem jest tu
dzia³alno�æ spó³dzielcza tzw. etycznych banków, które bazuj¹ na przep³ywie
ma³ych sum pieniêdzy, pochodz¹cych w wiêkszo�ci od samego ubogiego
spo³eczeñstwa, a które pomagaj¹ cz³onkom tej spo³eczno�ci otworzyæ jak¹�
w³asn¹ ma³¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹.2  Banki te nie ¿¹daj¹ w zamian ¿ad-
nych zabezpieczeñ maj¹tkowych, których biedni nie potrafiliby daæ, przez
co s¹ wykluczeni z mo¿liwo�ci kredytowania w³asnej inicjatywy gospodar-
czej w zwyk³ych bankach. Dla banków etycznych zabezpieczeniem jest je-
dynie poczucie przynale¿no�ci do spo³eczno�ci, która po¿ycza pieni¹dze i choæ
dotyczy to jedynie ma³ych sum pieniêdzy, to okazuje siê, ¿e �ci¹galno�æ wie-
rzytelno�ci mierzona w procentach jest o wiele wy¿sza ni¿ w normalnych
bankach, st¹d ni¿sze ryzyko kredytu, co z kolei pozwala obni¿yæ jego koszt.
Ponadto banki etyczne jako cel swojej dzia³alno�ci nie stawiaj¹ sobie wypra-
cowania w³asnego zysku, ale pragn¹ pomóc biednym, dziêki w³asnej inicja-
tywie wydostaæ siê z tego wykluczenia spo³ecznego. Celem ich dzia³alno�ci
jest wiêc dostarczanie �rodków rozwoju, czyli finansowanie dzia³alno�ci
gospodarczej ubogich. Niektórzy autorzy do ró¿nych form dzia³alno�ci trze-

2 Por. E. Casale, Banca etica. La finanza alternativa, �Aggiornamenti sociali�, (1996)5,
s. 387-394.

1 �Na tak rozumian¹ wspó³zale¿no�æ w³a�ciw¹ odpowiedzi¹ � jako postawa moralna
i spo³eczna, jako cnota � jest solidarno�æ. Nie jest wiêc ona tylko nieokre�lonym wspó³-
czuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec z³¹ dotykaj¹cego wielu osób,
bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwa³a wola anga¿owania siê na
rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i ka¿dego, wszyscy bowiem jeste�my
naprawdê odpowiedzialni za wszystkich�. Jan Pawe³ II, Sollicitudo rei socialis, 38.
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ciego sektora w pañstwach biednych zaliczaj¹ te¿ ma³e przedsiêbiorstwa ro-
dzinne, przede wszystkim gospodarstwa rolne, które funkcjonuj¹ w ogóle
bez pieniêdzy, maj¹c za cel jedynie utrzymanie cz³onków w³asnej rodziny.
Jest to jednak nie uznawany przez wszystkich autorów przyk³ad dzia³alno�ci
non profit i problemem nie jest cel tej dzia³alno�ci, jakim jest w³asne utrzy-
mane, gdy¿ taki w ramach dzia³alno�ci sektora non profit jest dopuszczalny.
Organizacjom nie wolno wypracowywaæ zysku, ale sami pracownicy musz¹
przecie¿ za co� ¿yæ. Problemem przedsiêbiorstw rodzinch, który sprawia, ¿e
nie do koñca mog¹ byæ traktowane jako non profit, jest brak w ich dzia³alno-
�ci wymiaru darmowego daru ofiarowanego innym, czyli ich niealtruistycz-
no�æ, a koncentrowanie siê jedynie na w³asnych potrzebach.

W krajach wysokorozwiniêtych trzeci sektor obok pañstwa i wolne-
go rynku dostarcza spo³eczeñstwu us³ug po¿ytku publicznego, ale nie dla
zysku, jak czyni¹ to prywatne przedsiêbiorstwa podleg³e prawom wolnego
rynku, ani z uwagi na przymus prawa, jak czyni to pañstwo, ale by realizo-
waæ cele statutowe, które musz¹ byæ spo³ecznie u¿yteczne i nie byæ natury
profit.3  W pewnym sensie dzia³alno�æ trzeciego sektora uzupe³nia pañstwo
socjalne, które dostarcza tych us³ug w inny sposób. Pañstwo nak³ada obo-
wi¹zkowe podatki, za� trzeci sektor bazuje na wzajemno�ci stosunków ludz-
kich oraz dobrowolnym i darmowym darze z siebie na rzecz innych.

2. Obszary dzia³ania trzeciego sektora

Obszary dzia³ania trzeciego sektora s¹ ró¿norodne: edukacja, wy-
chowanie, opieka spo³eczna, opieka zdrowotna, dzia³alno�æ sportowa, re-
kreacja, dzia³alno�æ artystyczna, badania naukowe, obrona cywilna, ekolo-
gia, ochrona konsumentów, prawa cz³owieka, przezwyciê¿anie wy³¹czenia
spo³ecznego.4

Polska Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i wolontariacie
z roku 2003 w artykule 4 precyzuje 24 sfery zadañ publicznych, które mog¹
byæ okre�lone jako dzia³alno�æ po¿ytku publicznego:

1. pomoc spo³eczna,
2. dzia³alno�æ charytatywna,
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej, obywatel-

skiej,
4. dzia³alno�æ na rzecz mniejszo�ci narodowej,
5. ochrona i promocja zdrowia,
6. dzia³alno�æ na rzecz osób niepe³nosprawnych,
7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
8. prawa kobiet i równouprawnienie mê¿czyzny i kobiety,
9. wspomaganie przedsiêbiorczo�ci,
10. wspomaganie wspólnot i spo³eczno�ci lokalnych,
11. nauka, edukacja, o�wiata i wychowanie,
12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
13. kultura, sztuka, ochrona tradycji,
14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
15. ekologia,
16. porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne oraz przeciwdzia³anie

patologiom,
17. upowszechnianie wiedzy i obronno�ci na rzecz obronno�ci

pañstwa,
18. ochrona wolno�ci obywatelskich i praw cz³owieka,
19. ratownictwo i ochrona ludno�ci,
20. pomoc ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, wojen i kon-

fliktów zbrojnych w kraju i poza granicami,
21. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
22. dzia³ania na rzecz integracji oraz wspó³pracy miêdzy spo³ecz-

no�ciami,
23. promocja i organizacja wolontariatu,
24. wspomaganie organizacji pozarz¹dowych.
Wed³ug badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie �Klon

Jawor� polskie organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ siê przede wszystkim
sportem, turystk¹ i o�wiat¹. Opieka spo³eczna jest dopiero na dalszym miej-
scu. Poni¿sza tabela prezentuje obszary dzia³alno�ci z uwzglêdnieniem stop-
nia zainteresowania nim przez istniej¹ce w Polsce organizacje.

3 Nowa ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z 24 IV 2003 w art.
3 definiuje dzia³alno�æ po¿ytku publicznego jako �dzia³alno�æ spo³ecznie u¿yteczna,
prowadzona przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ publicznych okre�lonych
w ustawie� w artykule 4, który podaje 24 kategorie takiej dzia³alno�ci. Powy¿sza usta-
wa w artykule 7 i 8 wyró¿nia dzia³alno�æ nieodp³atn¹ po¿ytku publicznego, która jest
�wiadczeniem, za które organizacja nie pobiera wynagrodzenia oraz dzia³alno�æ odp³at-
n¹, w ramach wykonywania zadañ statutowych, za które organizacja pobiera wynagro-
dzenie. Oznacza to, ¿e organizacja mo¿e zarobkowaæ swoj¹ dzia³alno�ci¹, ale zysk musi
byæ przeznaczony na cele statutowe lub pokrycie kosztów funkcjonowania organizacji.

4 Por. P. Donati, Introduzione, w: Sociologia del Terzo Settore, red. P. Donati, Roma
1998, s. 13.
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Podstawowe pola dzia³añ organizacji pozarz¹dowych5

M. Toso, w³oski socjolog po�ród obszarów dzia³ania w³oskiego trze-
ciego sektora wymienia: opiekê spo³eczn¹, wykszta³cenie, wychowanie,
badania naukowe, opiekê zdrowotn¹, kulturê, wypoczynek, ochronê dzie-
dzictwa historycznego, artystycznego i kulturalnego, ochronê przyrody i �ro-
dowiska, promocjê wspólnot lokalnych, ochronê praw obywatelskich, pro-

mocjê stosunków miêdzynarodowych, organizacje zawodowe, zwi¹zkowe
i turystykê spo³eczn¹.6

Jak mo¿na dostrzec, wszystkie kategorie podawane przez polskie
prawo zawieraj¹ siê w ogólnie przyjêtych obszarach dzia³ania organizacji
trzeciego sektora we W³oszech. Ró¿nice s¹ natomiast zauwa¿alne w pro-
centowym udziale organizacji w ró¿nych obszarach dzia³añ. We W³oszech
pierwsze miejsce zajmuje opieka socjalna, a o�wiata, sport i turystyka s¹
na dalszym miejscu. Poni¿sza tabela klasyfikuje wszystkie pola dzia³añ
trzeciego sektora we W³oszech7 :

Pola dzia³añ Zatrudnieni Wolontariusze Wydatki Procentowy
udzia³

w sektorze

Kultura i wypoczynek 6,3 30,3 11,4 16,2

O�wiata i nauka 28,5 9,2 20,7 20,1

Zdrowie 14,1 12,8 17,8 16,7

Opieka spo³eczna 33,4 35,3 21,4 23,5

�rodowisko 0,2 1,6 0,2 0,3

Rozwój lokalny 4,5 2,9 1,6 1,6

Prawa cz³owieka 2,1 1,7 2,3 2,4

Promocja filantropii 0,4 0,1 0,9 0,3

Dzia³alno�æ miêdzynarodowa 1,4 1,5 1,7 1,6

Organizacje zwi¹zkowe, zawodowe 8,8 4,5 22,0 17,3

Ca³o�æ sektora non profit 100,0 100,0 100,0 100,0

Jak mo¿na wywnioskowaæ z powy¿szych danych, trzeci sektor we
W³oszech wydaje siê byæ bardziej dojrza³y, gdy¿ g³ównym jego ukierun-
kowaniem jest na pomoc spo³eczna i opieka zdrowotna (41%), podczas
gdy w Polsce te obszary zajmuj¹ tylko 15%. Sektory o�wiaty i nauki we
W³oszech zajmuj¹ a¿ 20% organizacji trzeciego sektora, w Polsce 12%.
Natomiast wypoczynek we W³oszech stanowi tylko 16%, a w Polsce a¿
35%. Wyprowadzaj¹c ogólne wnioski aktorzy trzeciego sektora w Polsce
bardziej nastawiaj¹ siê na zaspokajanie w³asnych potrzeb i wypoczynku,
we W³oszech zauwa¿a siê du¿o wiêksze ukierunkowanie na pomoc innym.
Jest to kierunek, ku któremu powinny zmierzaæ równie¿ Polskie organizacje.

Pola dzia³añ (organizacje zosta³y poproszone o wskazanie trzech Procent wskazañ na Procent wskazañ na
podstawowych pól dzia³añ, a nastêpnie wybranie jednego,  jedno z trzech jedno najwa¿niejsze
najwa¿niejszego obszaru swojej dzia³alno�ci.) najwa¿niejszych pole dzia³añ

pól dzia³añ

Sport, rekreacja, turystyka, wypoczynek 59,3 35

O�wiata, edukacja, wychowanie 48,4 12,2

Ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc niepe³nosprawnym 32 11,1

Sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycji 27,4 9,5

Pomoc spo³eczna, samopomoc, dzia³alno�æ charytatywna 17,2 4,3

Rozwój regionalny, rozwój lokalny 16,3 3

Ekologia, ochrona �rodowiska 13,3 2,6

Gospodarka, finanse, ubezpieczenia, rynek pracy, promocja 11,7 2,3

Reprezentacja interesów okre�lonych grup zawodowych 7,1 2,3

Hobby, rozwój zainteresowañ 6,9 2

Wspó³praca miêdzynarodowa, integracja europejska 6,9 2

Problemy wsi, rolnictwo, hodowla, uprawy 6,7 1,5

Komunikacja, transport, ³¹czno�æ 6 1,2

Religia, wyznanie 4,3 1

Prawa cz³owieka, ochrona mniejszo�ci, równo�æ szans 4 1

Nauka, technika, technologia 3,8 0,9

Budownictwo, mieszkalnictwo, problemy mieszkaniowe 3,3 0,8

�rodki masowego przekazu, informacja 2,6 0,8

Bezpieczeñstwo publiczne, ochrona mienia 1,7 0,8

Wspieranie innych organizacji pozarz¹dowych 1,7 0,3
i inicjatyw obywatelskich

Pañstwo, prawo, polityka 1,5 0,2

Inne 17,2 4,4

5 Badania Stowarzyszenia �Klon Jawor� przeprowadzone na reprezentatywnej pró-
bie stowarzyszeñ i fundacji w 2002 r, http://badania.ngo.pl/labeo/app/cms/x/10756,
dn. 11 V 2003.

6 Por. M. Toso, Terzo Settore e Dottrina sociale della Chiesa, �La Società�, (1997), s. 847.
7 G.P. Barbetta, Le dimensioni economiche del settore non profit in Italia, �Quaderni

occasionali�, (1994)5.
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3. Spo³eczeñstwo obywatelskie i jego wytwór
� dobra relacyjne

Ró¿ne obszary dzia³alno�ci sprawiaj¹, ¿e trzeci sektor istotnie jest
zjawiskiem spo³ecznym.8  Nie jest wiêc mo¿liwie zrozumieæ, czym jest trze-
ci sektor, je�li siê bêdzie patrzeæ na niego wy³¹cznie jako na zjawisko poli-
tyczne, ekonomiczne, prawne, kulturalne. Zjawisko spo³eczne oznacza, ¿e
dotyczy rzeczywisto�ci kolektywnej, a wiêc relacji pomiêdzy lud�mi, które
mog¹ byæ bezpo�rednie (twarz¹ w twarz), b¹d� po�rednie (poprzez organiza-
cje). Bogactwem i baz¹ trzeciego sektora s¹ wiêc relacje miêdzyludzkie �
wzajemno�æ tych relacji, a zasad¹ dzia³ania solidarno�æ � zaanga¿owanie na
rzecz innych lub na rzecz wspólnoty. W ten sposób trzeci sektor wytwarza
tzw. dobra relacyjne jako wynik wzajemno�ci relacji miêdzyludzkich. �ró-
d³em tych dóbr jest miêdzyludzka solidarno�æ. Dobrem relacyjnym nie jest
konkretna rzecz, ale sama relacja, która jest podstaw¹ mojego bezpieczeñ-
stwa socjalnego. �ród³em bezpieczeñstwa socjalnego, w przypadku dóbr re-
lacyjnych, nie jest konto w banku, ale solidarno�æ innych ludzi. Klasycznym
przyk³adem mog¹ tu byæ spo³eczno�ci przedindustrialne, w których nie by³o
systemów emerytalnych lub ubezpieczeñ zdrowotnych, a ich funkcjê spra-
wowa³a rodzina lub �rodowisko, w którym pokrzywdzony lub niezdolny do
pracy ¿y³. Trzeci sektor to uzupe³nienie, coraz mniej dzi� wydolnych, syste-
mów ubezpieczeñ spo³ecznych tamt¹ przedindustrialn¹ logik¹ dzia³ania.

Wytwarzanie dóbr relacyjnych nie jest motywowane chêci¹ zysku,
jak w dzia³alno�ci wolnego rynku, ani dyrektyw¹ prawa, jak to jest w przypad-
ku pañstwa, ale jest motywowane poczuciem wiêzi braterskiej, która w imiê
solidarno�ci ka¿e pomagaæ innym niekiedy nawet wbrew w³asnemu intereso-
wi. Trzeci sektor integruje wiêc spo³eczeñstwo i organizuje pojedyncze osoby
w spo³eczeñstwo obywatelskie, które musi zaradziæ swoim potrzebom.

4. Trzeci sektor a system spo³eczny

Zdaniem w³oskiego socjologa P. Donati, ka¿dy system spo³eczny,
aby móg³ za taki uchodziæ, musi mieæ cztery podstawowe wymiary:

� ekonomiczny � który odnosi siê do �rodków u¿ywanych jako
instrumenty do dzia³ania, które maj¹ siê pomna¿aæ wed³ug
zasady u¿yteczno�ci,

� polityczny � który odnosi siê do wyznaczonych celów, które
siê osi¹ga dziêki w³adzy, jak¹ siê sprawuje,

� normatywny � który odnosi siê do przepisów, regu³ i norm,
które kieruj¹ ¿yciem spo³ecznym w imiê zasady solidarno�ci,

� kulturalny � który odnosi siê do warto�ci podstawowych, któ-
re orientuj¹ system w odniesieniu do wzorców idealnych po-
przez zaanga¿owanie etyczne9 .

Je�li bêdziemy widzieæ trzeci sektor w perspektywie tych wymiarów,
to w ¿yciu spo³eczno�ci bêdzie on spe³nia³ funkcjê normatywn¹, gdy¿ jego
zadaniem jest kreowaæ i promowaæ zasadê solidarno�ci poprzez dzia³ania in-
spirowane bezinteresownym darem z siebie, uczciwo�ci¹ i wzajemno�ci¹ rela-
cji miêdzyludzkich. Trzeci sektor nie mo¿e byæ pierwszorzêdnie widziany w ka-
tegoriach ekonomii, polityki czy kultury, ale musi byæ traktowany jako czynnik
ustanawiaj¹cy regu³y ¿ycia spo³ecznego, czyli ma wskazywaæ jak jednostka
ma postêpowaæ w odniesieniu do spo³eczno�ci, w której ¿yje.

Ponadto nale¿y zaznaczyæ, ¿e trzeci sektor tak¿e sam w sobie po-
siada te wszystkie wymiary i jest swego rodzaju systemem spo³ecznym.
Posiada w³asn¹ ekonomiê, ró¿n¹ od tej wolnorynkowej, która kieruje siê
jedynie zyskiem. Ekonomia trzeciego sektora to tzw. ekonomia spo³eczna,
która w imiê solidarno�ci kieruje siê dobrem spo³eczeñstwa i ka¿dego jego
cz³onka, nawet wbrew logice rynku. Posiada w³asn¹ politykê, czyli mis-
sion � cele statutowe organizacji, a tak¿e w³asn¹ kulturê � kulturê solidar-
no�ci, któr¹ promuje. We wszystkich swych wymiarach trzeci sektor jest
systemem solidarno�ci spo³ecznej.

5. Welfare state i wolny rynek a trzeci sektor � k³opoty
z okre�leniem

Wielu autorów definiuje trzeci sektor jako produkt kryzysu Welfare
State albo jako konsekwencja ograniczeñ i patologii wolnego rynku. Trzeba
powiedzieæ, i¿ kto patrzy na trzeci sektor jako na uzupe³nienie niewydolno-
�ci pañstwa lub niewystarczalno�ci wolnego rynku w zakresie us³ug spo-
³ecznych, widzi tylko jeden jego aspekt, a tym samym go fa³szuje. To praw-
da, ¿e organizacje non profit maj¹ za zadanie uzupe³niaæ s³abo�ci pozosta³ych
dwóch sektorów, ale trzeci sektor to nie jest tylko uzupe³nienie dwóch pozo-
sta³ych. Jest on warto�ci¹ sam¹ w sobie jako wa¿ny instrument aktywno�ci

8 Por. P. Donati, Introduzione, dz. cyt., s. 15. 9 Por. tam¿e, s. 17-18.
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spo³eczeñstwa obywatelskiego, wraz z pañstwem i wolnym rynkiem tworzy
wa¿n¹ triadê nowoczesnego pañstwa. Samo okre�lenie �trzeci sektor�, tak
bardzo rozpowszechnione w krajach Zachodu, szczególnie w Italii, z jednej
strony odgrywa bardzo pozytywn¹ rolê, gdy¿ ³¹czy pojedyncze organizacje
pozarz¹dowe w jedn¹ ca³o�æ � sektor us³ug spo³ecznych, który ma do ode-
grania wa¿n¹ rolê w strukturach nowoczesnego pañstwa, z drugiej jednak
wykazuje pewn¹ s³abo�æ. Wed³ug S. Zamagniego, w³oskiego ekonomisty,
jednego z najwybitniejszych teoretyków trzeciego sektora i twórcy pierw-
szej w³oskiej ustawy dotycz¹cej organizacji non profit, to okre�lenie w rze-
czywisto�ci jest bardzo nieostre, gdy¿ nie okre�la, czym s¹ te organizacje
i ponadto redukuje je do pozosta³o�ci po jaki� dwóch sektorach, które w rze-
czywisto�ci spo³ecznej wcale sektorami nie s¹.10  Nie jest bowiem prawd¹, ¿e
wszystko, co nie nale¿y do pañstwa i wolnego rynku, jest trzecim sektorem.
K³opoty z okre�leniem, definicj¹ i kryteriami dla tych organizacji wynikaj¹
z faktu, ¿e dawne organizacje charytatywne i filantropijne w nowej rzeczy-
wisto�ci przybieraj¹ now¹ formê, która siê jeszcze ci¹gle kszta³tuje i dopiero
tak naprawdê przybiera na sile.

6. Kryteria konstytuuj¹ce trzeciego sektora

Kryteria, które sprawiaj¹, ¿e jaka� organizacja mo¿e byæ organiza-
cj¹ trzeciego sektora, s¹ przynajmniej trzy i musz¹ byæ realizowane jedno-
cze�nie. W zwi¹zku z powy¿szym trudno jest zamiast �trzeci sektor�, mó-
wiæ o tych organizacjach �organizacje non profit�, czy �organizacje
pozarz¹dowe�, gdy¿ ka¿de z tych okre�leñ dotyczy tylko jednego kryte-
rium konstytuuj¹cego. Nie wystarczy powiedzieæ, ¿e musz¹ one byæ natu-
ry prywatnej, niepañstwowej, czy ¿e nie mog¹ sobie stawiaæ celów lukra-
tywnych � profit. P. Donati mówi, ¿e te organizacje musz¹ mieæ trzy cechy
socjologiczne:

� pochodzenie spo³eczne (s¹ wyrazem aktywno�ci samego spo-
³eczeñstwa),

� dobra relacyjne, jako produkt swej dzia³alno�ci,
� solidarno�æ, jako naczeln¹ zasada dzia³ania.11

Posiadanie jednej tylko z tych cech to za ma³o, by byæ organizacj¹
trzeciego sektora. Nie ka¿da bowiem inicjatywa spo³eczeñstwa obywatel-
skiego jest organizacj¹ trzeciego sektora, podobnie dobra relacyjne mog¹
byæ wytwarzane w relacjach miêdzyludzkich poza organizacjami non pro-
fit. Tak¿e zasada solidarno�ci ma zastosowanie o wiele szersze ni¿ tylko do
tych organizacji. Samo okre�lenie non profit równie¿ nie wystarcza, gdy¿
organizacje te, a w szczególno�ci przedsiêbiorstwa socjalne, mog¹ wytwa-
rzaæ profit, jedynie z tym zastrze¿eniem, ¿e musz¹ go reinwestowaæ w cele
statutowe. Równie¿ sami pracownicy trzeciego sektora mog¹ otrzymywaæ
wynagrodzenie za pracê. St¹d te¿ trzeci sektor to nie tylko wolontariat.
Dopiero jednoczesne po³¹czenie tych wszystkich cech mo¿e byæ kryterium
konstytuuj¹cym organizacjê trzeciego sektora.

Inaczej mówi¹c, nie tylko charakter non profit sprawia, ¿e jaka�
organizacja nale¿y do trzeciego sektora, ale decyduj¹ tak¿e o tym jej inne
cechy, takie jak: solidarno�æ, wzajemno�æ i relacyjno�æ. Taka organizacja
musi wiêc byæ efektem aktywno�ci cz³onków jakiej� spo³eczno�ci, ukon-
stytuowanej przez sieæ wzajemnych relacji miêdzyludzkich, którzy w imiê
poczucia solidarno�ci wzajemnej, bez celów lukratywnych, pragn¹ zara-
dziæ problemom tej¿e spo³eczno�ci, w której ¿yj¹, wytwarzaj¹c we wza-
jemnych relacjach dobra i us³ugi po¿yteczne spo³ecznie.

Odró¿niaj¹c dzia³alno�æ trzeciego sektora od dwóch pozosta³ych:
pañstwa i rynku, trzeba stwierdziæ, ¿e ró¿nica tkwi w motywacji i zasa-
dzie dzia³ania. Pañstwo dzia³a z uwagi na wymogi prawa, rynek z uwagi
na self interest, bazuj¹c na równowadze wymiany w imiê zysku. W orga-
nizacjach trzeciego sektora motywem dzia³ania jest zasada solidarno�ci
i dlatego bywaj¹ one nazywane równie¿ organizacjami solidarno�ci spo-
³ecznej.

7. Trzy modele trzeciego sektora

Na �wiecie istniej¹ trzy sposoby organizowania trzeciego sektora:
liberalny, upañstwowiony i obywatelski. Wizja liberalna trzeciego sektora
podkre�la znaczenie zrzeszania siê jako zjawiska fundamentalnego dla two-
rzenia siê organizacji non profit. Stowarzyszenia trzeciego sektora to wy-
raz zrzeszania siê jednostek dla realizacji okre�lonych celów uzupe³niaj¹-
cych lub zastêpuj¹cych zadania pañstwa w spo³eczeñstwie. W tym ujêciu
organizacja trzeciego sektora ma charakter ca³kowicie prywatny jako wy-
raz wolnej i spontanicznej inicjatywy obywateli.

10 Por. S. Zamagni, Il non profit che serve all�Italia, �La Società�, (1997), s. 894;
zobacz tak¿e tego¿ autora: Il non profit della società postfordista alla ricerca di
nuova identità, w: Il non profit dimezzato, red. G. Vittadini, Milano 1998, s. 166.

11 Por. P. Donati, Introduzione, dz. cyt., s. 18.
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W modelu upañstwowionym zjawisko zrzeszania siê ma charakter
jedynie uzupe³niaj¹cy, a same organizacje s¹ traktowane jako przed³u¿enie
dzia³ania pañstwa. W tym ujêciu trzeci sektor w zdecydowanej wiêkszo�ci
jest organizowany i finansowany przez pañstwo, albo aby uzupe³niæ braki
w zakresie us³ug socjalnych, których samo pañstwo nie jest w stanie do-
starczyæ, albo by obni¿yæ koszt us³ug socjalnych. Koszt us³ug socjalnych
w sektorze non profit jest bowiem wiele ni¿szy ni¿ w sektorze publicznym.

W modelu obywatelskim trzeciego sektora podkre�la siê inicja-
tywê obywatelsk¹ i pluralizm spo³eczny, który organizuje siê w duchu
zasady pomocniczo�ci. Tutaj podmioty trzeciego sektora nie s¹ traktowa-
ne jedynie jako jakie� skupisko jednostek wychodz¹cych z indywidualn¹
inicjatyw¹, jak to jest w modelu liberalnym. Nie s¹ równie¿ traktowani
jako wspomo¿yciele niewydolno�ci pañstwa, bêd¹cy w ca³kowitym uza-
le¿nieniu od pañstwa i od �rodków publicznych, jak to jest w modelu upañ-
stwowionym. Model obywatelski podkre�la poczucie wspólnoty obywa-
telskiej i odpowiedzialno�ci za spo³eczno�æ, w której siê ¿yje, a nie skupia
siê jedynie na indywidualnym wyrazie wspó³czucia i lito�ci jednostki dla
jakiej� drugiej jednostki spo³eczeñstwa, ani te¿ nie zrzuca problemów
spo³ecznych na pañstwo. Chodzi wiêc o stworzenie spo³eczeñstwa oby-
watelskiego, które jest owocem aktywnej postawy obywateli, którzy w po-
czuciu solidarno�ci z innymi organizuj¹ siê by realizowaæ okre�lone cele
spo³eczne.12

Przyczyny, z powodu których pañstwo lub wolny rynek potrzebu-
j¹ organizacji trzeciego sektora s¹ ró¿ne, ale w rezultacie mo¿na sprowa-
dziæ je do dwóch typów potrzeb: aby wykorzystaæ trzeci sektor do rozwi¹-
zania kryzysu welfare state lub aby unowocze�niæ i zorganizowaæ
profesjonalnie prywatn¹ inicjatywê obywateli. Pomimo zakusów dwóch
pozosta³ych sektorów, by wykorzystaæ trzeci sektor dla w³asnych celów,
nale¿y podkre�liæ, ¿e organizacje non profit posiadaj¹ pe³n¹ autonomiê i nie
mog¹ byæ zredukowane jedynie do jakiej� pozosta³o�ci, maj¹cej uzupe³-
niaæ braki dwóch pozosta³ych sektorów. One organizuj¹ spo³eczeñstwo
w duchu zasady solidarno�ci i tworz¹ spo³eczeñstwo obywatelskie moral-
nie odpowiedzialne i zdolne stawiæ czo³a w³asnym problemom.

8. Pojêcie i cechy trzeciego sektora

W powszechnej mentalno�ci sektor non profit jest traktowany po³o-
wicznie, widziany tylko jako wolontariat. Ale trzeci sektor to nie tylko wo-
lontariat. Wolontariat to jedynie czê�æ trzeciego sektora. Obok wolontariatu
s¹ organizacje, a nawet przedsiêbiorstwa, które nie tylko posiadaj¹ maj¹tek,
ale nawet zarobkuj¹ swoj¹ dzia³alno�ci¹. Organizacje non profit mog¹ wy-
twarzaæ profit, ale z zastrze¿eniem, ¿e musz¹ go reinwestowaæ w dzia³alno�æ
po¿ytku publicznego.13  Dla przyk³adu w Stanach Zjednoczonych s¹ szpitale
non profit, które funkcjonuj¹ na podobnych zasadach jak normalne szpitale
profit sprzedaj¹c swoje us³ugi, jedynie z t¹ ró¿nic¹, ¿e pieni¹dze zarobione
w ten sposób przeznaczaj¹ na leczenie pacjentów nie posiadaj¹cych ubez-
pieczenia, co w USA stanowi powa¿ny problem, gdy¿ szacuje siê, ¿e oko³o
po³owa obywateli nie ma wykupionej zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej.

Organizacje non profit w pewnych sytuacjach nawet musz¹ zarob-
kowaæ, by sfinansowaæ swoj¹ dzia³alno�æ. Znaczna czê�æ tych organizacji
w USA jest bardzo bogata i nawet stanowi¹ pewne zagro¿enie dla organi-
zacji profit. Jedyna ró¿nica to sposób u¿ycia wypracowanego zysku. Po-
s³uga wolontariusza, choæ istotna i w pewnym sensie najpe³niej wyra¿aj¹-
ca ideê trzeciego sektora, to jedynie ma³¹ cz¹stk¹ ca³o�ci sektora.

Istniej¹ ró¿ne definicje trzeciego sektora. P. Donati definiuje go
jako: �zbiór autonomicznych organizacji nie nastawionych na zysk, które
stawiaj¹ sobie cele solidarne i u¿ywaj¹ pierwszorzêdnie, choæ nie wy³¹cz-
nie �rodków solidarnych.�14  Natomiast P. Barbetta proponuje inn¹ defini-
cjê: �zbiór organizacji prywatnych, bez celów lukratywnych, które poprzez
w³asn¹ dzia³alno�æ, w ró¿nych obszarach dzia³añ, realizuj¹ cele natury ko-
lektywnej albo dobrobyt w³asnych cz³onków.�15

Istotne cech tych organizacji, które podkre�laj¹ powy¿sze defini-
cje, to ich prywatny charakter (pozarz¹dowy � nie s¹ organizacjami pañ-
stwowymi), autonomiczno�æ wzglêdem pozosta³ych sektorów, brak nasta-
wienia na zysk, dzia³anie w imiê solidarno�ci spo³ecznej, pos³ugiwanie siê
�rodkami solidarnymi (czyli takimi, które s¹ wyrazem dzia³ania wspólno-
towego) oraz dzia³anie dla celów wspólnych spo³eczeñstwa, b¹d� na rzecz
w³asnych cz³onków organizacji (stowarzyszenia).

12 Por. tam¿e, s. 19.

13 Por. G. Vittadini, Introduzione, w: Il non profit dimezzato, dz. cyt., s. 14-15.
14 P. Donati, La cittadinanza societaria, Roma-Bari 1993, s. 120.
15 G.P. Barbetta, Introduzione, w: Senza scopo di lucro, red. G.P. Barbetta, Bologna

1996, s. 9, przypis 1.
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e trzeci sektor to zbiór organizacji solidarno-
�ci spo³ecznej, które nie s¹ uzale¿nione od pañstwa, ani nie dzia³aj¹ dla
celów lukratywnych rynku, ale dostarczaj¹ dóbr i us³ug u¿yteczno�ci spo-
³ecznej wed³ug zasady wzajemno�ci, wytwarzaj¹c dobra relacyjne, które
s¹ owocem aktywno�ci spo³eczeñstwa obywatelskiego, organizuj¹cego siê,
by stawiæ czo³a w³asnym potrzebom.

G. P. Barbetta wyznacza piêæ podstawowych kryteriów dla organi-
zacji non profit:

1. ukonstytuowanie formalne (struktury organizacyjne i statut)
� w tym ujêciu nieformalne inicjatywy obywateli, choæ bêd¹
natury non profit i s³u¿¹ po¿ytkowi publicznemu, nie mog¹
byæ traktowane jako organizacje trzeciego sektora,

2. natura prawna � musz¹ uzyskaæ status prawny,
3. samozarz¹dzanie � autonomiczne,
4. brak profitu � zysk musi byæ reinwestowany w cele statutowe,
5. pewna ilo�æ pracy wolontariackiej.16

Inaczej mówi¹c, trzeci sektor to wyraz wolnej i odpowiedzialnej
inicjatywy spo³eczno�ci ludzkiej, która w okre�lonych warunkach anga¿u-
je siê, aby odpowiedzieæ na nowe potrzeby lub na stare potrzeby, ale w no-
wy sposób. S¹ to organizacje u¿yteczne spo³ecznIe, proponuj¹ce dobro-
woln¹ wspó³pracê obywateli w realizacji okre�lonych celów po¿ytku
publicznego. S¹ to organizacje formalnie zorganizowane, których celem
nie jest maksymalizacja zysku, ale realizacja okre�lonych celów spo³ecz-
nie u¿ytecznych. Jest to miêdzyludzka solidarno�æ, inspirowana oddolnie.
Jest to przedsiêbiorczo�æ nie nastawiona na zysk, która promuje rozwój
globalny poszczególnych jednostek i ca³ych wspólnot.17

Wed³ug M. Toso rozwój, który promuje trzeci sektor, to nie kla-
syczny rozwój mierzony przez biurokratyczne struktury i administracjê.
Celem tego rozwoju jest rozwój globalny bardziej jako�ciowy ni¿ ilo�cio-
wy, rozwój jednostek, rodzin wspólnot etnicznych i religijnych, ukierun-
kowany na potrzeby bardziej jednostkowe ni¿ ca³ego spo³eczeñstwa jako
takiego. Bardziej chodzi o wzrost jako�ci ¿ycia spo³eczeñstwa ni¿ przyrost
dóbr materialnych, które ono posiada.18

To, co wyró¿nia trzeci sektor, to nowa solidarno�æ: wra¿liwa, do-
broczynna, altruistyczna, promuj¹ca i wyzwalaj¹ca. Jej logik¹ nie jest zbyt-

nia opiekuñczo�æ, ale inspirowanie do wspólnego dzia³ania w imiê mi³o�ci
do ludzi takich, jakimi s¹, do dóbr kultury, dzie³ sztuki, �rodowiska natu-
ralnego, do poszczególnych jednostek i ca³ych grup spo³ecznych. Solidar-
no�æ ta przez wzgl¹d na szczególn¹ godno�æ cz³owieka pomaga mu rozwi-
jaæ siê i uzdalnia go do dawania siebie innym, nie bacz¹c na w³asn¹ korzy�æ.
Cech¹ tej solidarno�ci jest jej profesjonalizm dzia³ania. Nie jest to bowiem
tylko spontaniczny odruch ludzkiej wra¿liwo�ci, ale jest profesjonalnie
zorganizowana i przygotowana do dzia³ania.19

9. �ród³a finansowania i rozmiary trzeciego sektora

Wobec zasady non profit, obowi¹zuj¹cej organizacje trzeciego sek-
tora, powstaje pytanie o sposób jego finansowania. �ród³a finansowania s¹
ró¿nej natury: publiczne lub prywatne. �rodki pochodz¹ce z sektora pu-
blicznego to bezpo�rednie dotacje dla organizacji lub finansowanie okre-
�lonych projektów (granty). �ród³o prywatne to ró¿nego rodzaju darowi-
zny, sprzeda¿ dóbr i us³ug, sk³adki cz³onkowskie, przychody z kapita³u
w³asnego lub warto�æ pracy wolontariackiej.20

Liczba zatrudnionych w trzecim sektorze we W³oszech to oko³o
10 mln wolontariuszy i 750 000 pracuj¹cych za wynagrodzeniem. Szacuje
siê, ¿e ³¹cznie zaanga¿owanych jest oko³o 12 mln. Jest ok. 220 000 organi-
zacji (z których 41% to organizacje katolickie), w tym 200 000 stowarzy-
szeñ, 4 000 przedsiêbiorstw socjalnych, 12 000 organizacji wolontariac-
kich, 2 000 fundacji. Koszt jednego miejsca pracy w tym sektorze to
30 000 •  przy �redniej w normalnej ekonomii 100 000 • , co sprzyja two-
rzeniu nowych miejsc pracy i w czym upatruje siê szansê na przezwyciê-
¿enie bezrobocia. We W³oszech 29,9% �rodków trzeciego sektora pocho-
dzi z sektora publicznego, 44,6% ze �róde³ prywatnych i 25,5% z bezp³atnej
pracy wolontariuszy.21

Dla porównania, wg badania z 2002 roku przeprowadzonego przez
stowarzyszenie �Klon Jawor� w Polsce jest zarejestrowanych tylko 36.500
stowarzyszeñ i ponad 5.000 fundacji, które w tym raporcie nazywa siê �or-

16 Por. tam¿e, ss. 57-68.
17 Por. M. Campedelli, Lavorare nel sociale per lavorare il sociale, �Animazione So-

ciale�, (1996)6-7, s. 39.
18 Por. M. Toso, Terzo Settore e Dottrina sociale della Chiesa, �La Società�, (1997), s. 849.

19 Por. tam¿e, s. 850.
20 Por. G.P. Barbetta, Le dimensioni economiche, w: Senza scopo di lucro, dz. cyt.,

ss. 165-174; Forum Permanente del terzo settore, Terzo settore � raporto 2001,
s. 119-120.

21 Por. H. Alford, L�organizzazione nel Terzo Settore: differenze e novità, �La so-
cietà�, (1997), s. 954.
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ganizacjami pozarz¹dowymi�. Gdyby przyj¹æ rozszerzon¹ definicjê trze-
ciego sektora, do liczby tej nale¿a³oby do³¹czyæ 12.468 ochotniczych stra-
¿y po¿arnych, 6.655 organizacji spo³ecznych (komitety rodzicielskie, ko³a
³owieckie oraz komitety spo³eczne), 15.704 zwi¹zków zawodowych, 14.832
jednostek ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, 4.260 organizacji samo-
rz¹du gospodarczego i zawodowego oraz mniej liczne grupy zwi¹zków
pracodawców i partii politycznych. Tak wiêc je�li chcieliby�my traktowaæ
wszystkie wymienione tu typy podmiotów jako �trzeci sektor�, liczy³by on
blisko 96.000 zarejestrowanych podmiotów.

Ponad po³owa organizacji (55%) nie zatrudnia w ogóle p³atnego
personelu. 35% wszystkich organizacji zatrudnia pracowników na umowê
o pracê. W stowarzyszeniach i fundacjach w oparciu o tak¹ umowê zatrud-
nionych jest ok. 85.700 osób, co stanowi ok. 62.000 pe³nych etatów czyli
0,58% zatrudnienia poza rolnictwem. Je�li uwzglêdniæ wszystkich pracow-
ników regularnie pobieraj¹cych wynagrodzenie bez wzglêdu na formê za-
trudnienia (umowa o pracê, umowa � zlecenie, umowa o dzie³o) � ich licz-
ba wyniesie ok. 108.700. Co trzecia organizacja posiadaj¹ca p³atnych
pracowników zatrudnia od 1 do 5 osób, a tylko niespe³na 13% ma wiêcej
ni¿ 5 pracowników. �ladowa jest liczba organizacji zatrudniaj¹cych powy-
¿ej 50 osób (poni¿ej 1% organizacji), choæ w istocie to te w³a�nie organiza-
cje tworz¹ znaczn¹ liczbê miejsc pracy. W prace po³owy organizacji (47%)
zaanga¿owani s¹ wolontariusze (nie bêd¹cy jednocze�nie cz³onkami orga-
nizacji). Ich liczbê mo¿na szacowaæ na ok. 1,6 mln. W po³owie organizacji
wspó³pracuj¹cych z wolontariuszami ich liczba w ci¹gu roku nie przekro-
czy³a 15 osób, w kolejnych 28% by³o ich miêdzy 15 a 30, za� powy¿ej 100
wolontariuszy mia³o w 2001 roku 7% organizacji. Jeden wolontariusz prze-
pracowa³ w organizacji w 2002 r. �rednio ok. 18 godzin miesiêcznie .

Je�li chodzi o liczbê cz³onków to o cz³onkostwie mówimy tylko
w przypadku stowarzyszeñ, (posiadanie co najmniej 15 cz³onków stanowi
formalny warunek ich powo³ania). Po³owa stowarzyszeñ ma nie wiêcej ni¿
46 cz³onków. Co czwarte stowarzyszenie zrzesza 100 lub wiêcej osób, a ok.
5% ma wiêcej ni¿ 750 cz³onków.

Przychody po³owy organizacji w roku 2001 nie przekroczy³y 19.000
z³otych. Najwiêcej organizacji (36%) dysponowa³o bud¿etem rocznym
mieszcz¹cym siê w przedziale od 10 do 100 tysiêcy z³. Przychody ponad
trzech czwartych organizacji (77,5%) by³y nie wiêksze ni¿ 100 tys. z³. rocz-
nie. Z drugiej strony bud¿ety powy¿ej 1 mln z³. posiada³o 4,9% organiza-
cji. 6,8% organizacji stwierdza, ¿e w ostatnim roku nie mia³o ¿adnych przy-
chodów.

Procentowy udzia³ poszczególnych �róde³ w ca³o�ci zasobów fi-
nansowych sektora:

�ród³a przychodów Procent w ca³o�ci
zasobów

�ród³a publiczne � rz¹dowe 13,5

�ród³a publiczne � samorz¹dowe 19,6

�ród³a publiczne � zagraniczne programy pomocowe (w tym �rodki Unii 5,7
Europejskiej np. Phare, Sapard, Access)

Wsparcie od innych krajowych organizacji pozarz¹dowych 2

Wsparcie od innych zagranicznych organizacji pozarz¹dowych 2,8

Darowizny od osób fizycznych (nie bêd¹ce op³atami za us³ugi) 10,3

Darowizny od instytucji i firm prywatnych (nie bêd¹ce op³atami za us³ugi 6,2
np. umowami sponsorskimi)

Dotacja przekazana przez inny oddzia³ / element tej samej organizacji 1,8

Sk³adki cz³onkowskie 8,3

Dochody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych 0,9

Odsetki bankowe, zyski z kapita³u ¿elaznego, udzia³y i akcje, 6,2
dochody z maj¹tku, np. z wynajmu lokali itp.

Op³aty za dzia³ania stanowi¹ce realizacjê zadañ statutowych 7,2
(w tym darowizny stanowi¹ce op³aty za us³ugi)

Dochody z dzia³alno�ci gospodarczej nie bêd¹cej 10,4
bezpo�redni¹ dzia³alno�ci¹ statutow¹

Inne 4,7

Jak widaæ z powy¿szego raportu 38,8% to �ród³a publiczne, a 46,2
to �ród³a prywatne.22

Porównuj¹c te dane z w³oskimi widaæ, ¿e w³oski trzeci sektor jest
czterokrotnie wiêkszy od polskiego. Polska bowiem dopiero zaczyna to, co
we W³oszech istnieje ju¿ kilkana�cie lat. Pierwsza w³oska ustawa dotycz¹-
ca organizacji trzeciego sektora wesz³a w ¿ycie w 1991 roku, w Polsce za�
w 2003. Z drugiej strony mo¿na zauwa¿yæ wiêksz¹ zale¿no�æ polskiego
trzeciego sektora ni¿ sektora w³oskiego od �rodków publicznych, choæ ten
ostatni w porównaniu z innymi krajami Europy równie¿ cechuje siê zbyt-
nim uzale¿nieniem od �rodków publicznych. Usamodzielnianie siê i szu-
kanie w³asnych �róde³ utrzymania to wyzwania, jakie niew¹tpliwie stoj¹
przed polskimi organizacjami pozarz¹dowymi.

22 Badania Stowarzyszenia �Klon Jawor� przeprowadzonego na reprezentatywnej pró-
bie stowarzyszeñ i fundacji w 2002 r, http://badania.ngo.pl/labeo/app/cms/x/10756,
dn. 11 V 2003.
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Ciekawym jest równie¿ fakt, ¿e w Polsce, pomimo ¿e liczba orga-
nizacji jest czterokrotnie mniejsza, to przesz³o dwukrotnie jest wiêcej fun-
dacji ni¿ we W³oszech. Pokazuje to, ¿e polskie organizacje w wiêkszym
stopniu ni¿ w³oskie zajmuj¹ siê organizowaniem funduszy w miejsce ak-
tywnej wytwórczo�ci dóbr i us³ug po¿yteczno�ci spo³ecznej. Fakt ten mo¿e
byæ równie¿ pochodn¹ zbytniego uzale¿nienia od �rodków publicznych
i wskazuje na mo¿liwo�æ pewnego niebezpieczeñstwa, ¿e wiele z tych or-
ganizacji koncentruje siê g³ównie na wy³udzaniu pieniêdzy od pañstwa lub
od samorz¹dów lokalnych, mniej za� anga¿uj¹ siê w faktyczn¹ dzia³alno�æ
po¿ytku publicznego. Jest to niebezpieczeñstwo, które zawsze towarzyszy
zbytniemu uzale¿nieniu organizacji od �rodków publicznych.

10. Nauczanie Ko�cio³a o trzecim sektorze

W nauczaniu papie¿y nie odnajdujemy dos³ownego okre�lenia �trzeci
sektor�, ale od Leona XIII bezustannie mówi¹ oni o potrzebie zrzeszania siê.
Ju¿ Leon XIII w Rerum Novarum wobec kwestii robotniczej mówi o potrze-
bie tworzenia organizacji zwi¹zkowych w celu obrony praw pracowniczych.23

Bardzo istotnym wk³adem w promowanie trzeciego sektora i wy-
znaczaniem jego roli w pañstwie jest zasada pomocniczo�ci sformu³owana
przez Piusa XI w Quadragesimo anno. Mówi ona, ¿e pañstwo nie mo¿e
zastêpowaæ mniejszych wspólnot lub pojedynczych obywateli w tym, co
potrafi¹ oni zrobiæ sami i ma promowaæ ich w³asn¹ inicjatywê.24

Jan XXIII w Mater et magistra mówi natomiast o uspo³ecznieniu
i o wzrastaj¹cej wspó³zale¿no�ci obywateli, które zmuszaj¹ ludzi do wspó³pracy
w realizacji zamierzonych celów. Dzi� ju¿ nie wystarcza dzia³aæ w pojedynkê.25

O trzecim sektorze mówi tak¿e Jan Pawe³ II w Centesimus Annus,
proponuj¹c reformê pañstwa opiekuñczego: �Interweniuj¹c bezpo�rednio i po-
zbawiaj¹c spo³eczeñstwo odpowiedzialno�ci, Pañstwo opiekuñcze powodu-
je utratê ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których
� przy ogromnych kosztach � raczej dominuje logika biurokratyczna, ani¿eli
troska o to, by s³u¿yæ korzystaj¹cym z nich ludziom. Istotnie, wydaje siê, ¿e
lepiej zna i mo¿e zaspokoiæ potrzeby ten, kto styka siê z nimi z bliska i kto
czuje siê bli�nim cz³owieka potrzebuj¹cego. Przy tym czêsto pewnego ro-

dzaju potrzeby wymagaj¹ odpowiedzi wykraczaj¹cej poza porz¹dek tylko
materialny, takiej mianowicie, która potrafi wyj�æ naprzeciw g³êbszym po-
trzebom ludzkim. Nale¿y tu pomy�leæ o sytuacji uchod�ców, emigrantów,
osób starych lub chorych i o tylu innych osobach wymagaj¹cych opieki, jak
choæby narkomani; ludziom tym skutecznie mo¿e pomóc tylko ten, kto oprócz
koniecznego leczenia zaofiaruje im szczere braterskie oparcie.�26

¯adna inicjatywa pañstwa nie jest w stanie zast¹piæ wra¿liwo�ci i mi-
³o�ci, jak¹ cz³owiek mo¿e okazaæ drugiemu przez bezpo�rednie zaanga¿owanie.
Najcenniejsza z punktu widzenia pañstwa jest wiêc w³asna inicjatywa obywateli.

Wypowiedz bezpo�rednio dotycz¹c¹ trzeciego sektora znajdujemy
dopiero u biskupów w³oskich. Komisja Episkopatu W³och ds. problemów
spo³ecznych i pracy mówi: �Nowe pañstwo socjalne nie mo¿e byæ pojmo-
wane jedynie jako maksymalna opiekuñczo�æ, ani nie mo¿e byæ realizowane
jedynie za po�rednictwem niewidzialnej rêki rynku. Dwumian pañstwo �
rynek, który kszta³tuje o� nowoczesnego spo³eczeñstwa i na którym po dru-
giej wojnie �wiatowej opar³y siê zasady pañstwa opiekuñczego, nie jest ju¿
w³a�ciwy i wystarczaj¹cy. Trzeba pozwoliæ wej�æ trzeciemu biegunowi, tzw.
trzeciemu sektorowi lub prywatnej inicjatywie spo³ecznej, ukonstytuowanej
przez wolne stowarzyszenia, wolontariat, przedsiêbiorstwa socjalne, funda-
cje i ró¿ne organizacje typu non profit. Ten trzeci biegun, w perspektywie
pe³nej demokracji i w duchu Nauki Spo³ecznej Ko�cio³a, której zasady w du¿ej
mierze s¹ obecne tak¿e w samej Konstytucji naszej Republiki, dzi� prezentu-
je siê jako najbardziej dynamiczny, aktywny i zdolny uzupe³niæ s³abo�æ re-
gu³ rynku i alienacjê zbiurokratyzowanej przez pañstwo socjalno�ci. Szero-
ka gama ju¿ istniej¹cych organizacji non profit, je�li bêdzie wzmocniona
i uczyniona bardziej autonomiczn¹, mo¿e polepszyæ i zorganizowaæ w no-
wy sposób ¿ycie spo³eczne. Musi ona byæ w stanie dzia³aæ jako autonomicz-
ny i odpowiedzialny podmiot ¿ycia spo³ecznego. Inaczej mówi¹c, trzeba
my�leæ o pañstwie, rynku i trzecim sektorze, jako o biegunach wspó³zale¿-
nych i maj¹cych równorzêdne znaczenie dla organizacji ¿ycia spo³ecznego.�27

Zakoñczenie

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e prywatna inicjatywa obywateli, p³yn¹ca
ze spontanicznego gestu ludzkiego, jest o wiele lepsz¹ form¹ pomocy ni¿

23 Por. Leon XIII, 13 i 25-27.
24 Por. Pius XI, Quadragesimo anno, 91-95.
25 Por. Jan XXIII, Mater et magistra, 59-67.

26 Jan Pawe³ II, Centesimus Annus, 48.
27 Commissione episcopale per i Problemi sociali e il Lavoro � C.E.I., Democrazia

economica, sviluppo e bene comune, 53, Milano 1994, s. 40-41.
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opieka pañstwa. Welfare state powsta³ jednak jako odpowied� na niewy-
starczalno�æ tej spontanicznej reakcji. Piêtrz¹ce siê problemy spo³eczne
wymaga³y opieki bardziej zorganizowanej, st¹d te¿ powsta³o pañstwo do-
brobytu � opiekuñcze. Negatywnym jego skutkiem jest natomiast ��mieræ�
spo³eczeñstwa obywatelskiego, wynikaj¹ca z przekonania, ¿e skoro pañ-
stwo sprawuje opiekê, to �ja� ju¿ nie muszê. Wystarczy, ¿e p³acê podatki.
Taka logika my�lenia wyzuwa pojedynczego obywatela z samarytañskiej
wra¿liwo�ci na potrzeby innych. Dzi� niewydolno�æ tego systemu sprawia,
¿e pañstwo zamiast absolutnie i kompleksowo zaspokajaæ potrzeby oby-
wateli, bardziej jest zobligowane do rozbudzania i organizowania inicjaty-
wy obywatelskiej, gdy¿ ta jest nie tylko skuteczniejsza, ale promowanie
tego rodzaju postaw ma tak¿e bardzo wa¿ny aspekt moralny i wychowaw-
czy. Ca³kowite zast¹pienie solidarno�ci bezpo�redniej solidarno�ci¹ po�red-
ni¹, dzia³aj¹c¹ poprzez organizacje, tak naprawdê degraduje cz³owieczeñ-
stwo. Dzisiejszy dobry samarytanin nie anga¿uje siê sam, ale dzwoni po
pogotowie ratunkowe. Choæ z punktu widzenia profesjonalizmu pomocy
jest to niew¹tpliwie lepsze, to pozbawia cz³owieka mo¿liwo�ci czynnego
realizowania przykazania mi³o�ci. P³ac¹c na organizacje pozarz¹dowe albo
p³ac¹c podatki uspakaja on w³asne sumienie, rozwi¹zuj¹c problem spo-
³eczny, ale trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e to za ma³o, by zrealizowaæ przyka-
zanie mi³o�ci. W dzisiejszej sytuacji pañstwo ma bardzo wa¿n¹ rolê do
spe³nienia. Jego zadaniem jest nie tylko rozwi¹zaæ problemy spo³eczne,
ale te¿ wychowywaæ spo³eczeñstwo do mi³o�ci i solidarno�ci. Pañstwo nie
mo¿e siê zwolniæ z odpowiedzialno�ci za zapewnienie bezpieczeñstwa so-
cjalnego obywatelom pozostawiaj¹c wszystko wolnej inicjatywie ich sa-
mych. To niewystarczaj¹ce. Pañstwo nadal ponosi odpowiedzialno�æ za
zapewnienie podstawowej opieki socjalnej, ale nie w tym znaczeniu, ¿e
fizycznie musi samo j¹ dostarczyæ, ale w tym znaczeniu, by w ogóle by³a
i by by³a profesjonalna i zorganizowana. W pierwszym rzêdzie musi wiêc
promowaæ inicjatywê obywatelsk¹, a poszczególne organizacje ³¹czyæ
w kompleksowy sektor us³ug spo³ecznych, organizuj¹c harmonijn¹ wspó³-
pracê miêdzy nimi. Dopiero w drugim rzêdzie powinno w³asn¹ inicjatyw¹
uzupe³niaæ to, czego brakuje w dzia³alno�ci prywatnych organizacji, tak
by wszystkie potrzeby spo³eczne by³y zaspokojone. W ten sposób pañstwo
dba o kompletno�æ i jako�æ us³ug, nie niszcz¹c zarazem spo³ecznej odpo-
wiedzialno�ci samych obywateli.

Sommario

Il presente articolo riguarda il più toccante argomento della realtà
odierna: il terzo settore, cioè le organizzazioni non profit (cosi dette non
governative). L’articolo cerca di spiegare che cosa sono queste organizza-
zioni per definirle, quali criteri decidono che un’organizzazione possa es-
sere detta del terzo settore e quale ruolo occupa nello Stato moderno. Oltre
questo l’articolo indica l’attività svolta da queste organizzazioni e il loro
modo di finanziamento.

Il terzo settore E’ l’insieme delle organizzazioni di solidarietà so-
ciale che non dipendono dallo Stato e non agiscono per fini lucrativi di
mercato, che forniscono beni e servizi di utilità sociale alla persona secon-
do le regole di reciprocità, producendo i beni relazionali che sono frutto
dell’agire sociale di una società civile che si organizza per affrontare i pro-
pri bisogni.

Tra i campi di azione del Terzo Settore sono compresi: l’assistenza
sociale, l’istruzione, l’educazione, la ricerca scientifica e tecnica, la sanità,
l’assistenza socio-sanitaria, la cultura e la ricreazione, la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio storico, artistico e culturale, la tutela e la promozio-
ne della natura e dell’ambiente, la comunità locale, la tutela dei diritti civi-
li, le attività internazionali, le organizzazioni professionali e sindacali, il
turismo sociale.

Barbetta segnala cinque criteri in base ai quali si può ascrivere un’or-
ganizzazione non profit: la costituzione formale (statuto e stabilità), la na-
tura giuridica, l’autogoverno, (ciò non significa in alcun modo che l’orga-
nizzazione non possa realizzare profitti, ma solo che gli stessi devono essere
reinvestiti), la presenza di una certa quantità di lavoro volontario.


