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STUDENCI I roku studiów pierwszego stopnia muszą zrealizować 
2 fakultety  w sem. letnim r.ak. 2012/13 (zapisy drogą mailową):  

isns-z@isns.uw.edu.pl  do środy 20 marca. 
Decyduje kolejność zgłoszeń – limit 16 osób; (fakultet zostaje 

uruchomiony od 5 osób). 
 

FAKULTET 1 DR MAREK RYMSZA „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE” 

TEMATY KOLEJNYCH ZAJĘĆ: 

1. Organizacje pozarządowe w państwie demokratycznym.  
Kwestie terminologiczne, cechy organizacji pozarządowych, typy organizacji pozarządowych 

(organizacje dobroczynne, organizacje wzajemnościowe, rzecznicze, infrastrukturalne, kościelne 

organizacje trzeciego sektora, quasi-organizacje pozarządowe); 

Miejsce i rola trzeciego sektora w sferze publicznej, relacje organizacji pozarządowych  

z administracją publiczną i podmiotami komercyjnymi – pomiędzy współdziałaniem i konkurencją; 

wpływ podmiotów państwowych i rynkowych na organizacje pozarządowe – pomiędzy 

upaństwowieniem, urynkowieniem i profesjonalizacją trzeciego sektora.  

Literatura: 

Lester Salomon, What is the Nonoprofit Sector and Why Do We Have It?, (w:) J. Steven Ott (red.), The 

Nature of the Nonprofit Sector, Westview Press, Bouldner 2001,  

s. 162-166. 

Annette  Zimmer, Civil Society Organizations in Central and Eastern European Countries: 

Introduction and Terminology, (w:) Annette Zimmer, Eckhard Priller (red.), Future  

of Civil Society, Vs Verlag, Wiesbaden 2004, s. 11-21. 

Nikolas Deakin, In Search of Civil Society, Palgrave New York 2001. 

Agnieszka Rymsza, Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego z 

administracją publiczną w świetle doświadczeń amerykańskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 3, s. 53-

66. 

Jane Lewis, Relacje państwo – sektor ochotniczy w Wielkiej Brytanii, „Trzeci Sektor” 2006, nr 8, s. 

11-24. 

Lektura dla studentów na zajęcia: 

Marek Rymsza, Annette Zimmer, Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a 

sektorem non profit, w: Trzeci Sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje 

pozarządowe – wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 31-54. 

2. Formy, przejawy i podstawy aksjologiczne zaangażowania społecznego. 
i obywatelskiego:  

Wolontariat służebny, praca społeczna, zaangażowanie pro publico bono, wolontariat 

prozatrudnieniowy;  

Inicjatywa obywatelska, akcja społeczna, ruch społeczny; 
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Społeczne zasoby organizacji pozarządowych: członkowie, darczyńcy, wolontariusze, alumni, 

ambasadorzy; 

Etyczne aspekty zaangażowania społecznego i funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

Literatura: 

Eckart Pankoke, Voluntary Associations and Civic Engagement: European Traditions: Discourses and 

Perspectives for Voluntary and Intermediary Networks, w:  Annette Zimmer, Eckhard Priller 

(red.), Future of Civil Society, Vs Verlag, Wiesbaden 2004,  

s. 57-76. 

Karl Gabriel, Hermann J. Grosse Kracht, The Catholic Church and Its Third Sector Organizations, (w:) 

Annette Zimmer, Eckhard Priller (red.), Future of Civil Society, Vs Verlag, Wiesbaden 2004, s. 

199-216.  

Marek Rymsza, Donatorzy i wolontariusze w Stanach Zjednoczonych, „Roczniak nr 2”, BORIS, 

Warszawa 1996.  

Ewa Bogacz-Wojtanowska, O etyce i odpowiedzialności w działaniach organizacji pozarządowych, 

„Trzeci Sektor” 2007, nr 11, s. 61-67. 

Lektura dla studentów na zajęcia: 

Marek Rymsza, Wolontariat w kontekście organizacji pozarządowych, (w:) Wanda Kaczyńska (red,), O 

etyce służb społecznych, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 30-43. 

3. Organizacje pozarządowe jako producenci i dostarczyciele dóbr. 
Klasyfikacja dóbr (dobra prywatne, publiczne i merytoryczne); teoria zawodności rynku, teoria 

zawodności kontraktu, teoria zawodności rządu; teoria zawodności trzeciego sektora; mocne i słabe 

strony organizacji pozarządowych względem administracji publicznej oraz podmiotów rynkowych; 

Stara ekonomia społeczna (związki kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie 

socjalne) i nowa ekonomia społeczna (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność gospodarczą, spółki non-profit); 

Pomiędzy przedsiębiorczością społeczną i zatrudnieniem socjalnym, trzeci sektor jako pracodawca. 

Literatura: 

Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2003: 

− Sarah Kelly, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, s. 33-38; 

− Tomasz Michalak, Jerzy Wilkin, Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo  

a sytuacja grup zmarginalizowanych – ujęcie ekonomiczne, s. 39-73; 
J. Steven Ott (red.), The Nature of the Nonprofit Sector, Westview Press, Bouldner 2001: 

− Dennis R. Young, Government Failure Theory, s. 190—192; 

− Dennis R. Young, Contract Failure Theory, s. 193—196; 
Marek Rymsza, Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca , (w:) Ewa Bogacz-Wojtanowska, Marek 

Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 59-79. 
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Marek Rymsza, Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, TS 2007, nr 9,  

s. 2-8. 

Jean-Louis Laville, Marthe Nyssens, Solidarity-Based Sector Organizations in the Proximity Services 

Field: A European Francophone Perspective, “Voluntas” 2000, vol.11, nr 1, s. 67-84. 

Lektura dla studentów na zajęcia: 

Mike Aiken, Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej. Rozwiązani brytyjskie na tle tradycji 

europejskiej, TS 2005, nr 2, s. 59-72. 

4. Działalność pożytku społecznego w trzecim sektorze – tradycja i współczesność. 
Tradycje działalności charytatywnej i działalności filantropijnej, mieszczańskie wzory dobroczynności;  

Działalność pożytku publicznego – koncepcje i regulacje prawne w ujęciu porównawczym;   

Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych – kultura dotacji, kultura 

kontaktu, koncepcja third party government.    

Literatura: 

Merle Curti. “Philanthropy”, (w:) David L. Gies, J. Steven Ott, Jay M. Shafritz (red.), The Nonprofit 

Organization. Essential Readings,  Wadsworth, Belmont 1990, s. 339-347. 

Jadwiga Królikowska, Dobroczynność – jej sens moralny i treści społeczne(w:) Wanda Kaczyńska 

(red,), O etyce służb społecznych, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 44-51. 

Ralph M. Kramer, Voluntary Agencies and Contract Culture: Dream or Nighmare?, (w:)  

J. Steven Ott (red.), The Nature of the Nonprofit Sector, Westview Press, Bouldner, Co 2001, 

s. 369-379. 

Lester M. Salamon, Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government,  

(w:) Lester M. Salamon, Partners in Public Service, The Johns Hopkins University Press, 

Baltimore 1995, s. 33-49. 

Jane Lewis, What Does Contracting do to Voluntary Agencies?, (w:) David Billis, Margaret Harris 

(red.), Voluntary Agencies, Macmillan, London 1996, s. 98-112. 

Lektura dla studentów na zajęcia: 

Ewa Leś, Od filantropii do pomocniczości, Elipsa, Warszawa 2000, rozdz. 4, s. 96-129. 

5. Sektor obywatelski we współczesnej Polsce.  
Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku, regulacje prawne, 

praktyka międzysektorowego współdziałania;  

Potencjał społeczny i ekonomiczny trzeciego sektora, pola aktywności organizacji pozarządowych, 

rola sektora obywatelskiego w okresie zmian ustrojowych. 

Literatura: 

Jan Herbst, Sektor ‘instatu descendi’? O relacjach między sektorem pozarządowym i administracją 

publiczną w Polsce, „Trzecio Sektor” 2010, nr 20, s. 21-32. 

Tadeusz Kamiński, Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor” 2008, nr 15, s. 7-22. 
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Marek Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 2004. 

Marek Rymsza (red.), Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2007. 

Magdalena Arczewska, Nie tylko jednak ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 2009.  

Lektura dla studentów na zajęcia: 

Marek Rymsza, Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce w latach 1989-2006, „Trzeci 

Sektor” 2006, nr 8, s. 2-10. 

DODATKOWE INFORMAJCE 

Podstawą zaliczenia konwersatorium na ocenę jest aktywne uczestnictwo w zajęciach  

oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej – szczegóły uzgodnione zostaną na zajęciach,  

z uwzględnieniem zainteresowań studentów.   

Podana w Syllabusie literatura jest wykorzystywana przez prowadzącego zajęcia. Studenci czytają na 

zajęcia pozycje wskazane jako Lektura dla studentów na zajęcia. 

 

FAKULTET 2  DR MARIOLA RACŁAW „WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ” 

Przedmiot stanowi wprowadzenie do zagadnień polityki społecznej i public policy, 

analizowanych z perspektywy socjologicznej. Tematyka przedmiotu składa się z czterech modułów 

tematycznych: 

- Polityka społeczna jako działalność praktyczna i dyscyplina naukowa: między rozwiązywaniem 

problemów społecznych i urzeczywistnianiem wizji ładu społecznego; anglosaska i kontynentalna 

tradycja polityki społecznej; koncepcje obywatelskich i pracowniczych uprawnień socjalnych; 

 - Proces decyzyjny w polityce społecznej: rola polityków, urzędników i ekspertów; kompromis vs. 

konsens, rola administracji publicznej i organizacji pozarządowych (obywatelskich). 

 - Podstawowe koncepcje polityki społecznej: pomiędzy państwem minimalnym i państwem 

opiekuńczym – czyli spór o zakres i formy interwencji państwa; marginalna koncepcja polityki 

społecznej; instytucjonalno-redystrybucyjna koncepcja polityki społecznej komunitarystyczna 

koncepcja polityki społecznej; społeczne nauczanie Kościoła katolickiego. 

 - Ustrojowe koncepcje organizacji sfery społecznej w polskich konstytucjach: Konstytucja marcowa, 

Konstytucja kwietniowa, Konstytucja PRL, Konstytucja RP. 
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FAKULTET 3 KATEDRA  PROF. A. KWAK: DR EWA WIDEŁ, DR MARIOLA BIEŃKO, DR 

MAGDALENA ROSOCHACKA-GMITRZAK „INSTYTUCJONALNE FORMY POMOCY RODZINIE W 

POLSCE I NA ŚWIECIE” 

 

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z możliwościami udzielania rodzinie 

pomocy. Program obejmuje: (a) zapoznanie studentów z rodzajami programów pomocy, wsparcia i 

pracy z  rodziną; (b) pokazanie tradycji i alternatyw w instytucjonalnej pracy z rodziną; (c) prezentację 

wybranych placówek w UE  i na świecie. Przewidziany udział osób praktycznie realizujących pracę z 

rodziną. 

 

FAKULTET 4 PROF. ANDRZEJ MOŚCISKIER PATOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI 

KRYMINOLOGII 

Przedmiot poświęcony jest wybranym zagadnieniom patologii, jednak koncentruje się 

głównie na podstawowych formach przestępczości, a zwłaszcza stosowaniu przemocy. Od strony 

teoretycznej zwraca się uwagę na obrót o 360 stopni, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ciągu 

ostatnich trzech wieków. Zaczynając bowiem od indywidualistycznych wyjaśnień patologii społecznej, 

czyli tkwiących w cechach jednostek ludzkich, przeniesiono uwagę na społeczne korzenie patologii, 

aby w końcu 20 i 21-ego wieku powrócić do dopatrywania się źródeł patologii w indywidualnych 

cechach jednostek ludzkich. 

 

 

 

 


