
Drodzy Uczniowie! 

Bardzo proszę zapiszcie podany poniżej temat lekcji a następnie zgodnie z instrukcją 

wykonajcie pisemnie w zeszycie dołączone do tematu zadania. Zdjęcia wykonanych zadań 

proszę odesłać na Teamsa do 12 maja 2021r.  

 

Temat: Organizacje obywatelskie. 

 

Zapamiętaj!!! 

Wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych, 

stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji 

gwarantuje nam artykuł 12 Konstytucji. 

 

 

1. Proszę przepisz do zeszytu podane poniżej definicje. 

 

Organizacje pozarządowe – organizacje niezwiązane z żadną władzą państwową i 

niekorzystające z rządowej pomocy finansowej.  Organizacje te zakładane są przez obywateli 

dobrowolnie w celu zapewnienia pomocy innym członkom społeczeństwa w tych 

dziedzinach, w których państwo nie gwarantuje właściwej opieki. Nazywa się je również 

organizacjami pożytku publicznego. 

 

Związek zawodowy – organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę 

ich interesów. Największym w Polsce związkiem zawodowym jest NSZZ „Solidarność”. 

 

2. Przyjrzyj się uważnie schematowi ze str. 152 a następnie wykonaj ćwiczenie. 

 

Wpisz w odpowiednich kolumnach tabeli określenia charakteryzujące fundacje i 

stowarzyszenia. 

Instytucję tą może założyć jedna osoba  Istnieje dzięki środkom publicznym fundatora 

   

Realizuje wyznaczone przez swoich członków cele  Potrzebne środki materialne gromadzi dopiero po 

rozpoczęciu swojej działalności 

   

Do założenia tej organizacji potrzeba co najmniej 7  Realizuje określony przez założyciela cel 



osób społeczny, czasem tylko jednorazowy 

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

FUNDACJE STOWARZYSZENIA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. Na podstawie wykresu ze str. 156 odpowiedz, w których dziedzinach życia 

społecznego działa najwięcej  organizacji pozarządowych.  

4. W Polsce działa blisko 100 tys. organizacji pozarządowych. Czy wiesz, że na 

terenie powiatu lubartowskiego również istnieją fundacje i stowarzyszenia. Jako 

przykład można podać: 

 Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny 

 Miejski Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II 

 Stowarzyszenie Alwernia. 

Odszukaj informację o jednej wybranej organizacji działającej w naszym regionie i w 4-5 

zdaniach napisz jakie zadania realizuje.  

 

5. Na podstawie podręcznika (s. 155) oraz wiedzy zdobytej na lekcjach historii 

wyjaśnij w jakich okolicznościach powstał NSZZ „Solidarność” (kiedy, gdzie, w 

jakim celu).  

 

Zachęcam Was do obejrzenia filmów: 

https://epodreczniki.pl/a/polska-akcja-humanitarna/D14RNiJ0Z 

https://epodreczniki.pl/a/historia-nszz-solidarnosc/DNaiGLkk0 
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