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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI NON PROFIT, PG_00056965

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Alicja Sekuła
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Alicja Sekuła

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie organizacjami non profit r. ak. 22/23 lato - Moodle ID: 29297
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29297

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Zapoznanie słuchaczy z uregulowaniami prawnymi i organizacyjnymi determinującymi funkcjonowanie 
sektora organizacji non-profit.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W04] zna i rozumie zasady 
budowania relacji pomiędzy 
organizacjami, w tym strategii 
osiągania przewagi 
konkurencyjnej z uwzględnieniem 
organizacji sektora publicznego, 
społecznego i organizacji 
niedochodowych

Student zna źródła finansowania 
podmiotów sektora non-profit. 
Potrafi wskazać najlepsze źródło z 
punktu widzenia możliwości 
osiągnięcia celów organizacji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U05] dobiera odpowiednie 
metody i narzędzia do opisu i 
analizy problemów i obszarów 
działalności organizacji i jej 
otoczenia oraz oceny ich 
przydatności i skuteczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
zastosowania w organizacjach 
rządowych, samorządowych i non-
profit

Student opisuje typowe obszary 
działalności stowarzyszeń i 
fundacji oraz potrafi dobrać jedną 
z tych dwóch form w przypadku 
określonej działalności i 
uwarunkowań otoczenia.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_W07] zna w sposób 
pogłębiony wybrane metody i 
techniki pozyskiwania danych, 
umożliwiających analizę i 
modelowanie struktur i relacji 
społeczno-gospodarczych, 
zachodzących procesów oraz ich 
wpływu na realizację celów 
organizacji, z uwzględnieniem 
administracji rządowej, 
samorządowej i organizacji non-
profit

Student zna źródła finansowania 
podmiotów sektora non-profit. 
Potrafi wskazać najlepsze źródło z 
punktu widzenia możliwości 
osiągnięcia celów organizacji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. trzy sektory w gospodarce 
2. sektor drugi (jednostki budżetowe)  
3. trzeci sektor charakterystyka, nazewnictwo (organizacje pozarządowe, III sektor, organizacje non profit) i 
różnice 
4. stowarzyszenia: zwykłe, rejestrowe, sportowe, ogrodowe, oświatowe 
5. fundacje, w tym fundacja rodzinna 
6. finansowanie III sektora: składki członkowskie, odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność 
gospodarcza, ofiarność (zbiórka) publiczna, dotacje, 1,5% podatku
7. status organizacji pożytku publicznego

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy zarządzania. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. M. Supera-Markowska, Podstawy prawne tworzenia i 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa 2015, 
2. E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona, Zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi, Kraków 2016, 
3. J. Domański, Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w 
Polsce, Warszawa 2010, 
4. J. Schmidt, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2012, 
5. K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie 
obywatelskim, Difin, Warszawa 2010, 
6. D. Moroń, Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa 
obywatelskiego, Uniwersytet Wrocławski 2012

Uzupełniająca lista lektur 1. Z zakresu: drugiego i trzeciego sektora,
2. Ustawy nt. drugiego i trzeciego sektora (o finansach publicznych, 
Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, o rodzinnych ogrodach 
działkowych) z komentarzami.

Adresy eZasobów Podstawowe
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29297 - 
Platrorma eNauczanie

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Procedura zakładania stowarzyszenia rejestrowego. 
2. Finansowanie podmiotów oświaty prowadzonych przez organizacje non-profit. 
3. Idea fundacji rodzinnej. 
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza organizacji non-profit. 
4. Zbiórki publiczne prowadzone przez komitety społeczne. 
5. Otwarte konkursy ofert. 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


