
 

BLOG TRZECI.ORG

Blog trzeci.org poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Działa on od maja 
2016 roku i jest prowadzony przez Łukasza Gorczyńskiego i Tomasza Pawłowskiego z Fundacji trzeci.org z siedzibą w Gliwicach. 

Misją Fundacji trzeci.org jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go oraz współpracy międzysektorowej, wzmocnienie potencjału III sektora i tworzenie 
przyjaznych warunków dla działalności społecznej poprzez zapewnienie dostępu do 
praktycznych informacji na temat zasad działania sektora, wsparcie ekspertów zajmujących 
się doradztwem, szkoleniami i badaniami organizacji pozarządowych oraz oddziaływanie 
na podmioty i środowiska otoczenia ekonomii społecznej.

Na blogu co tydzień umieszczane są wpisy dotyczące praktycznych aspektów działania 
stowarzyszeń i fundacji. W publikacjach poruszane są m.in. tematy współpracy organizacji 
pozarządowych z samorządem (zwłaszcza w zakresie udzielanych przez samorządy dotacji), 
sprawy dotyczące formalnych i podatkowych aspektów działalności dobroczynnej, czy 
wreszcie – teksty wskazujące na niedoskonałości prawa związanego z działaniem orga-
nizacji i postulujące jego zmiany. Teksty te wiążą się z zagadnieniami prowadzenia przez 
organizacje działalności ekonomicznej (w formie działalności odpłatnej pożytku publicz-
nego oraz działalności gospodarczej), kwestiami podatkowymi czy rejestracji (tutaj sporo 
miejsca poświęcono zagadnieniom klubów sportowych). Wszystkie te zdiagnozowane 
problemy zostały zebrane i stanowią materiał dostępny na blogu jako „Tezy w sprawie 
uproszczeń” – proces koordynowany jest przez działaczy organizacji pozarządowych  
i samorządowców z całej Polski, skupionych w Stowarzyszeniu Dialog Społeczny. Postu-
luje się uproszczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, uproszczenia 
podatkowe i stworzenie dodatkowych mechanizmów finansowania organizacji. Wskazuje 
się też na bardzo konkretne problemy w działalności społecznej, takie jak obserwowane 
ostatnimi czasy w powiatowych urzędach pracy odmowy przyznawania statusu osoby 
bezrobotnej osobom, które nie pracują, ale społecznie zasiadają w zarządach organizacji 
pozarządowych, czy wysokie kwoty podatku od darowizny od pomocy udzielanej przez 
organizacje pozarządowe osobom potrzebującym. 

Poza tym na stronie dostępne są prezentacje on-line, stanowiące materiał szkoleniowy 
z zakresu m.in. źródeł finansowania organizacji (dotacje, zbiórki publiczne, darowizny, 
działalność ekonomiczna), aspektów formalnych, wolontariatu czy sprawozdawczości, 
związane bezpośrednio z działalnością szkoleniową Fundacji trzeci.org, prowadzoną na 
rzecz samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.


