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society

civil society

Idea spo ecze -

stwa obywatelskiego. Wspó czesna debata i jej ród a

The idea 

of Civil Society

Etymologia spo ecze stwa obywatelskiego: O problemie t umaczenia no-

woczesnej koncepcji bürgerliche Gesellschaft

G os w dyskusji na temat wizji rozwoju 

spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce

Strategia Wspierania Rozwoju Spo ecze -

stwa Obywatelskiego na lata 2007–2013

, Strategia Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego na lata 

2009–2015 (przyj te jako za cznik do uchwa y 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopa-

da 2008)

Historia Polski 1795–1918
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Pó  wieku dziejów Polski

Polska. Losy pa stwa i narodu 1939–1989

Od „Solidarno ci” do spo ecze stwa obywateli,

IV OFIP Rzeczpospolita Obywa-

telska
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Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 

(SRK)

SRK

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
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nia 2007–2013 wspieraj ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa strategia spój-

no ci)

Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015

Krajowego Programu Reform na lata 2005–2008

Fundusze Unii Europejskiej 2007–

2013. Cele — Dzia ania — rodki

NSRO

Rozporz dzenie Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiaj ce przepisy 

ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) 1260/1999
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NSRO — Aneks 2. Konsultacje spo eczne  NSRO



131
Rados aw Potorski  Recepcja funduszy strukturalnych w Polsce jako impuls kreuj cy postawy spo ecze stwa…

–

–

NSRO — Aneks 2. Konsultacje spo eczne

NSRO — Aneks 2. Konsultacje spo eczne
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Przyk ady aktywizacji spo ecznej realizowanej poprzez recepcj  
funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim 

Nomenclature of Units for Territorial Statistics

Regulation (EC) 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 

May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics 

(NUTS) Rozporz dzenie Komisji (WE) 105/2007 

z dnia 1 lutego 2007 zmieniaj ce za czniki do rozporz dzenia (WE) nr 1059/2003 Parla-

mentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorial-

nych do Celów Statystycznych (NUTS), Rozporz -

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 176/2008 z dnia 20 lutego 2008 zmieniaj ce 

rozporz dzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek te-

rytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zwi zku z przyst pieniem Republiki Bu ga-

rii i Rumunii do Unii Europejskiej
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civil society non-governmen-

tal organizations

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-

riacie

Ustawa z dnia 

22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

oraz niektórych innych ustaw

SWRSO 09-15

Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. 
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SWRSO 09-15

SWRSO 09-15,

SWRSO 09-15
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non profit



142
Historia i Polityka  Nr 7 (14)/2012  Varia

Social Entrepreneurship: The Case for Definition
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Uwagi ko cowe 
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Reception of structural funds in Poland as an impulse 
creating the right attitudes of civil society


