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SEKTOR TRZECI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ: 

Wybrane Problemy 2  

 
1. Wprowadzenie:  Cele i problemy badawcze  

Statystyka sektora trzeciego (ST), jako systematyczny opis wyodrębnionego pod tą 

nazwą - a częstokroć tez pod innymi, blisko znacznymi terminami, na czele z non-profit 

organizacjami czy instytucjami poza-rządowymi (NPO, NGO) - segmentu działalności w 

ramach systemu statystyki publicznej, jest dziedziną o stosunkowo krótkim, bo liczącym 

niespełna ćwierć wieku, okresie rozwoju. Pomijając sporadycznie podejmowane wcześniej 

próby zintegrowania tego opisu ze statystyką tradycyjnie wyodrębnianych  podmiotów, 

‘instytucji’ w rachunkach narodowych (przedsiębiorstw, jednostek rządowych oraz 

gospodarstw domowych), z jednej strony, oraz fragmentaryczne ujęcie w tych rachunkach (za 

metodyką SNA’93)  poza-rynkowych i poza-publicznych usług i świadczeń w sektorze 

gospodarstw domowych, za milowy krok w tym rozwoju należy uznać prace wykonane w 

ramach The Johns Hopkins Comparative Nonprofit  Sector Project (JHCNSP) w kooperacji z 

Departamentem Statystyki ONZ.   

Prace te doprowadziły do opracowania założeń metodologicznych dla potrzeb 

systematycznego i ‘kompatybilnego’ z SNA’93 (ESA’95) opisu statystycznego ST w sposób 

uwzględniający zarazem jego specyfikę krajowa i regionalną, wynikającą  z odmienności w 

zakresie takich, istotnych dla genezy i funkcjonowania jednostek zaliczanych do ST 

czynników jak: poziom rozwoju gospodarczego – rozmiar wydatków socjalnych ze źródeł 

publicznych – tradycja religijna – normy prawne regulujące aktywność obywatelską i 

filantropijną -  stopień zróżnicowania społeczno-kulturowego – historyczne i kulturowe 

wzory rozwoju.3  

                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa i Wyższa 
Szkoła Biznesu w Pile. 
 
2 Artykuł niniejszy odwołuje się w wielu punktach do wyników opracowania przygotowanego (z udziałem  
autora) przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Klon/Jawor, pt. „Metodologia i kierunki 
badań statystycznych sektora trzeciego”, Raport dla GUS, Grudzień 2007 (Manuskrypt).  
 
 
3 Salamon, L., Sokolowski, S. W., (2004)  Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, Kumarian, 
Paris.  
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Założenia te, wraz z proponowanymi ujednoliceniami definicyjnymi i 

klasyfikacyjnymi jednostek ST, pozwalającymi na stosowanie zgodnego z rachunkami 

narodowymi, a wiec spełniającego wymagania porównywalności międzynarodowej, schematu 

postępowania badawczego – od konstruowania operatu badania po ewaluację ekonomicznych 

efektów działalności jednostek ST – zawarte są w implementowanym w coraz większej 

liczbie krajów (w tym w najbardziej zaawansowanych krajów członkowskich OECD) 

podręczniku pt. Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts (UN 

2003), oznaczanego też dalej w tekście skrótem UNH.. 

Zawarte w nim rekomendacje, stanowiąc z jednej strony ‘ostatnie słowo’ w zakresie 

badania sektora trzeciego w ramach statystyki publicznej, okazują zarazem trudności i 

ograniczenia proponowanych ujęć z punktu widzenia postulatu uwzględnienia (na 

podobieństwo innych sektorów) wkładu ST do PKB. Zarówno z racji technicznych 

problemów występujących w toku zastosowań ich w praktyce statystycznej, jak tez z uwagi 

na dwie, bardziej fundamentalne kwestie dotyczące ‘pokrycia’ oraz ‘pomiaru’ efektów 

działalności jednostek ST, odpowiednio.  

Na gruncie tych rekomendacji pozostawia się bowiem poza obszarem badania ST lwią 

część jego jednostek, takich jak nie posiadające dostatecznego stopnia instytucjonalizacji, z 

reguły nie należące do REGON czy BJS i nie zatrudniające pracowników jednostki typu 

grassroots,  samopomocowe i  inne o nieokreślonym statusie formalnym. W tym duża część 

inicjatyw podejmowanych w ramach lub pod auspicjami Kościoła Katolickiego oraz innych 

instytucji religijnych (grupy wyznaniowe, apostolstwo świeckich, etc.) 

Drugim, istotnym ograniczeniem proponowanej w UNH metodologii jest 

niedostateczne uwzględnienie, lub całkowita  niemożność wzięcia pod uwagę, tych efektów 

działania jednostek ST, które nie dają się mierzyć za pomocą wielkości monetarnych lub 

choćby ‘monetaryzowalnych’, w sposób pośredni, jak to jest stosowane w przypadku wartości 

dodanej wolontariatu (poprzez odpowiednią  konwersję czasu na wartości pieniężne). 

Konieczność liczenia się ze specyficzną interpretacją korzyści w sensie pozytywnego 

‘wpływu’ (impact) określonego typu działania – innego np. w przypadku zdrowia niż edukacji 

lub przestępczości, etc., (często nawet w obrębie tak właśnie, sektorowo wyróżnionych typów 

działań)  -  wyklucza bowiem próby ilościowego charakteryzowania takich działań  w sposób 

inny niż poprzez  relatywizowanie ich efektów do określonej, z reguły wąskiej i trudno 

porównywalnej z innymi, skali ‘stopnia osiągnięcia’ założonego celu bądź ‘wykonania’ w 

zakresie określonego typu  „jakości”. I to nie tylko tak bezpośrednich jak jakość życia czy 

jakość otoczenia lokalnego czy środowiska, ale też pośrednio, przejawiająca się w postaci 
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wzrostu kapitału społecznego bądź uczestnictwa obywatelskiego, itp., będących czynnikami 

sprawczymi dla osiągania jakości pierwszego typu – indywidualnych bądź grupowych (np. 

rozwój  społeczności lokalnych) .  

Konkluzją wynikającą z tych wstępnych uwag jest ‘warunkowe’ wskazanie na 

wspomnianą, oferowaną przez UNH i odwołującą się do Rachunków Satelitarnych (RS), 

metodologię badania sektora trzeciego w ramach statystyki publicznej, ale przy świadomości 

podwójnego typu ograniczeń, które wydają się być szczególnie poważne  w warunkach 

polskich (zważywszy na genezę i zakres działań inicjowanych na bazie religijnej, 

samopomocowej itp.). Jest to równoznaczne z sugestią, aby w sposób równoległy do 

implementacji metod odwołujących się do Rachunków Satelitarnych kontynuować prace 

metodologiczne i terenowe (oczywiście na eksperymentalną skalę) nad uzupełniającymi je 

technikami pozwalającymi na pełniejszą obserwację jednostek ST, oraz na ocenę 

jakościowych efektów wpływu ich działalności. 

Włączenie ST do mniej lub bardziej regularnych badań w ramach statystyki publicznej 

wydaje się nieodzowne, z przynajmniej dwóch powodów. 

 Pierwszym jest rosnąca rola i wpływ jakie na różne sfery życia mają organizacje 
nonprofit, woluntarystyczne, charytatywne i pozarządowe – tak w wymiarze 
indywidualnym jak i grupowym, zarówno w dziedzinie aktywności ekonomicznej jak i 
w podejmowaniu decyzji i przedsięwzięć praktycznych.4 W szczególności, w zakresie 
szeroko pojętego sektora społecznego, rozwoju społeczności lokalnych, jak też 
rozwoju osobniczego oraz wzrostu uczestnictwa społecznego grup i jednostek w 
ramach coraz intensywniej rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego (civil 
society). 5

Potwierdzeniem zwiększającego się znaczenia sektora trzeciego jest fakt, iż stanowi 

on osobny przedmiot polityki rządowej w najbardziej zaawansowanych krajach OECD, w 

których,  jak np. w Wielkiej Brytanii 6, wyodrębnia się, jako podstawowe obszary 

zainteresowania rządu i współpracy z podmiotami tego sektora: wzmacnianie społeczności 

                                                 
4 Pierwszym, przybliżonym wskaźnikiem rozmiaru sektora trzeciego może być– wynoszący od 7 do 10 procent – 
udział zatrudnionych tym sektorze (w  pełnym wymiarze czasu) w całkowitym zatrudnieniu poza rolnictwem w 
objętych badaniami 35 krajach, co  czyni ten sektor, jako ‘odrębną a gospodarke’, 6-tą gospodarka światową w r. 
2002- zob. OECD (2003) The Non-profit Sector ina Changing Economy, Paris (s. 11).  
5 Na podstawie dokonanych dotychczas oszacowań w 8 krajach (bazujących na Rachunkach Satelitarnych,  z 
uwzględnieniem ‘wartości dodanej’ wolontariatu) przeciętny wkład ST/NPI wynosi  5 % PKB, w tym: Kanada 
7.3% – USA 7.2% – Japonia 5.2% -  Belgia 5.0% – N. Zelandia 4.9% – Australia 4.7% – Francja 4.2% – Czechy 
1.3%. [w] Salamon, L., 2007, Measuring Civil Sopciety and Volunteering. Initial Findings  from Implementation 
of the UN Handbook on Nonprofit Institutions (Mimeo).  
6 W dokumentach oficjalnych rządu UK ST definiowany jest (w duchu rekomendacji UE) jako sektor organizacji 
nie-rządowych prowadzących działalność woluntarystyczną, społeczno-lokalną, filantropijna, przedsiębiorczo- 
społeczną, kooperatywną i wzajemnościową (towarzystwa wzajemne), i które kierują się przy tym wartościami 
(value-driven), przeznaczając swoje nadwyżki na cele społeczne, środowiskowe i kulturalne. The Future Role of 
the Third Sector in Social  and Economic Regeneration: final report, by HM Treasury CabinetOffice, July 2007.    
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lokalnych i przedsiębiorczości społecznej (social enterprise), przekształcenia w sferze 

dostarczania usług publicznych oraz zwiększanie znaczenia i uczestnictwa obywatelskiego.7  

 Drugim powodem jest odmienność badawcza organizacji i instytucji zaliczanych do 
non-profit, wymagająca odwołania się do nowych metod, wykraczających poza 
istniejące schematy klasyfikacyjne i standardowe procedur zbierania oraz 
procesowania i analizowania danych przez GUS (jak to jest też w przypadku innych, 
centralnych agencji statystycznych, nawet w najbardziej ‘statystycznie 
zaawansowanych’ krajach). 

* 

Struktura tego tekstu jest następująca: w części 2-giej zawarty jest przegląd 

podstawowych pytań badawczych, wraz dyskusją ustaleń pojęciowych i klasyfikacyjnych 

przyjmowanych w badaniach międzynarodowych; w części 3-ciej omówione są potencjalne 

źródła danych, zaś w 4-tej  problemy pomiarowe i ewaluacyjne. W konkluzji naszkicowany 

jest możliwy scenariusz badan ST, z uwzględnieniem specyfiki ‘segmentu Kościelnego’, 

wymagającej potrzeby włączenia instytucji ‘zewnętrznej’ (typu Instytut Statystyki Kościoła 

Katolickiego) do współpracy z GUS w zakresie zbierania danych na ten temat. 

 

2. Badania statystyczne sektora trzeciego – pytania badawcze 8 

Lawinowo rosnąca liczba badań nad ST, w sposób proporcjonalny do jego znaczenia 

w gospodarce i życiu społecznym (a więc na czele z krajami Anglosaskimi i największymi 

gospodarkami UE), wynika tez z wielości punktów zainteresowań tym sektorem. Dotyczą one 

nie tylko podmiotowych i przedmiotowych charakterystyk jednostek zaliczanych do ST, ale 

tez innych uczestników jego działalności. I to zarówno po stronie wejścia , np. nie-nonprofit 

(for-profit) jednostki prowadzące także działalność typu non-profit, jak i wyjscia, w tym 

beneficjanci indywidualni i zbiorowi (np. określona społeczność lokalna lub pod-grupa w 

populacji). 

2.1 Projektowanie  badania nad sektorem trzecim. 

Fundamentalnym dla sformułowanego w tytule podejścia do ST, jest rozróżnienie 

pomiędzy badaniami podejmowanymi dla potrzeb statystyki oficjalnej, tzn. prowadzonymi w 

                                                 
7  The Future Role of the Third Sector- op. cit. 
8 Przedstawione w tym opracowaniu rekomendacje i sugestie dotyczące przyszłych badan GUS nad ST bazują na 
wstępnej wersji raportu opracowanego dla GUS,   Metodologia i kierunki badań statystycznych sektora trzeciego 
(Grudzień 2007), przez Zespół  powołany przy Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego, w kooperacji z 
przedstawicielami Stowarzyszenia KLON/Jawor. Prace przygotowawcze do badania podmiotów ST przez GUS 
zintensyfikowano w ślad za inicjatywą Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, zainteresowanego informacją nt.:  (i) skali i zakresu podmiotowego ST, oraz związanego z tym 
zakresu przedmiotowego, a także  (iii) organizacji i zasad działania systemu badań ( w ty, wykorzystania 
istniejących źródeł danych) dla rosnących potrzeb informacyjnych.
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ramach systemu statystyki publicznej, a wszelkimi innymi badaniami, nawet tymi o zbieżnych 

z pierwszą kategorią celach. 9 [Aczkolwiek doświadczenia badawcze, w tym ustalenia 

pojęciowe dostosowane do krajowej specyfiki tak złożonego obszaru badawczego jak ST, 

stanowić mogą – jak to ma  też miejsce w przypadku Polski – bardzo przydatny materiał, 

szczególnie na poziomie wyznaczania badań.10 ]   

 Główne obszary zainteresowań, a zarazem typy problemów, wyznaczające łącznie 

przestrzeń  badawczą, obejmują: 

(i)    co konstytuuje populacje celową statystycznych badan sektora trzeciego?  

a) w jaki sposób należy definiować, identyfikować i klasyfikować w statystyce 
publicznej jednostki ST, uwzględniając zarazem bogactwo form, w jakich 
one występują oraz obszarów i rodzajów podejmowanych przez nie 
działań? 

b) w jaki sposób konstruować operat (operaty) badania ST?:  

(ii) jakie informacje konstytuować powinny wieloźródłową zintegrowaną bazę 
danych (WZBD) dla potrzeb statystycznego badania sektora trzeciego?  

(iii) uczestnictwo w działalności ST, zarówno po stronie ‘wejscia’ jak i wyjscia’, oraz skala i 
forma uczestnictwa - kto, na jakich zasadach, w jakiej roli, i w jakiego typu działaniach i 
formach aktywności uczestniczy? 
 (iv)  jakiego typu analizy i oszacowania statystyczne powinny być dokonywane w 
ramach prezentacji wyników badan nt. sektora trzeciego – w szczególności, w jaki 
sposób dane te mogą być wykorzystane dla potrzeb GUS (np. rachunków 
narodowych) oraz dla innych użytkowników (np. Min. Pracy i Polityki Społecznej, 
czy tez organizacji społeczeństwa obywatelskiego), itp. – w tym, w jaki sposób należy 
uwzględniać w statystyce publicznej:  

a) efekty gospodarcze, w sposób wiążący je ze stosowaną przez GUS 
metodologią rachunków narodowych – Rachunki Satelitarne (?) 

                                                 
9 Sporadyczne prace nad sektorem trzecim były prowadzone w GUS już w latach 90. – w ramach różnych 
badan,  wymienianych tez w literaturze przedmiotu – por.. Salamon, L., Sokolowski, S.W., and Associates, 
2004, Global Civil Society. Dimernsions of the Nonprofit, vol. 2, Kumarian, Paris. Autorzy cytują następujące 
badania: sondaz budzetu czasu, (proba 1,000, I 2,034 dorosłych  respondentów ,  Październik 1996 - spis 
stowarzyszeń w 1997 oraz poszerzony o fundacje, związki zawodowe, organizacje proacodawcó1), partie 
polityczne organizacje profesjonalne i biznesowe, i inne,  spis w tym samym  roku (1997) - spis stowarzyszeń, 
fundacji i innnych spolecznych organizacji  w r. 1998 - sondaż  typu ‘giving and volunteering’ w Czerwcu 1998 
(na próbie losowej 1,153 dorosłych repondentow) - Uzupelniajacy Sondaz Oranizacji (Supplementary 
Organizational Survey), na próbie  losowej 523 stowarzyszeń, foundacji, nonprofit organizacji związanych z 
Kościołem, organizacji  pracodawców, profesjonalnych i biznesowych  i innych organizacji społecznych 
badanych 1999 (przez zespol związany z  JHCNS Project). Przedmiotem zainteresowania były: zatrudnienie, 
wydatki, wynagrodzenia, budzet (wpływy),  Dane nt. organizacji typu wyznaniowego dostarczających usług 
spolecznch (zdrowie i edukacja) szacowano na podstawie badań siły roboczej i sondażu organizacyjnego.    
 
10 Przykładem takich, prowadzonych poza statystyką oficjalną badań o bezpośredniej przydatności dla celów 
planowanych w GUS badań  nad gospodarka społeczną i sektorem trzecim, są przede wszystkim badania 
prowadzone przez Stowarzyszenie KLON/Jawor (zob. Gumkowska, Herbst, Wygnański 2004); a także przez 
inne instytucje (UW, ISP PAN, etc.,  - np. w ramach Projektu „Tu jest praca” (E. Leś,  S. Nałęcz, 2007), oraz 
ISKK (W. Zdaniewicz, L. Adamczuk).  
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b) efekty społeczne (ekonomicznie nie-mierzalne) działalności jednostek 
sektora trzeciego -- wskaźniki dla ewaluacji za pomocą technik należących 
do arsenału ‘analizy wpływu społecznego’.   

Wszystkie z tych aspektów są, oczywiście powiązane ze sobą i muszą być brane pod 

uwagę równocześnie w  trakcie wyznaczania badań nad ST, w szczególności badań 

podejmowanych po raz pierwszy. Taką przybliżoną wersją prezentacji,  uwzględniającą  

współ-warunkujące się kwestie badawcze w tym obszarze, jest schemat  przedstawiony w 

Tabeli 1.   

Tabela 1. Płaszczyzny rozważań w statystycznych badaniach sektora trzeciego (ST) 
 Obiekt / przedmiot 
badania / wymiary 
badania 

Konceptualizacja i 
‘operacjonalizacja’  
/ konstruowanie 
operatu badania   

Zbieranie danych   
 / możliwe źródła 
danych 

Analiza  
/ opis statystyczny i 
charakterystyka wyniku 
działalności jedn. ST  

Organizacje ST / 
NPO 

Populacja celowa i 
dostępna:                   
- kryteria 
identyfikacji JSST 
- klasyfikacje / 
typologie 
-- NPO tradycyjne 
--  NPO nowe / 
‘obrzeża ST’ /  
‘przeds. spoleczna’ / 
’ekonomia społ.’      
--inne  

Dokumenty i rejestry  
- REGON, BJS,  
- inne  administracyjne; 
 - badania istniejace 
- badania specjalne ST / 
uzupelniajace 
(typu SOF) 

Charakterystyka ST / NPO – 
zakres zjawiska i obszary działań  
-ujecie podmiotowe / wskaźniki 
uniwersalne: 
- liczba jednostek ST 
- zatrudnienie 
- l. członków NPO 
- l. wolontariuszy 
- filantropia idywidual. 
- ujecie przedmiotowe / 
wskaźniki specyficzne: 
- ‘produkcja’ wg dziedzin 
aktywności /miary wykonania; 
- udział w zaspokoj. określ. 
potrzeb / miary udzialu  

Uczestnictwo 
 

Ujecie procesualne 
ST: 
- dostarczyciele / 
donatorzy usług i 
dóbr   
- użytkownicy / 
beneficjanci  

Dokumenty / żródła 
- badania istniejące   
(sondaże BBGD – np. 
transfery miedzy g.d.,  
 BAEL, EU-SILC, bad. 
budżetu czasu, etc) 
- bad. specjalne 

Charakterystyka uczestników: 
skala i forma uczestnictwa w 
działalności  ST  
- finansowa, czasowa, inna;  

Efekty działalności  
 

* Wymiary                    
- ekonomiczny,            
- społeczny 
* Poziomy 
- indywidualny /g. 
dom 
- lokalny / społ. lokal 
- ponad-lokalny     

Specyfikacja (dla celów 
obserwacji) zmiennych 
kluczowych wg 
przyjętej metodologii 
oceniania /oszacowań / 
ewaluacji 

Charakterystyka efektów: 
*  Rachunki Narodowe / Rach. 
Satelitarne, wraz z ‘wartością 
dodaną’ wolontariatu; 
 * wpływ społeczny    
Ewaluacja Wpływu Społ. 
 / Impact Analysis 
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.   2.2  Problemy pojęciowe i klasyfikacyjne:  Sektor trzeci (ST), organizacje non-profit       

 (NPO) i gospodarka społeczna.11    

W kontekście powyższych rozważań, jako pierwszoplanowe, bo dotyczące 

konstruowania wielo-poziomowego i wielo-warstwowego operatu badania (czy raczej 

operatów),  pojawiają się kwestie definicyjne i klasyfikacyjne. Termin sektor trzeci (ST), w 

przyjętym tu za dominującym w literaturze znaczeniem, jest pojęciem ogólniejszym niż 

stanowiące jego ‘jądro’ pojecie organizacji non-profit (NPO) czy tez uzupełniającymi je 

pojęciami, z jednej strony ekonomii społecznej 12 oraz, z drugiej strony,  społeczeństwo 

obywatelskie13. Wynika to z faktu iż jednostki ST / NPO są częstokroć generatorem, chociaż 

już niekoniecznie podmiotem, aktywności zaliczanej do ekonomii społecznej, której 

podmioty uważa się za leżące na pograniczu ST.   

Klasycznie, za Salomonem i Anheier’em (1997)14  przestrzeń miedzy sektorem publicznym i 

prywatnym, tzn. ST,  opisują (w sposób wyczerpujący, ale z założenia nierozłączny) 

następujące nazwy :   

1. Nonprofit sector (The non-profit sector)15  

2.  Sektor filantropijny  (Charitable sector)  

                                                 
11 „Sektor trzeci”, charakteryzowany jako sektor organizacji działających nie dla zysku, jest nieformalnie 
charakteryzowany jako obszar leżący pomiędzy rynkiem i panstwem, (pomiędzy sektorem prywatnym i sektorem 
publicznym). Częstokroć, szczególnie w publicystyce, utożsamiany z organizacjami nonprofit (NPOs), 
pozarządowymi (NGOs), i niejednokrotnie tez z ‘gospodarką społeczną’ , co wydaje się być uzasadnione w 
przypadku niektórych jej wersji, np. Francuskiej "économie sociale", lub tradycyjnej Amerykańskiej (w 
znaczeniu  A. Tocqueville’a), niż w przypadku współczesnej wersji anglosaskiej „social econoomy”.  W 
przypadku Polski, zasada ‘finansowania zwrotnego’ czyniąca jednostki ekonomii społecznej jako ewidentnie 
nastawione na zysk też luzno styka się z organizacjami nonprofit, i raczej przecina niż pokrywa z ST, 
aczkolwiek niektórzy autorzy przyznaja, iż „ [W] tekście zamiennie posługujemy się  
terminami organizacje ekonomii społecznej, trzeci sektor, organizacje pozarządowe”] – zob. Królikowsk, 
A.,(red.)  Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Raport otwarcia Bank BISE. 
 
12 Za konstytutywne elementy definicji ‘gospodarki społecznej’ uznaje się złożenie cech dotyczących własności, 
kontroli, wartości, produktu oraz źródła  finansowania, z reguły bez akcentowania nie-profitowego nastawienia 
jej uczestników - zob. Len Arthur, Molly Scott Cato, Tom Keenoy, Russell (2004), Developing an Operational 
Definition of the SocialEconomy (www.uwic.ac.uk). 
13  Generalnie, przez analogię do definiownia ST i NPO, organizacji reprezentujących  tzw. społeczeństwo  
obywatelskie (uczestnictwo obywatelskie, etc.), określane są jako obszar lezący pomiędzy rodziną a państwem. 
14 Salamon, L. M. and Anheier, H. K. (eds.) (1997), Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis 
(Manchester: Manchester University Press). 
15 Organizacje non-profit charakteryzowane są (w odróżnienie przede wszystkim od organizacji drugiego, 
prywatnego, komercyjnego sektora) jako prowadzące działalność nie nastawioną na zysk. Aczkolwiek, nie to 
wyklucza prowadzenia aktywności ekonomicznej o rynkowym charakterze, przynoszącym zysk, ale pod 
warunkiem nie uczestniczenia (osób prowadzących taką działalność)  w wypracowanych przez organizację 
zyskach; zysk powinien w całości być wykorzystany na działalność statutową organizacji. (zob. United Nations 
2003, Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, New York. 
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3. Poza-rynkową atywność na rzecz społeczności lokalnej  (Community 

 regeneration: community initiatives outside the market) 

4. Kooperacyjne formy działalności biznesowej (Cooperatively owned business) 

5. Pracownicze udziały własnościowe (ESOP, Employee share ownership plans)  

6. Wspólnoty kredytowe (Credit unions)  

 7. Wspólnie zarządzane usługi publiczne (Mutually administered public services) 

Zgodnie z sugestiami Unii Europejskiej, pojecie sektora trzeciego odnosi się do trzech 

typów organizacji: kooperatywy, stowarzyszenia (w tym fundacje), i oparte na zasadzie 

wzajemności towarzystwa (mutuals, EC 1997).  

Z przyjętego tu, jako wiodący dla potrzeb badawczych statystyki oficjalnej, punktu 

widzenia metodologii UNH (2003), podstawowym kryterium zaliczenia jednostki, grupy bądź 

instytucji do zbioru jednostek statystycznych ST jest aby posiadały one, równocześnie 

następujące własności:  (i) pewien, trwały stopień  instytucjonalizacji ; (ii) stały, 

sprecyzowany cel działalności; (iii) określona strukturę;  (iv) określone pole działania, oraz  

(v) status legalny (czy określony w mniej lub bardziej formalny sposób,  status 

stowarzyszenia).16

Z drugiej strony,  zgodnie w wytycznymi UE (CIRIEC  2006), do gospodarki 

społecznej zalicza się te podmioty ST które prowadzą działalność społeczną polegającą na 

wytwarzaniu  dobra społecznego lub użyteczności powszechnej, o niewątpliwej wartości 

społecznej. 17 W terminologii UNH  są to w/w organizacje leżące na obrzeżu ST: (a) 

przedsiębiorstwa społeczne – aktywność rynkowa ale w interesie publicznym 18 ; (b) 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego – formalne i nieformalne grupy i stowarzyszenia 

                                                 
16 Podstawowe definicje jednostek sektora trzeciego – na podstawie:  Podstawowe definicje z zakresu organizacji 
trzeciego sektora. GUS Departament Statystyki i Usług, MPiPS  Dep. Pożytku Publicznego, Warszawa 11.01.07. 

1. Organizacje pozarządowe   
2. Organizacja pożytku publicznego: Podmioty dla których status jest niedostępny 
3. Działalność pożytku publicznego: Działalność nieodpłatna pożytku publicznego - Działalność odpłatna 

pożytku publicznego; 
6.  Fundacja; 5. Stowarzyszenie:  Stowarzyszenie zwykłe - Związek stowarzyszeń; 6.  Wolontariusz; 
7.  Związek zawodowy; 8. Partia polityczna; 9. Organizacje pracodawców; 10. Samorząd zawodowy; 11. 

QUANGO; 12. Organizacje obywatelskie; 13. Organizacje charytatywne, dobroczynne 

•   Segment Kościelny Sektora Trzeciego, E. Jamroch (2007) Opracowanie niepublikowane: Form życia 
zrzeszonego opartego o wiarę:  Stowarzyszenia – Grupy (agregaty, zrzeszenia, wspólnoty) – Ruchy (o 
charakterze ewangelizacyjno-modlitewnym; duszpasterskim- społeczno-religijne)   

17 Formalne uznanie gospodarki społecznej przez UE datuje się od 1989r., dokumentem Przedsiębiorstwa w 
sektorze gospodarki społecznej: europejski rynek bez granic oraz utworzeniem Działu ds. Gospodarki 
Społecznej w XXIII Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej (w tym samy czasie) – zob. CIRIEC  2006 
Gospodarka Społeczna W Unii Europejskiej. 
18 Social Enterprises in OECD Countries. Paryż, OECD, s. 10. 
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obywatelskie;19 (c) NGO oraz quasi NGO (QUANGO’s)*; (d) spółdzielnie∗ (e)  towarzystwa 

wzajemnościowe ∗; (f) grupy samopomocowe ∗; (f) organizacje terytorialne, endogeniczne ∗. 

Relacje miedzy najważniejszymi elementami ST, ze uwzględnieniem gospodarki 

społecznej jako układu odniesienia można przedstawić w ujęciu graficznym, jak niżej (rys. 1).  

 
Rys. 1.  Ekonomia społeczna w relacji do kooperatyw i organizacji non-

profit20

     
Za podstawę klasyfikacji rozstrzygającej w dużym stopniu kwestie demarkacyjne pomiędzy 

NPO 
zorientow
ane na 

 
Ekonomia 
Społeczna 

Grupy 
adwoka
ki

ORGANIZACJE 
NON-PROFIT 

KOOPERATYWY / 
SPÓŁDZIELNIE    

  Kooperatywy    
  pracownicze  

  Kooperatywy  
użytkowników 

Źródło: na podstawie Defourny (2001: 22) 

jednostkami podciąganymi pod rożne nazwy, proponuje się przyjąć, za innymi krajami OECD 
 rekomendowaną przez UNH klasyfikację pn. International Classification of  Nonprofit  
Organizations (ICNPO) 21.  

 

                                                 
19 Working Together: The Word Bank’s partnership with Civil Society. Browning Brantley. NGO and Civil 
Society Unit, SDV. Wrzesień 2000. 
* Podmioty z pogranicza Sektora Trzeciego.  
20 Defourny, J. (2001), "Introduction – from third sector to social enterprise", [w] Borzaga, C., Defourny, J., 
Adam, S., Callaghan, J. (red.),The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London, . 
 
21 Argumentem przemawiającym za przyjęciem ICNPO jest, m. in., ej hierarchiczna struktura, obejmujaca 13 
kategorii podmiotów non –profit  i ponad 70 pod-kategorii, spójna z klasyfikacjami ISIC(International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities) i  NACE (General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities) – zob. UN Handbook, s. 93 .   
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Jej dostosowanie do warunków krajowej klasyfikacji działalności (PKD) jest oczywiście 

przedmiotem dalszych ustaleń pojęciowych, dostosowujących ją do 12-tu grup 

wyszczególnionych w ICNPO22.  

 Na bazie powyższych rozważań pojęciowych, uwzględniających przecinające się 

zakresowo charakterystyki różnych typów podmiotów, statystycznych jednostek ST należy 

upatrywać wśród spełniających w/w kryteria, następującego typu jednostek:23

(a) dostarczyciele usług non - profit, takich jak: hospicja, zakłady opieki dziennej, 
przedszkola etc. prowadzone przez fundacje i im podobne podmioty; (b) organizacje 
pozarządowe promujące rozwój ekonomiczny; (c) organizacje kulturalne i zespoły 
artystyczne, w tym muzea, teatry, orkiestry, etc.; (d) kluby sportowe; (e) grupy 
adwokackie promujące prawa człowieka i obywatelskie; (f) fundacje przeznaczające 
środki pieniężne na cele społeczne; (g) organizacje wspólnotowe/ stowarzyszenia o 
charakterze grassroots; (h) kluby społeczne – turystyczne, wiejskie etc.; (i) związki 
zawodowe, stowarzyszenia zawodowe i biznesowe; (j) kongregacje religijne – parafie, 
synagogi, zbory etc.  

Podsumowaniem powyższych ustaleń pojęciowych jest zawarta w Tab.2 kategoryzacja 

podmiotów w ramach schematu pojęciowego SNA (SNA’93, bądź ESA’95 )    

Tabela 2: Macierz alokacji podmiotów sektora trzeciego (na bazie SNA 1993) 

Sektory gospodarki Typ 
instytucjonalny 
jednostki 

Korporacj
e Nie–
finansowe  

Korporacje 

Finansowe  

Sektor 
rządowy   

Gospodar
stwa 
domowe  

NPISH Nonprofit 
org.  w sektorze 
gosp domowych 

Non – 
profit 
sektor 

Korporacje /  
przedsiębiorstwa 

Jednostki  
rządowe 

Gospodarstwa 
domowe 

Inst. Non-Profit  

C1 

 

 

 

 

N1 

C2 

 

 

 

 

N2 

 

 

G 

 

 

N3 

 

 

 

H 

 

N4 

 

 

 

 

 

N5 

 

 

 

 

 

∑ N 

Źródło: UN Handbook (2003) s.14   

 

                                                 
22 Grupy ICNPO:  (1) kultura i wypoczynek; (2) edukacja i badania; (3) zdrowie; (4) usługi społeczne; (5) 
środowisko naturalne; (6) rozwój (lokalny) i mieszkalnictwo;  (7) Prawo, doradztwo działalność  polityczna; (8)  
Działalność filantropijna i promowanie woluntaryzmu; (9) Religia; (10) Stowarzyszenia biznesowe i 
profesjonalne, związki zawodowe; (12) Nie klasyfikowane gdzie indziej – zob.  UN Handbook, s. 93. 
 
23 W ramach koncepcji wieloźródłowej bazy danych przyjętej w/w Raporcie ISKK, i z zgodnie z 
rekomendacjami dotyczących implementacji UN Handbook ,  za podstawę w zakresie konstruowania operatu 
badania przyjęto kryterium selekcji negatywnej JSST, polegające na wykluczaniu tych jednostek, które nie 
spełniają (jednoczesnie)  wszystkich z wymaganych kryteriów. W płaszczyźnie praktycznej, przydatnym do tego 
celu może być stosowany w innych krajach algorytm doboru jednostek  typu ‘drzewko decyzyjne’- zob.  John 
Hopkins Guidance Manuel (Mimeo). 
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3 Źródła danych - konstruowanie zintegrowanej bazy danych  
Wspomniana wielość operatów badania, dyktowana, z jednej strony, heterogeniczną 

naturą podmiotów ST oraz, z drugiej strony, zróżnicowanym charakterem źródeł danych, 

rodzi dwa współwystępujące ze sobą problemy. Po pierwsze, pozyskanie danych 

spełniających wymogi zapotrzebowania informacyjnego, włącznie z danymi dla analiz 

ewaluacyjnym. Po drugie, posługiwanie się standaryzowanym schematem procesowania 

danych – od wprowadzania danych, poprzez ich przetwarzanie dla celów analizy, po spójne z 

przyjętymi za podstawowe systemami klasyfikacyjnymi, metadane. 

Przegląd potencjalnych źródeł zasilających zintegrowaną bazę danych dla badania ST 

wymaga uwzględnienia zarówno danych dostępnych w ramach systemu statystyki publicznej, 

jak i danych administracyjnych i podatkowych, a także ze źródeł spoza statystyki publicznej - 

w tym, badania prowadzone przez ośrodki pozarządowe i akademickie. Lista źródeł 

poddanych krytycznej ocenie z punktu widzenia ich potencjalnej przydatności dla celów 

badania ST jest dosyć obszerna, obejmując także zrodła dotychczas nie wykorzystywane dla 

celów badań statystycznych.24  

                                                 
24 W ramach  przygotowywania Raportu ISKK (2007), takiemu krytycznemu przeglądowi (uwzględniającym  
tez wcześniejsze ewaluacje istniejących źródeł przez Klon/Jawor) poddano wstepnie następujące potencjalne 
źródła danych:  

• System REGON, KRS  
• Sprawozdania podatkowe (CIT) i finansowe jednostek non-profit 
• Deklaracje ZUS (ZUS P RZA, ZUS P RCX) 
• Sprawozdania merytoryczne organizacji, w tym zwł. fundacji, z uwzględnieniem sprawozdań 

związanych ze specyficznymi obszarami ich działania (np. S-02 w przypadku organizacji prowadzących 
szkoły podstawowe itp.) 

• Sprawozdawczość Organizacji Pożytku Publicznego 
• Źródła administracyjne dotyczące: 

• działalności gospodarczej jednostek osób prawnych i fizycznych, 
• realizacji budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 
• działalności szkół wyższych, 
• działalności placówek ochrony zdrowia 
• działalności instytucji pomocy społecznej (w tym system POMOST) 
• działalności instytucji kultury, 
• działalności inwestycyjnej jednostek osób prawnych i fizycznych, 
• działalności partii politycznych (PKW) 
• System Informacji Oświatowej 

• Sprawozdawczość wewnętrzna dużych central organizacji non-profit (np. ZG ZOSP RP, Centrale 
Związków Zawodowych); 

• Rejestry organizacji dostępne poza GUS (np. w Starostwach Powiatowych, urzędach gmin)  
• Zasoby Banku Danych Regionalnych,   
• Badania GUS związane lub potencjalnie związana z organizacjami non-profit lub transferami na rzecz 

tych organizacji z sektora gospodarstw domowych (SOF, badania budżetów czasu, budżetów 
gospodarstw domowych, EU-SILC, BAEL),  

• Poza-publiczne źródła danych, w szczególności praktyka badawcza związana z trzecim sektorem i 
aktywnością społeczną (Stowarzyszenie Klon/Jawor, ISKK SAC) 
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Z punktu widzenia oszacowania skali i wkładu wolontariatu, za stosunkowo 

najbardziej pozadane nalezałoby uznać sondażowe Badania Budżetu Czasu, które jednak nie 

są przeprowadzone dostatecznie często (ostatnie w r. 2004) 25.  

Metodologicznym wzorcem w eksploracji istniejących zasobów informacyjnych, w 

tym badań prowadzonych dla innych celów, oraz dla rekomendacji (typu zawartych w 

Raporcie ISKK) także były propozycje przedstawione w UNH. Poza wspomnianym (zob. 

przyp. 19) kryterium selekcji negatywnej jednostek ST, podejście takie wyznacza zakres 

informacji potrzebnej dla wszystkich z wyspecyfikowanych w Tab. 1 (i  wymienionych 

wyżej) aspektów badania ST, w tym rodzaj zmiennych, następująco:  

(1) finanse NPI (wydatki, dochód, majątki, zobowiązania);  
(2) struktura NPI (jednostki, członkowie, osoby zatrudnione, wolontariusze, czas 
pracy woluntariuszy);  
(3) produkt NPI na wejściu i wyjściu (profile członków i klientów NPI;   
(4) Zaangażowanie członków i klientów NPI, i ich satysfakcja  
(5) Współczynnik sprawności, oraz korzyści i koszty dystrybucji). 

 Drugim wyznacznikiem zapotrzebowania informacyjnego jest (na gruncie 

metodologii UN Handbook) zestaw zmiennych występujących w metodologii Rachunków 

Satelitarnych, przyjmowanych coraz powszechniej za podstawę mierzenia efektów 

działalności jednostek ST.    

4 Problemy pomiarowe - ocena efektów działalności jednostek ST 

4. 1. Rachunki Satelitarne (RS):  wymagania informacyjne i metodyczne.  

Zapotrzebowanie informacyjne metodologii rachunku satelitarnego jednostek non-

profit można, w uproszczeniu,  przedstawić  jako układ danych niezbędnych dla 

charakteryzowania trzech typów zmiennych (UNH, 2003):  

(1) zmiennych służących oszacowaniu monetarnych wskaźników wartości produkcji 
jednostek ST uwzględnionych już w systemie rachunków narodowych, lecz w 
odmiennej od przyjętej w SNA konfiguracji podmiotów non-profit;  

(2) zmiennych dodatkowych, jako uzupełnienie wskaźników opisujących specyficzne 
aspekty działalności instytucji non-profit (takich jak  oszacowanie monetarnej 
wartości pracy wolontarystycznej, oszacowanie wartości produkcji nierynkowej 
organizacji zaliczanych do sektora rynkowego26, oraz wartość tzw. opłat pośrednich 
uiszczanych przez administrację publiczną (third party payments)); 

                                                 
25 Pod kątem przydatności dla potrzeb pozyskania danych o wolontariacie, przeanalizowano również badania 
BAEL oraz EU-SILC, jednak uznano, że uwzględnienie w nich zagadnień związanych z wolontariatem byłoby 
trudne. Badanie BAEL dotyczy bowiem aktywności o charakterze zarobkowym (lub bierności zawodowej), 
EUSILC zaś w niewielkim stopniu dotyka zagadnień związanych z aktywnością zawodową. 
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(3) zmiennych służących obliczeniu dodatkowych wskaźników  charakteryzujących 
ekonomiczny i społeczny potencjał ST – jego strukturę i efekty aktywności  

Zaspokojenie tego zapotrzebowania informacyjnego realizowane jest na drodze: (a) 

wyodrębnienia zbioru jednostek ST spośród podmiotów gospodarki narodowej;  (b) agregacji 

danych na ich temat, dostępnych w istniejącym systemie rachunków narodowych; (c) dodaniu 

do rachunku informacji nieobecnych w tym systemie, opisujących nierynkowe rezultaty 

działań organizacji, ich zdolność do mobilizowania  aktywności woluntarystycznej, a także 

strukturę i efekty działań jednostek trzeciego sektora. 

4. 2. Problemy zastosowań RS w kontekście krajowym.  

Konsekwencją warunku spójności oszacowań dokonywanych w ramach RS z ich 

analogonami w SNA, czyni każdorazowe zastosowanie tej metodologii specyficznym dla 

poszczególnych krajów. Jednakże, na bazie doświadczeń w innych krajach, jak też krajowej 

specyfiki sytuacji w  zakresie danych pierwotnych, należy przewidzieć możliwość  

wystąpienie błędów przed którymi należy się zabezpieczyć, polegających na27: 

a) uproszczeniach wynikających z ograniczania się jedynie do wskaźników 
„kompatybilnych” z ogólnym schematem rachunków narodowych; 

b) ograniczaniu się w ocenie produkcji organizacji do danych dostępnych już w systemie 
rachunków narodowych, co może to oznaczać pominiecie w RS informacji o 
organizacjach najmniejszych (nie zatrudniających pracowników);  w przypadku 
Polski, usuwałoby to poza nawias RS trzy-czwarte wszystkich posiadających 
osobowość prawną stowarzyszeń i fundacji, oraz znaczną część organizacji 
gospodarki społecznej, i prawie wszystkie inicjatywy związane z Kościołem 
katolickim (nie należących do zbioru oficjalnie działających stowarzyszeń i 
fundacji)28 

c)  szacowaniu wartości wolontariatu na rzecz organizacji za pomocą wartościowania 
pracy wolontariatu metodą „kosztu zastąpienia” (biorąc za punkt odniesienia dla tych 
oszacowań przeciętne wynagrodzenie pracowników socjalnych); 

d)  niejednoznaczności  w posługiwaniu się klasyfikacją jednostek trzeciego sektora w 
układzie rodzajów działalności  z racji, z jednej strony, jej ogólnikowości 29, oraz, z 
drugiej strony, niskiej jakości danych nt. jednostek ST, w systemie REGON, co w 

                                                                                                                                                         
26 Jak już zaznaczono, organizacje non-profit prowadzące rozbudowaną działalność gospodarczą  traktuje się 
jako przedsiębiorców i nie uwzględnia się wartości wytwarzanych przez nie dóbr lub usług o charakterze 
nierynkowym 
27 Więcej w Raporcie ISKK. 
28 Dla uniknięcia problemu niedoszacowania sytuacji działalności ‘segmentu Koscielnego’ ST może być  
(sugerowane w UN Handbook,  s. 22) rozróżnienie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi kościoła jako takimi 
a działającymi przy nich inicjatywami zajmującymi się świadczeniem usług społecznych, i uwzględnić w RS te 
ostatnie.  
 
29 Wg klasyfikacji PKD, przeważająca część jednostek zareje\strowanych w REGON zaliczana jest do 
rezydualnej kategorii  91.33 („działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana”). 
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dużym stopniu czyni tego typu badania, jak prowadzone przez GUS badania SOF, 
mało wiarygodnymi 30. 

Alternatywnymi do SOF źródłami informacji nt kondycji finansowej oraz produkcji 

organizacji non-profit mogłyby być roczne deklaracje podatkowe od osób prawnych (CIT), 

która zarazem może być tez wykorzystana dla aktualizacji rejestru REGON (Gumkowska i 

inni, 2007). Natomiast w odniesieniu do oceny skali i zakresu pomocy udzielanej przez 

osobom indywidualnym spoza gospodarstwa domowego, warto rozważyć możliwość dodania 

w Badaniach Budżetów Gospodarstw Domowych pytań dotyczących wolontariatu i 

uczestnictwa (dawca-biorca).31   

4. 3  Ewaluacja wpływu ST (Impact Analysis)32  

W odróżnieniu od ‘modelowanym’ na rachunkach narodowych RS, analiza nie-

monetaryzowalnych efektow ST wymaga odrębnej metodologii, w tym pojec i metod, 

zaczynając od odmiennej interpretacji terminu ‘wynik’ i jego oceny  (co ma być osiągnięte?) 

w ramach sub-sektorow i poprzez-sektory. Zatem, w uzupełnieniu do ewaluacji   ST jako 

całości (wartościowanie monetarne ‘wejscia’-‘wyjscia’; czynniki organizacyjne – 

zatrudnienie i woluntaryzm), przedmiotem oceny są funkcjonalnie wyodrębnione sub-sektory 

i pod-grupy – typowo (przykład z USA)33 :  ochrona zdrowia  - kultura, sztuka i edukacja - 

usługi społeczne - rozwój społeczności lokalnej -  kapitał społeczny – religia - główne 

podgrupy – kobiety – grupy religijne – kohorty wiekowe.   

Problemy ewaluacji zaczynają się od nieodzowności definiowania ‘wpływu’ czy 

‘stopnia osiągnięcia celu’ w każdym z takich obszarów aktywności, a nawet w oddzielnego 

typu sytuacji (np. wskaźnik sprawności w zakresie wykorzystania  łozek w klinice i w 

hospicjum, etc.). Także, kapitał społeczny, który jest lepszym predykatorem jakości życia niż 

nawet dochód i wykształcenie, może mieć w szczególnych przypadkach także formę 

                                                 
30 O niskiej jakości REGON świadczy m fakt, iż zgodnie z oszacowaniami Klon/Jawor, od 10 do 40 procent 
organizacji zapisanych w tym rejestrze nie istnieje (por. Gumkowska, Herbst, Wygnański 2004, Gliński 2007).   
 
31  Przykładem może być Bieżące Badanie Ludności  (Current Population Survey - September Supplement)  
prowadzone przez US Bureau of Labor Statistics  (BLS).  
 
32  Na trudny do obiektywnego (statystycznego) opisu i zasadniczo jakościowy charakter ‘wpływu’(impact) 
danych dotyczących efektów programów realizowanych w ramach ST i ekonomii społecznej, takich jak 
zatrudnienie na poziomi społeczności lokalnych czy kreowanie kapitału społecznego  przez ‘przedsiębiorców 
społecznych’ wskazują przykładowe opracowania, odpowiednio: EMCO 2006, The territorial dimension of the 
EES (European Employment Startegy) and the social economy’, oraz Praszkier, R., Nowak, A., (2005) Zmiany 
społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych, Kwartalnik Trzeci Sektor, Nr. 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
33 Bielefeld, W., (2003) „Non-profit Sector Impact Evaluation. The View from USA”, [w] OECD  (2003) The 
Non-profit Sector in a Changing Economy, Paris. 
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negatywną (polegającą na wykluczaniu słabszych). Generalnie wszakże, pierwszoplanowym 

wyzwaniem dla statystyki społecznej, i zadaniem dla badacza, jest możliwie pełna i rzetelna 

ocena wpływu działań w ramach  ST w terminach wskaźników (mierników) korzyści 

indywidualnych34  i grupowych, jak spadek przestępczości,  rewitalizacja otoczenia i 

integracja społeczności lokalnych, etc. 

 5.  Podsumowanie  
Na gruncie powyższych rozważań, obrana za podstawę zastosowań Rachunków 

Satelitarnych celem uwzględnienia efektów działalności sektora trzeciego w rachunkach 

narodowych, i implementowana aktualnie w wielu krajach, metodologia oferowana przez UN 

Handbook (2003) wydaje się najbardziej właściwym podejściem do badania tego sektora 

przez GUS 35. Badania takie mogłyby stanowić pierwszy krok, wymagający wszakże 

dopełnienia dla skompensowania braków w pokryciu oraz pomiarowych ograniczeń tej 

metodologii. Niedostateczne uwzględnienie jednostek ST o nieokreślonym statusie, w 

szczególności takich jak związane z instytucjami i organizacjami religijnymi i inne działające 

na poziomi społeczności lokalnych, mogłyby być przedmiotem równolegle prowadzonych 

badan przez zewnętrzne (spoza GUS) ośrodki badawcze. Naturalnym partnerem GUS w tym 

obszarze badan wydaje się być Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego. Dotychczasowe 

prace badawcze prowadzone poprzez ISKK, umożliwiły stworzenie sieci respondentów 

parafialnych, ktorych sprawne działanie zostało sprawdzone w toku pilotażowego badania. 

Mogły by one stanowić potencjalną grupę lokalnych korespondentów, informujących oraz 

zbierających  informacje z terenów objętych systemem parafialnym.  

Na podstawie przedstawionych w opracowaniu ISKK (2007) wstępnych wyników 

pilotażowego badania organizacji, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych w Kościele 

katolickim w Polsce uznać można, iż parafia ma szansę stać się „oknem” obserwacji 

statystycznej sektora trzeciego na najtrudniejszym dla takiej obserwacji poziomie jakim jest 

poziom społeczności lokalnej, będący obszarem działań grup także nieformalnych, typu 

grassroots, na czele (ale nie wyłącznie) z grupami i organizacjami związanymi z Kościołem.    

                                                 
34 Np. badania Wuthnowa (2001) wykazały ze im wyższy poziom aktywności na bazie religijnej (bądź samej 
religijności), tym wyższe wskaźniki typu stopa przeżycia chorych, niższe zagrożenie  depresją, alkoholizmem i 
narkomanią, przy równoczesnym wzroście ogólnego poziomu indywidualnego dobrostanu (w tym poczucia 
sensowności życia) oraz osiągnięć edukacyjnych  Wuthnow, R (2001) „The Religious Dimension of Giving and 
Volunteering” [w] P. Flynn, V.A. Hodgkinson (red.) Measuring the Impast of Non-profit Sektor, Kluwer 
Academic, New York. 
 
35 Konkluzja taka zawarta jest tez we wspomnianym opracowaniu ISKK (2007).   
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