
 
 

Załącznik 2. Działalność wydawnicza w latach 2009–2018 

Rok 
wydania Rodzaj Tytuł 

2009 folder Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych 
przez GUS na formularzach SOF 

2010 

folder Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach 
wyznaniowych działających w 2008 r. 

folder Stan działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce 

studia i analizy 
statystyczne Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. 

wstępna informacja Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji 
społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. 

2012 
notatka informacyjna 

i wstępne tablice 
wynikowe 

Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji stowarzyszeń, 
podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz społecznych podmiotów 
wyznaniowych w 2010 r. (SOF-1) 

2013 

folder Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r. 

informacja sygnalna Organizacje pożytku publicznego i 1% - wstępne wyniki badania na formularzu SOF-5 
za 2011 r. 

studia i analizy 
statystyczne oraz tablice 

wynikowe 

Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, 
samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r. 

informacja sygnalna 
i wstępne tablice 

wynikowe 

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje oraz społeczne podmioty 
wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą w 2012 r. 

2014 

notatka informacyjna 
i wstępne tablice 

wynikowe 

Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego 
sektora w 2012 r. 

studia i analizy 
statystyczne oraz tablice 

wynikowe 

Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, 
organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. 

notatka informacyjna Społeczny potencjał parafii – Działalność przyparafialnych organizacji Kościoła 
katolickiego w Polsce w 2012 r. 

2015 

folder Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2012 r. 

notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i 1% 

wstępne tablice wynikowe Współpraca organizacji sektora non-profit w 2013 r. 

2016 

studia i analizy 
statystyczne, tablice 

wynikowe i infografika 

Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie 
usług społecznych 

notatka informacyjna 
i wstępne tablice 

wynikowe 

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, 
społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i 
zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne 

studia i analizy 
statystyczne oraz tablice 

wynikowe 
Sektor non-profit w 2014 r. 



 

2017 

folder Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 r. 

notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i 1% 

notatka informacyjna 
i wstępne tablice 

wynikowe 
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r. 

studia i analizy 
statystyczne oraz tablice 

wynikowe 
Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie i współpraca 

notatka informacyjna 
i wstępne tablice 

wynikowe 

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, 
społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego 
i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne 

2018 

analizy statystyczne Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014–2016 

analizy statystyczne oraz 
tablice wynikowe Sektor non-profit w 2016 r. 

informacja sygnalna 
i wstępne tablice 

wynikowe 
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r. 

 

 

 


