
Życiorys zawodowy  

Dr Sławomir Nałęcz - socjolog, pracuje w Zakładzie Badań Organizacji Not-for-profit Instytutu Studiów 

Politycznych PAN oraz w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.  

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął prowadzić badania nad sektorem non-profit w ramach 

międzynarodowego projektu badawczego Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project a 

następnie w ramach grantu KBN pn. Międzynarodowe badania sektora non-profit w Polsce. Prace 

projektowe prowadził najpierw w Fundacji Bez Względu na Niepogodę a następnie w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN. Znalazły one odzwierciedlenie w międzynarodowej publikacji Global Civil Society, a w 

części także w rozprawie doktorskiej pt. Społeczne znacznie sektora non-profit w III, obronionej w 

Instytucie Studiów Politycznych PAN.  

W kolejnych latach zakres zainteresowań badawczych Dr. Nałęcza uległ znacznemu rozszerzeniu. W 

projekcie pn. Tu jest praca, powstał pod jego kierunkiem zestaw raportów opisujących stan i funkcje 

najważniejszych typów podmiotów wchodzących w skład szeroko rozumianej gospodarki 

społecznej/ekonomii społecznej, co w rezultacie doprowadziło do powstania przekrojowej publikacji 

zbiorczej pn. Gospodarka Społeczna w Polsce , gdzie zawarto pionierskie opracowania dot. kondycji 

społeczno-ekonomicznej głównych subsektorów gospodarki społecznej oraz zweryfikowano spełnianie 

funkcji gospodarki społecznej nie tylko odnośnie podmiotów non-profit ale także podmiotów 

not-for-profit takich jak spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, pracownicze kasy 

zapomogowo-pożyczkowe a także w zakresie różnych form działalności w obszarze integracji 

społeczno-zawodowej (centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii 

zajęciowej). Taka szeroka koncepcja gospodarki społecznej i trzeciego sektora została zastosowana w 

Strategii rozwoju badań statystyki publicznej w zakresie trzeciego sektora i kapitału społecznego, którą  dr 

Nałęcz przygotował dla Rady Statystyki w 2009 r. i która po jej uchwaleniu była systematycznie 

realizowana pod jego kierunkiem jako zastępcy dyr. Dep. Badań Społecznych w Głównym Urzędzie 

Statystycznym (2008-2014). W ramach tych prac dr Nałęcz uczestniczył także bezpośrednio w 

doskonaleniu metodologii, tworzeniu i redagowaniu nowych publikacji. W szczególności kierował 

pracami metodologicznymi i współtworzył metodologię nie tylko badań klasycznych podmiotów 

non-profit jak stowarzyszenia, fundacje ale także w badaniach partii politycznych i związków 

zawodowych, a także w badaniu pracy wolontariackiej (2010-2012). W zakresie pracy wolontariackiej 

zakresie uczestniczył też jako ekspert w przygotowywaniu międzynarodowego podręcznika pomiaru tej 

pracy (Manual on the Measurement of Volunteer Work), a także w projekcie European Volunteer Work 

Measurement Project oraz w przygotowywaniu opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

pn. Statistical tools for measuring volunteering dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.  

W kolejnym międzynarodowym projekcie Third Sector Impact (2014-2016), dr Nałęcz uczestniczył w 

pracach badawczych i wypracowywaniu poszerzonej definicji trzeciego sektora uwzględniającej 

europejski kontekst gospodarki społecznej (social economy), ekonomii solidarnej (solidarity economy) i 

pracy wolontariackiej (volunteer work). Poszerzona koncepcja trzeciego sektora/ekonomii społecznej jest 

teraz stosowana w rachunku satelitarnym trzeciego sektora /ekonomii społecznej, w którego tworzeniu 

dr Nałęcz uczestniczy jako ekspert wiodący w projekcie Zintegrowany System Monitorowania Sektora 



Ekonomii Społecznej. W tym projekcie dr Nałęcz pełni funkcję eksperta wiodącego i odpowiada za 

współpracę międzynarodową oraz rozwój badań statystycznych. W ramach prac projektowych pracuje 

nad stworzeniem systemu wskaźników monitorujących rozwój ekonomii społecznej na podstawie 

łącznego wykorzystania danych ze sprawozdań statystycznych i różnego rodzaju danych 

administracyjnych – nie tylko na poziomie krajowym, ale w miarę dostępności danych - również na 

poziomie jednostek samorządu terytorialnego.  

Jednocześnie dr Nałęcz prowadzi także prace analityczne dot. pomiaru i uwarunkować kapitału 

społecznego oraz dostępności i jakości publicznych usług społecznych.  


