
 

 

 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY,

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 

Numer identyfikacyjny – REGON 
 

 
Badanie ma charakter dobrowolny. Zbierane na tym formularzu dane s
nikomu udost ępnione. Służą wył ącznie do zbiorczych opracowa
1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z pó
również działalność jednostek podległych nieposiadaj
W razie wątpliwości proszę skontaktować się z
 

Dział I. DZIAŁALNO ŚĆ STOWARZYSZENIA 

1. Które rodzaje działalno ści prowadziło stowarzyszenie w 
odpowiedzi „inny rodzaj działalności”, proszę wpisa

organizacja spotkań, wydarzeń kulturalnych itp.

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mieszka

prowadzenie szkół, w których nauczanie odbywa si

nauka języka w formie kursów lub w innej  

edukacja w innych dziedzinach (np. prowadzenie zaj
opieka oraz pomoc rzeczowa, finansowa lub psychologiczna dla członków 
niepełnosprawnych) 
pomoc prawna i porady obywatelskie 

ochrona miejsc i zabytków historycznych  

dokumentowanie życia społeczności, jej aktywnoś

działalność badawczo-naukowa dotycząca historii i kultury społeczno

współpraca z organizacjami innych mniejszości narodowych, etnicznych lub
reprezentowanie społeczności w kontaktach z instytucjami polskimi (urz
publicznej w Polsce o problemach społeczności
reprezentowanie społeczności w kontaktach z 
publicznej w tym kraju o problemach społecznoś

koordynacja działań oraz wspieranie organizacji reprezentuj

inny rodzaj działalności → Jaki?   

 
 
 

2. Czy w 2019 r. stowarzyszenie prowadziło jak
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 4

 

3. Prosz ę zaznaczyć, jaką placówk ę kulturaln
stowarzyszenie. 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowied

 

 

4. Czy w 2019 r. stowarzyszenie prowadziło zespół artystyczny?
      (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 6

 

5. Prosz ę zaznaczyć, jaki zespół artyst yczny prowadziło 
stowarzyszenie. 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowied

 

 

6. Czy w 2019 r. stowarzyszenie wydawało  
wydawanie ksi ążek, broszur, gazet, czasopism itp.
(jeżeli nie wybrano odpowiedzi 3 („nie”), to mo
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Zbierane na tym formularzu dane s ą chronione tajemnic
cznie do zbiorczych opracowa ń i analiz statystycznych  (art. 10 

1995 r.
Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.)). Wypełniając sprawozdanie, proszę

 jednostek podległych nieposiadających własnej, odrębnej osobowości prawnej
ć się z Urzędem Statystycznym w Krakowie. 

 STOWARZYSZENIA  

ci prowadziło stowarzyszenie w 2019 r.?  (można zaznaczyć więcej ni ż
ę wpisać słownie opis tej działalności) 

 kulturalnych itp. 

zywanie i utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami kraju, z którym społeczność czuje się związana  

prowadzenie szkół, w których nauczanie odbywa się w języku społeczności 

(np. prowadzenie zajęć komputerowych, plastycznych) 
opieka oraz pomoc rzeczowa, finansowa lub psychologiczna dla członków społeczności (np. osób ubogich, starszych, chorych, 

ci, jej aktywności kulturalnej 

ąca historii i kultury społeczności 

ści narodowych, etnicznych lub z organizacjami cudzoziemców
ci w kontaktach z instytucjami polskimi (urzędami, sądami, parlamentem itp.) oraz informowanie opin

ści 
ci w kontaktach z instytucjami kraju, z którym czuje się ona związana oraz informowanie opinii 

publicznej w tym kraju o problemach społeczności    
 oraz wspieranie organizacji reprezentujących społeczność w Polsce 

stowarzyszenie prowadziło jak ąś placówk ę kulturaln ą? 
 do pyt. 4) 

ę kulturaln ą prowadziło 

 odpowiedź) 

bibliotekę lub czytelnię 

dom lub ośrodek kultury 

klub lub świetlicę 

muzeum 

inną → Jaką?  

stowarzyszenie prowadziło zespół artystyczny?  
ść do pyt. 6) 

yczny prowadziło 

 odpowiedź) 

wokalny lub chór   

muzyczny - instrumentalny

taneczny 

teatralny 

inny → Jaki?   

 lub wspierało 
ek, broszur, gazet, czasopism itp. ? 

3 („nie”), to można zaznaczyć 

tak, wydawało 

tak, wspierało działalność wydawnicz
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 chronione tajemnic ą statystyczn ą i nie b ędą 
art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r.  
proszę podać dane uwzględniające 

ci prawnej (tj. oddzielnych numerów KRS). 

ęcej ni ż jedną odpowied ź; przy 

1 
ązana   2 

3 
4 
5 

(np. osób ubogich, starszych, chorych, 6 

7 
8 
9 
10 

organizacjami cudzoziemców 11 
dami, parlamentem itp.) oraz informowanie opinii 12 

zana oraz informowanie opinii 13 

14 

15 

tak  1 

nie → pyt. 4  2 

1 

2 

3 

4 

5 

tak  1 

nie → pyt. 6  2 

1 

instrumentalny 2 

3 

4 

5 

1 

ść wydawniczą 2 



2 
 

więcej niż jedną odpowiedź)  nie → pyt. 8  3 
 
 

7. Prosz ę zaznaczyć, które z rodzajów wydawnictw 
stowarzyszenie wydawało lub wspierało. 

  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  

książki 1 

broszury (od 5 do 48 stron) 2 

gazety, czasopisma 3 

 inne → Jakie?   4 
 

8. Czy w 2019 r. stowarzyszenie zrealizowało lub wspar ło 
realizacj ę programu TV lub audycji radiowej?  (jeżeli nie 
wybrano odpowiedzi 3 („nie”), to można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź) 

tak, zrealizowało 1 

tak, wsparło realizację 2 

nie 3 
 

9.  Jakie wydarzenia kulturalne lub integracyjne stowar zyszenie organizowało w 2019 r.?  
(jeżeli nie wybrano odpowiedzi 10  można zaznaczy ć więcej ni ż jedną odpowied ź; przy odpowiedzi „inna działalność” proszę wpisać 
słownie, o jaką działalność  chodzi) 

koncert 1 konkurs 6 

spektakl 2 impreza turystyczna lub sportowo-rekreacyjna (np. wycieczka, ognisko, rajd) 7 

wystawa 3 obchody rocznicowe 8 

prelekcja, wykład, spotkanie 4 inne → Jakie?  9 

warsztaty 5 nie organizowało wydarzeń kulturalnych i integracyjnych 10 
 

10.  Czy w 2019 r. do stowarzyszenia zostały zgłoszone p rzypadki 
przemocy fizycznej (np. pobicia) lub innych aktów agresji  (np. wybicie 
szyby) wobec  członków społeczno ści ze wzgl ędu na ich 
narodowo ść, rasę lub pochodzenie etniczne? 

tak 1 
→ Ilu osób 

dotyczyły te 
przypadki?  

 

 

nie 2  
 

11. Czy w 2019 r. do stowarzyszenia zostały zgłoszo ne przypadki 
niewła ściwych zachowa ń werbalnych  wobec członków społeczno ści 
związane z ich narodowo ścią, rasą lub pochodzeniem etnicznym  
(np. obraźliwe komentarze, wyzwiska, rasistowskie żarty)? 

tak 1 
→ Ilu osób 

dotyczyły te 
przypadki?  

 

 
nie 2  

 

12. Czy w 2019 r. do stowarzyszenia zostały zgłoszo ne inne przypadki 
dyskryminacji (nierównego traktowania)  członków społeczno ści  
ze względu na narodowo ść, rasę lub pochodzenie etniczne  
(w sprawach urzędowych, zawodowych itp.)?  

tak 1 
→ Ilu osób 

dotyczyły te 
przypadki?  

 

 
nie 2  

 

Dział II.   STRUKTURY TERYTORIALNE 
 

1. Czy na dzie ń 31.12.2019 r. stowarzyszenie  należało do  
struktury wy ższego szczebla (np. zwi ązku stowarzysze ń)? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 3) 

tak 1  

nie 2 → pyt. 3 
 

2. Proszę poda ć nazwę jednostki nadrz ędnej 
oraz jej numer REGON: 

Nazwa 

 

 
 

REGON 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

3. Czy stowarzyszenie ma struktury terytorialne (od działy, koła) 
lub inne struktury wyodr ębnione organizacyjnie?  

tak 1 → Ile?   

nie 2 → pyt. 5  oddziałów kół 
 

4. Czy po śród struktur wskazanych w pyt. 3 s ą takie, które maj ą 
własn ą osobowo ść prawn ą (odrębny numer REGON)?  

tak 1 → Ile?  

nie 2 
 

 

5.  Prosz ę wskazać obszar, na terenie którego stowarzyszenie 
prowadziło działalno ść w 2019 r. 
(Jeżeli siedziba jednostki znajdowała się poza obszarem jej faktycznego  
działania, proszę nie brać pod uwagę lokalizacji siedziby, lecz odnieść się    
tylko do obszaru działania.) 

gmina lub kilka gmin   1  
jeden lub kilka powiatów  2  
województwo lub kilka województw  3  
cały kraj 4  

 poza granicami kraju 5  
 

6. Prosz ę wpisa ć nazwy gmin, powiatów, województw lub kraju, na ter enie których stowarzyszenie prowadziło swoj ą 
działalno ść w 2019 r. (zgodnie z obszarem wskazanym w pyt. 5).  

   
   
 INFORMACJE O REALIZACJI SPRAWOZDANIA 
Prosz ę poda ć szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych do 
wypełnienia ankiety. 1  

Prosz ę poda ć szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypeł nienie ankiety. 2  
 

Data wypełnienia:  
 
 


