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Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 955)
Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do
zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).
Sposób wypełniania formularza: pola przeznaczone do udzielenia odpowiedzi mają kolor szary i tylko te pola powinny zostać
wypełnione (oznaczone). W zależności od rodzaju pytania proszę otoczyć kółkiem symbol wybranej odpowiedzi (1, 2, 3…), wpisać wartość
liczbową lub tekst.
W razie wątpliwości proszę korzystać z podpowiedzi znajdujących się obok pytań lub załączonych objaśnień na końcu formularza (symbol
przy pytaniu) bądź skontaktować się telefonicznie z pracownikiem urzędu (numery telefonów znajdą Państwo w załączonych
dokumentach).

Dział I. RODZAJ I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
1. Czy w 2021 r. spółdzielnia prowadziła działalność (czy była aktywna)?
(w przypadku odpowiedzi „tak” proszę przejść do pyt. 3)

tak→ pyt. 3

1

nie

2

2. Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.
(po zaznaczeniu jednej z odpowiedzi należy zakończyć wypełnianie głównej części formularza i przejść do Danych Ewidencyjnych strona 6).

• nierozpoczęta działalność

1 • w stanie upadłości

4

• w budowie, w organizowaniu się

2 • w stanie likwidacji

5

• zaprzestana działalność (nie wyrejestrowana z KRS)

3 • całkowita likwidacja, zakończona działalność

6

3. Proszę określić słownie przeważający rodzaj działalności gospodarczej w 2021 r.
(przy udzieleniu odpowiedzi może pomóc sprawdzenie rodzajów działalności wybranych przy rejestracji
działalności gospodarczej w KRS lub w REGON)

4. Kto założył spółdzielnię?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

symbol PKD 2007
(wypełnia Urząd Statystyczny)

osoby fizyczne

1

istniejące już spółdzielnie (w tym przekształcenia, podziały lub
połączenia się innych spółdzielni)

2

organizacje nienastawione na zyska)

3

administracja samorządowa

4

inny założyciel

→ Jaki?

...........................................................

5

Fundacja, stowarzyszenie, organizacja pracodawców, kościół, związek wyznaniowy, organizacja samorządu gospodarczego lub zawodowego, inna organizacja
społeczna.
a)

5. Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie których spółdzielnia prowadziła działalność w 2021 r.?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś)

1

województwo

4

gmina

2

cały kraj

5

powiat

3

poza granicami kraju

6

tak, należała do formalnych struktur międzynarodowych
(np. stowarzyszeń, federacji)
tak, należała do związków rewizyjnych/lustracyjnych (nie dotyczy
6. Czy w 2021 r. spółdzielnia dobrowolnie
Krajowej Rady Spółdzielczej)
należała do związków rewizyjnych albo
tak, należała do innych formalnych struktur krajowych (np. związków,
międzynarodowych lub krajowych, regionalnych federacji, Lokalna Grupa Działania)
lub branżowych porozumień, sieci itp.?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
tak, działała w ramach nieformalnych porozumień, sieci
nie

1
2
3
4
5

1

7. Jak często spółdzielnia współpracowała z poniższymi kategoriami

podmiotów w 2021 r.? (proszę udzielić odpowiedzi przy każdej kategorii)
1
2
3

regularnie,
w sposób ciągły

administracja rządowa lub jednostki jej podległe
(ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki, PFRON, ARiMR, itp.)
administracja samorządowa lub jednostki jej podległe (urząd
gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, szkoła
publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe

nieregularnie,
sporadycznie

brak
współpracy

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

organizacje samorządu zawodowego lub gospodarczego, organizacje
pracodawców

1

2

3

5

spółdzielnie

1

2

3

6

inne przedsiębiorstwa prywatne

1

2

3

7

przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe

1

2

3

8. Proszę wskazać głównego odbiorcę (klienta) dóbr/usług świadczonych przez spółdzielnię w 2021 r.
(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

1

podmioty gospodarcze nastawione na zysk, w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

3

administracja publiczna (w tym rządowa i samorządowa)

2

istniejące już organizacje nienastawione na zysk a)

4

inne

→ Jakie?

....................................................................

5

UWAGA! Na pytania 9, 10 odpowiadają wyłącznie spółdzielnie socjalne

9. Czy w 2021 r. spółdzielnia prowadziła działalność pożytku publicznego

?

(zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 11)

tak

1

nie

2

→ pyt. 11

10. Proszę wskazać główną dziedzinę działalności pożytku publicznego w 2021 r.
(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

•

kultura i sztuka

•
•

sport, turystyka, rekreacja, hobby
edukacja i wychowanie

1•
2•
3•

•

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym

4•

•

ochrona zdrowia

•

pomoc społeczna i humanitarna, ratownictwo

5•
6•

•

ochrona środowiska, łowiectwo

7•

•

inna → Jaka?

rynek pracy, aktywizacja zawodowa
naukowo-badawcza, badania naukowe
prawo i jego ochrona, prawa człowieka
wsparcie organizacji pozarządowych, inicjatyw
obywatelskich, ekonomii społecznej
działalność międzynarodowa

8
9
10
11
12

religia

13

sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

14

...........................................................................................................................................................

15

UWAGA! Pytanie 11 prosimy wypełnić tylko, gdy spółdzielnia powstała w 2020 lub 2021 r.

11. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków wykorzystanych w procesie założycielskim spółdzielni.
(proszę podać w przybliżeniu strukturę procentową)

•

środki własne założycieli spółdzielni

•
krajowe środki publiczne (np. dotacje, dofinansowania,
%
•
z PFRON, urzędu pracy)

%

•
•

fundusze europejskie (np. Europejski Fundusz Społeczny,
w tym preferencyjne pożyczki)

• % kredyt lub pożyczka (ze środków krajowych)

%

•

inne → Jakie?
•

...........................................................................................................................................................................

%

Dział II. CZŁONKOWIE, OSOBY PRACUJĄCE SPOŁECZNIE
UWAGA! Poszczególnego członka spółdzielni należy wykazywać tylko raz albo jako osobę prawną (pyt. 1) albo jako osobę fizyczną (pyt. 2).

tak

1

→ Ile ich było?
– w tym jednostki samorządu terytorialnego

1. Czy na dzień 31.12.2021 r. członkami
spółdzielni były osoby prawne?

– w tym organizacje nienastawione na zyska)

nie

2

Fundacja, stowarzyszenie, kościół, związek wyznaniowy, organizacja samorządu gospodarczego lub zawodowego, organizacja pracodawców, inna
organizacja społeczna.
a)

2

tak

1

→ Ile ich było?
– w tym kobiety

2. Czy na dzień 31.12.2021 r. członkami
spółdzielni były osoby fizyczne?

– w tym osoby zagrożone wykluczeniem
społecznymb)

(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 4)

nie

2

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – to osoby, które w momencie podjęcia zatrudnienia w podmiocie należały do jednej z
następujących grup: bezrobotni; osoby do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, jeśli posiadały status osoby poszukującej pracy; osoby
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej; osoby niepełnosprawne; bezdomni; uzależnieni od
alkoholu lub innych środków odurzających; osoby z zaburzeniami psychicznymi; osoby zwolnione z zakładów karnych; uchodźcy; osoby podlegające
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym wymiarze, jeżeli ich dochód wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; osoby
spełniające kryteria dochodowe umożliwiające przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; osoby usamodzielniane.
b)

Dział III. ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ
z odbiorcami działań spółdzielni (beneficjenci)

1

z członkami

2

1. Z kim spółdzielnia konsultowała w 2021
r. plany podejmowanych działań?

z pracownikami

3

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

z instytucjami doradczymi (np. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

4

z innymi osobami lub instytucjami

5

spółdzielnia nie konsultowała planów działań

6

2. Czy w 2021 r. spółdzielnia stosowała dokument inny niż statut określający cele i planowane
działania w perspektywie dłuższej niż jeden rok (np. strategia, plan działania, kierunki
działalności gospodarczej)? (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Działu IV)

3. Jaka część działań zrealizowanych przez spółdzielnię w 2021 r. odpowiadała celom
i działaniom zaplanowanym w tym dokumencie? (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

tak

1

nie

2

→ Dział IV

0-25%

1

26-50%

2

51-75%

3

76-100%

4

Dział IV. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘc) ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCHd)
W pytaniach dot. umów o pracę należy także ujmować spółdzielcze umowy o pracę.
W pytaniach dot. umów cywilnoprawnych należy ujmować osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu
menedżerskiego, umowy agencyjnej.
c)

d)

tak

1

1. 1. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia zatrudniała
pracowników na podstawie umowy o pracęc)?

– w tym kobiety
– w tym członkowie spółdzielni

(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 8)

nie

2

→ pyt. 8

tak

1

→ Ilu?

2. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia zatrudniała
pracowników na podstawie umowy o pracęc), dla
których była głównym miejscem pracy?

3. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia zatrudniała
pracowników na podstawie umowy o pracęc) w pełnym
wymiarze czasu pracy (na pełny etat)?

→ Ilu ich było?

– w tym kobiety
– w tym członkowie spółdzielni
nie

2

tak

1

→ Ilu?
– w tym kobiety:

nie

2

4. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 1 były osoby
zatrudnione ze względu na przynależność do jednej z niżej
wymienionych grup zagrożonych wykluczeniem społecznymb? Proszę
wpisać ile ich było. (UWAGA! Jedna osoba może być policzona w danej
kolumnie tylko raz)
osoby niepełnosprawne

1

osoby bezrobotne

2

inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym b)

3

nie było osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

4

3

Liczba
pracowników
na dzień
31.12.2021 r.

w tym

kobiety

pracujący
w pełnym wymiarze
czasu pracy

5. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 1 były osoby, które zostały zatrudnione w 2021
roku po zakończeniu udziału w zajęciach CIS, KIS, WTZ lub zakończeniu zatrudnienia w ZAZ?
Jeśli tak proszę podać ich liczbę:

Liczba pracowników na
dzień 31.12.2021 r.

centrum integracji społecznej (CIS)

1

klub integracji społecznej (KIS)

2

warsztat terapii zajęciowej (WTZ)

3

zakład aktywności zawodowej (ZAZ)

4

nie było takich pracowników

5

6. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 4 były osoby, których koszty pracy za grudzień 2021 r.
były współfinansowane ze środków publicznych w następujących formach ? Jeśli tak proszę podać
ich liczbę:
wsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
1
dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub poszukującej pracy lub bezrobotnej
2
środki na pokrycie części kosztów składek na ubezpieczenie społeczne
3
refundacja części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS
4
w ramach zatrudnienia wspieranego
zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne
5
bezrobotnego skierowanego do prac interwencyjnych
świadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, który sprawował opiekę nad
6
dzieckiem lub osobą zależną)
inne → Jakie?

………………………………………………………………………………………

nie było takich pracowników

Liczba
pracowników

7
8

7. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia zatrudniała pracowników na podstawie
umowy o pracęc), którzy w grudniu otrzymali wynagrodzenie brutto
nieprzekraczające 2800 zł (wynagrodzenie minimalne)? UWAGA! Wynagrodzenia osób
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przeliczyć na wynagrodzenie
przysługujące w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) i odnieść do kwoty 2800 zł brutto.

tak

1

nie

2

→ Ilu?

8. Proszę podać przeciętną liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę c) w 2021 r. w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy (w etatach):
(obliczeń należy dokonać najpierw w poszczególnych miesiącach 2021 r. sumując wszystkie osoby wówczas zatrudnione na

,

pełnym etacie oraz ułamki odpowiadające osobom zatrudnionym na części etatów, dodać wszystkie sumy z poszczególnych
miesięcy, wynik podzielić przez 12 i wpisać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

9. Z których wymienionych form działań z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej organizowanych przez
spółdzielnię korzystali pracownicy w 2021 r.?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

zakładowy ośrodek zdrowia lub rehabilitacji

1

uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

2

indywidualny program rehabilitacji

3

poradnictwo psychologiczne

4

uczestnictwo w kulturze

5

spotkania, wyjazdy integracyjne

6

warsztaty motywacyjne

7

trening umiejętności społecznych
działania samopomocowe

8
9

inne → Jakie?

........................................................................................................................................

pracownicy nie korzystali z żadnych działań z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej
10. Czy w 2021 r. spółdzielnia korzystała z pracy osób
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnychd),
które nie pozostawały w tym czasie zatrudnione na umowę
o pracęc) w Państwa spółdzielni? e)

tak

1

→ Ilu ich było?
– w tym kobiety:

nie
2 → Dział V
(przy odpowiedzi „nie” przejść do działu V)
e)
Jeżeli kilka umów cywilno-prawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz.
tak

1

11. Czy w 2021 r. wśród osób pracujących na podstawie
umów cywilnoprawnychd), wymienionych w pytaniu 10 były
takie, dla których praca w spółdzielni była z tego tytułu
głównym źródłem utrzymania?

→ Ilu?
– w tym kobiety
– w tym osoby niepełnosprawne

nie

4

2

10
11

Dział V. KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI (wszystkie kwoty proszę wpisać w tys. złotych)
stan na koniec
2021 r.

1. Proszę podać wartość:
A

Kapitał (fundusz) własny

tys. zł

A.I

w tym fundusz udziałowy

tys. zł

A.II

w tym fundusz zasobowy

tys. zł

A.VI

w tym zysk (strata) netto

tys. zł

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

tys. zł

2. W przypadku wystąpienia zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2021 r. proszę podać jak została ona rozdysponowana:
fundusz zasobowy

1

tys. zł

inwestycje (w tym fundusz inwestycyjny)
reintegracja zawodowa i społeczna, rehabilitacja, działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz
członków i ich środowiska lokalnego (formy wsparcia wymienione w pyt. 9 działu IV tego formularza)
zwiększenie funduszu udziałowego, oprocentowanie udziałów, wypłata rocznej nadwyżki według
wielkości udziałów

2

tys. zł

3

tys. zł

4

tys. zł

inny cel → Jaki?

5

tys. zł

..................................................................................................................................

3. Czy w 2021 r. spółdzielnia zaciągnęła pożyczkę lub kredyt?

tak

1

→ W jakiej kwocie?

(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 5)

nie

2

→ pyt. 5

tys. zł

inwestycje - zakup lub ulepszenie środków trwałych, np. lokalu, samochodu

1

4. Na jaki cel przeznaczone zostały pozyskane
w 2021 r. środki z pożyczki lub kredytu?

utworzenie nowego miejsca pracy

2
3

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

bieżąca działalność, np. wynagrodzenia, opłaty

prefinansowanie realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych
inny → Jaki?

4
5

..................................................................................

5. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia była właścicielem
środków trwałych brutto?

tak

1

→ W jakiej wartości?

(przy odpowiedzi „tak” wpisać łączną wartość brutto środków trwałych w
bieżących cenach ewidencyjnych bez potrącenia umorzeń)

nie

2

→ Dział VI

tak

1

→ W jakiej wartości?

6. Czy na dzień 31.12.2021 r. spółdzielnia była właścicielem
budynków, budowli lub lokali?

tys. zł

tys. zł

→ O jakiej powierzchni?
nie

m2

2

Dział VI. PRZYCHODY I KOSZTY SPÓŁDZIELNI (wszystkie kwoty proszę wpisać w tys. złotych)
1. Czy w 2021 r. spółdzielnia uzyskała przychody?
(Rachunek wyników suma wierszy A, D,G)
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 6.)

2. Czy w 2021 r. spółdzielnia uzyskała przychody z funduszy
europejskich (np. w ramach RPO, POWER, POIG),
publicznych środków zagranicznychf)?

tak

1

→ W jakiej kwocie?

nie

2

→ pyt. 6

tak

1

→ W jakiej kwocie?

nie

2

tys. zł

tys. zł

Należy wykazać wszystkie środki UE, niezależnie od tego przez kogo były przekazane, w tym z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Fundusze
norweskie, szwajcarskie oraz pochodzące z krajów pozaeuropejskich należy uwzględnić w ramach środków z publicznych źródeł zagranicznych.
f)

3. Czy spółdzielnia w 2021 r. uzyskała przychody z krajowych
źródeł publicznych (w tym zamówienia publiczne, dotacje,
dofinansowania/refundacje oraz inne wymienione w pyt. 4)?
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 5)

tak

1

→ W jakiej kwocie?

nie

2

→ pyt. 5

tys. zł

4. Proszę zaznaczyć jakie rodzaje krajowych środków publicznych otrzymała spółdzielnia w 2021 r., a następnie wpisać
kwoty: (należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy oraz przy każdym zaznaczeniu wpisać kwotę)
refundacje/dofinansowanie z PFRON lub Powiatowego Urzędu Pracy do wynagrodzeń lub składek na
ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych

1

tys. zł

dotacje przyznane według liczby odbiorców (uczniów, przedszkolaków, pacjentów, uczestników CIS, WTZ itp.)

2

tys. zł

dotacje udzielane w trybie otwartego konkursu ofert (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie lub innych ustaw)

3

tys. zł

zamówienia publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (np. przetargi, zapytania
ofertowe)

4

tys. zł

inne → Jakie?

5

tys. zł

....................................................................................................................................................

5

5. Proszę zaznaczyć, które spośród niżej wymienionych przychodów, pozyskała spółdzielnia w 2021 r., a następnie
wpisać kwoty: (należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy oraz przy każdym zaznaczeniu wpisać kwotę)
z działalności gospodarczej (Rachunek wyników, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi)

1

tys. zł

z odpłatnej działalności pożytku publicznego (Pozycja możliwa do wypełnienia wyłącznie przez spółdzielnie socjalne)

2

tys. zł

udziały lub wpisowe członkowskie

3

tys. zł

darowizny, granty z niepublicznych źródeł krajowych

4

tys. zł

darowizny, granty z niepublicznych źródeł zagranicznych

5

tys. zł

odsetki (Rachunek wyników G.II)

6

tys. zł

dywidendy lub udziały w zyskach (Rachunek wyników G.I)

7

tys. zł

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (Rachunek wyników D.I) i inwestycji (Rachunek wyników G.III)

8

tys. zł

9

tys. zł
tys. zł

inne

→ Jakie?

......................................................

6. Czy w 2021 r. spółdzielnia poniosła koszty?
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do DANE EWIDENCYJNE)
(Rachunek wyników suma wierszy B, E, H)

tak

1

→ W jakiej kwocie?

nie

2

→ DANE EWIDENCYNE

7. Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów działalności operacyjnej poniosła spółdzielnia w 2021 r.,
a następnie wpisać kwoty. (należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy, a przy każdym zaznaczeniu wpisać kwotę)
Koszty te należy wykazać niezależnie od tego, czy były włączane do kosztów działalności statutowej, gospodarczej czy w koszty administracyjne.

amortyzacja (Rachunek Wyników, wiersz B.I)

1

tys. zł

zużycie materiałów i energii (Rachunek Wyników, wiersz B.II)

2

tys. zł

usługi obce (Rachunek Wyników, wiersz B.III)

3

tys. zł

podatki i opłaty (Rachunek Wyników, wiersz B.IV)

4

tys. zł

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Rachunek Wyników, suma z wierszy B.V i B.VI)

5

tys. zł

w tym wynagrodzenia osobowe brutto (wyłącznie z tytułu stosunku pracy, bez kosztów pracodawcy)

6

tys. zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe brutto (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło)

7

tys. zł

8

tys. zł

pozostałe koszty rodzajowe (Rachunek Wyników B.VII)
UWAGA! Na pytanie 8 odpowiadają wyłącznie spółdzielnie socjalne

8. Czy spółdzielnia poniosła w 2021 r. koszty z tytułu
prowadzenia działalności pożytku publicznego?

tak

1

nie

2

→ W jakiej kwocie?

tys. zł

DANE EWIDENCYJNE
telefon stacjonarny

–

telefon komórkowy:

e-mail

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach)
przeznaczony na przygotowanie danych dla
potrzeb wypełnienia formularza

2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach)
przeznaczony na wypełnienie formularza

Objaśnienia do formularza GS-S
Wypełniane przez Państwa dane są objęte TAJEMNICĄ
STATYSTYCZNĄ, która
nakłada na służby statystyki
publicznej absolutny obowiązek zachowania poufności i
zakazuje im udostępniania jednostkowych dokumentów
pozwalających na identyfikację osób, organizacji, instytucji
lub innych jednostek organizacyjnych. W związku z tym
formularz ten bezwzględnie nie będzie udostępniany żadnym
osobom, urzędom, instytucjom, firmom itp. W razie pomyłki
należy wyraźnie skreślić błędną odpowiedź i wpisać obok
właściwą. Na formularzu obok treści pytań lub bezpośrednio
pod nimi znajdują się instrukcje oznaczone pochyłym
drukiem. Proszę zwrócić uwagę na strzałki umiejscowione po
niektórych odpowiedziach. Wskazują one co należy zrobić po
zaznaczeniu odpowiedzi. W niektórych przypadkach
przewidziano zadanie pytania szczegółowego w celu
zebrania dodatkowych informacji. W innych sytuacjach
strzałki wskazują pytanie, do którego należy się skierować.

Definicje następujących pojęć odnoszą się do całego formularza:
➢ Dobra i usługi - należy rozumieć możliwie szeroko, jako
wszelkiego rodzaju materialne (w tym również finansowe) lub
niematerialne
wsparcie
kierowane
do
odbiorców,
beneficjentów, podopiecznych jednostki, np.: dostarczenie
dzieciom
książek,
podręczników,
dowóz
osoby
niepełnosprawnej, prowadzenie zajęć, organizacja imprez
sportowych, kulturalnych lub innych, prowadzenie świetlicy,
zapewnienie wsparcia psychologicznego.
➢ Organizacje nie nastawione na zysk – to fundacja,
stowarzyszenie, organizacja pracodawców, kościół, związek
wyznaniowy, organizacja samorządu gospodarczego lub
zawodowego, inna organizacja społeczna.
➢ Osoba fizyczna - to każdy człowiek od urodzenia aż do
śmierci bez względu na zakres posiadanych praw.
➢ Osoba prawna - jednostka organizacyjna, której przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną. Osobami prawnymi
są m. in.: stowarzyszenia, fundacje, spółki kapitałowe

6

(akcyjne, z o.o.), spółdzielnie, związki zawodowe, związki
pracodawców, Skarb Państwa, gminy.
DZIAŁ I. RODZAJ I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
Pyt. 4. – W sytuacji, gdy odpowiedź wykracza poza zakres
punktów 1–4 należy zakreślić symbol „5” i dokonać
odpowiedniego wpisu (np. gdy wśród członków-założycieli lub
fundatorów są osoby fizyczne będące obywatelami innych
państw).
Pyt. 5. – W przypadku prowadzenia działalności na terenie kilku
gmin należy zaznaczyć powiat, jeśli zaś działalność spółdzielni
tylko w niewielkiej części wykraczała poza obszar jednej gminy
proszę zaznaczyć odpowiedź gmina. Analogiczna zasada dotyczy
też pozostałych obszarów. Jeżeli siedziba spółdzielni znajdowała
się poza obszarem jej faktycznego działania proszę nie brać pod
uwagę miejsca siedziby, lecz odnieść się tylko do obszaru
działania.
Pyt. 9. – Działalność pożytku publicznego to działalność
prowadzona przez organizacje pozarządowe lub podmioty
zrównane z nimi w prawach w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie.
DZIAŁ IV. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Pyt. 1. – Do pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę zaliczamy spółdzielczą umowę o pracę, a także
osoby, które otrzymują zasiłki chorobowe, macierzyńskie,
ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze.
Do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
nie zaliczamy osób będących na stażu finansowanym z urzędu
pracy, bądź jakichkolwiek innych osób oddelegowanych do pracy
na rzecz spółdzielni przez inną instytucję/organizację/firmę, osób
korzystających z urlopów bezpłatnych lub wychowawczych w
wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie), osób
przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.
Pyt. 5 – W przypadku zakładów aktywności zawodowej (ZAZ),
prosimy uwzględniać jedynie osoby, które zakończyły
zatrudnienie w ZAZ, a następnie zostały zatrudnione w
organizacji. Prosimy nie uwzględniać osób, które aktualnie są
zatrudnione w prowadzonym przez jednostkę ZAZ.
Pyt. 6 . – Dotyczy refundacji lub dofinansowania do wynagrodzeń
lub składek na ubezpieczenia społeczne ze środków publicznych
m.in. Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub środków europejskich w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Pyt. 10. – W ustaleniu liczby osób, o których mowa w tym pytaniu
może być pomocne sprawdzenie liczby formularzy PIT-11
wydanych przez spółdzielnię za 2021 r.
Pyt. 11. – W razie trudności z odpowiedzią na to pytanie pomóc
może określenie na podstawie gromadzonych w księgowości
oświadczeń zleceniobiorców, ilu z nich nie posiada innych
pracodawców opłacających za nich składki na ubezpieczenie
społeczne.
Dział V. KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Pyt. 1 – Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów
członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału
nadwyżki bilansowej lub innych źródeł;
Fundusz zasobowy powstaje z wpłat przez członków
wpisowego, części nadwyżki bilansowej, wartości majątkowych
otrzymanych nieodpłatnie lub innych źródeł. Spółdzielnia pokrywa
z niego straty bilansowe.
Pyt. 3 i 4. – Pożyczki lub kredyty są przeznaczane na
działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na
działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty, których
działanie nie jest nastawione na maksymalizację zysku
finansowego. Pożyczone środki muszą służyć realizacji celów
statutowych. Środki mogą być przeznaczone na: realizację

bieżącej działalności, działania operacyjne mające zachować
płynność finansową oraz działania inwestycyjne.
Pyt. 5. – Środki trwałe brutto należy podać według wartości
ewidencyjnej figurującej w księgach, tj. bez potrącenia umorzeń.
Wartość brutto środków trwałych dotyczy kontrolowanych przez
jednostkę, także czasowo nieczynnych, jak np. znajdujące się w
rezerwie lub zapasie, będące w naprawie, zbędne, uznane za
trwale nieczynne, wydzierżawione innym jednostkom. Łącznie z
wartością środków trwałych przyjętych do użytkowania na
podstawie umów dzierżawy, najmu lub leasingu, z których wynika
prawo do ich amortyzowania.
DZIAŁ VI. PRZYCHODY I KOSZTY SPÓŁDZIELNI
Przy wypełnianiu pytań na temat przychodów i kosztów należy
skorzystać z kwot wykazanych w Rachunku wyników (Rachunku
zysków i strat).
Pyt. 1. – Do przychodów spółdzielni należy zaliczyć przychody
netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody operacyjne i
przychody finansowe. W kwocie przychodów nie należy
uwzględniać wartości kredytów i pożyczek.
Pyt. 6. – Koszty ogółem są sumą kosztów działalności
operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów
finansowych.
Pyt. 7. – Zużycie materiałów i energii to zużycie energii
elektrycznej i cieplnej, wody, paliw, opakowań oraz innych
materiałów wykorzystanych zarówno do prowadzenia działalności
statutowej, jak i gospodarczej.
Usługi obce to usługi transportowe, remontowo-budowlane,
telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne, informatyczne,
bankowe, opłaty manipulacyjne i prowizje oraz pozostałe usługi
(pranie odzieży, utrzymanie czystości, wywóz śmieci),
prowadzenie ksiąg, usługi najmu, dzierżawy lokali, sprzętu i
terenów.
Podatki i opłaty to podatek od nieruchomości, od środków
transportu, opłaty urzędowe (opłaty skarbowe, sądowe
i notarialne).
Pod pojęciem amortyzacja należy rozumieć planową
amortyzację (umorzenie) środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.

