
 1 

  

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl 
Nazwa i adres związku zawodowego 

SOF-2 
Sprawozdanie z działalności  

związków zawodowych 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
Urząd Statystyczny 
ul. Kazimierza Wyki 3 
31-223 Kraków 

Numer identyfikacyjny - REGON według stanu na dzień  
30.09.2014 r. 

Przekazać w terminie  
do dnia 17 października 2014 r. 

 
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159). 
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 dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2012 r. poz. 591). 
Sposób wypełniania formularza:  
- sprawozdania nie wypełniają struktury związku niższe niż zakładowe (np. struktury oddziałowe); 
- sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w zakresie jednostki, której numer REGON jest wskazany w liście przewodnim lub jest widoczny 

po zalogowaniu do Portalu Sprawozdawczego; 
- wypełniając sprawozdanie proszę podać także dane dotyczące jednostek podległych, nieposiadających własnych numerów REGON; 
- 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…) lub wpisać wartość liczbową albo tekst; 
- jeśli w pytaniu nie wskazano inaczej proszę podać dane według stanu na dzień 30.09.2014 r.  
- symbol  oznacza objaśnienie do pytania – treść objaśnień znajduje się na końcu formularza.  

 

Dział I. STAN AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI  

1. Czy w dniu 30.09.2014 r. jednostka była aktywna (czy prowadziła działalność statutową lub 
gospodarczą)?  
(w przypadku odpowiedzi „tak” przejść do działu II)  

• tak → Dział II 1 

• nie 2 
 

2. Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej jednostki na dzień 30.09.2014 r. 
(po zaznaczeniu jednej z odpowiedzi należy zakończyć wypełnianie głównej części formularza i przejść do Danych Ewidencyjnych s. 5) 

• nieprowadzenie działalności statutowej w 2014 r.  1 • jednostka w stanie likwidacji 4 

• niepodjęta działalność (od czasu rejestracji) 2 • tymczasowo zawieszona działalność 5 

• jednostka w budowie, w organizowaniu się 3 • zakończona działalność 6 

 
Dział II. BARIERY DZIAŁALNOŚCI 

1. Jakie były najpoważniejsze problemy w działalności jednostki w 2014 r.? 
(o ile nie zaznaczono symbolu „13” można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

• problemy wynikające z przepisów i procedur prawnych (np. niejasne lub niekorzystne prawo, częste zmiany przepisów) 1 

• problemy w kontaktach z administracją publiczną (np. biurokracja, niewiedza urzędników, brak dostępu do informacji,  
brak zaufania oraz zrozumienia specyfiki działalności organizacji związkowych ze strony administracji, nadmierna kontrola) 2 

• trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki (np. niedostateczne finansowanie ze składek członkowskich) 3 

• trudności ze znalezieniem pracowników (dot. tylko zatrudnionych przez jednostkę, a nie oddelegowanych do pracy w związku) 4 

• problemy pojawiające się wewnątrz jednostki (np. „wypalenie się” liderów, konflikty, napięcia) 5 

• trudności wynikające z kontaktów / współpracy z pracodawcami (np. nieprzestrzeganie prawa pracy, niewywiązywanie się 
z wcześniejszych porozumień) 6 

• trudności wynikające z kontaktów / współpracy z innymi organizacjami związkowymi (np. konkurencja, konflikty między organizacjami) 7 

• trudności w kontaktach z mediami (np. w dostępie do mediów, brak zainteresowania, niekorzystny wizerunek w mediach) 8 

• niewystarczająca liczba członków jednostki 9 

• niewystarczająca liczba chętnych do pracy społecznej 10 

• niewystarczające wsparcie społeczne (brak społecznego zainteresowania działalnością jednostki) 11 

• inne → Jakie?  12 

• nie miała problemów 13 
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Dział III. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 
1. Czy działalność statutowa jednostki w 2014 r. prowadzona była w następujących formach? 

(w każdym z wierszy należy zaznaczyć odpowiedź; przy odpowiedzi „inna forma działalności” proszę wpisać słownie, o jaką formę chodzi) 

A. opiniowanie polityki władz publicznych, konsultowanie projektów aktów prawnych, strategii itp. • tak 1 • nie 2 
B. udział w tworzeniu układu zbiorowego, regulaminów pracy, kodeksów etycznych itp. • tak 1 • nie 2 
C. interwencje w  zakresie naruszeń prawa, regulaminów, standardów, kodeksów etycznych  • tak 1 • nie 2 
D. prowadzenie akcji protestacyjnych, w tym strajkowych (także strajki solidarnościowe) • tak 1 • nie 2 
E. prowadzenie sporów zbiorowych w imieniu pracowników • tak 1 • nie 2 
F. opiniowanie lub wyrażanie zgody na decyzje w sprawach poszczególnych pracowników dot. np. rozwiązania 

umowy z pracownikiem  • tak 1 • nie 2 

G. poradnictwo, pomoc prawna w zakresie uprawnień pracowniczych • tak 1 • nie 2 
H. nadzór nad funkcjonowaniem funduszu socjalnego • tak 1 • nie 2 
I. organizowanie działalności samopomocowej, np. Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych • tak 1 • nie 2 
J. udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym, w tym także płacenie za usługi na rzecz tych osób (np. za 

leczenie) • tak 1 • nie 2 

K. udzielanie pomocy materialnej osobom prawnym, w tym także płacenie za usługi na ich rzecz • tak 1 • nie 2 
L. animowanie współpracy pomiędzy organizacjami/instytucjami (inicjowanie wspólnych akcji, spotkań, 

wymiana doświadczeń itp.) • tak 1 • nie 2 

M. mobilizowanie, edukowanie opinii publicznej (kampanie społeczne, debaty, konferencje, wydawanie 
czasopism, raportów itp.) • tak 1 • nie 2 

N. współpraca z zagranicą  • tak 1 • nie 2 
O. działalność kulturalno-oświatowa lub sportowa • tak 1 • nie 2 
P. prowadzenie szkoleń związkowych (dla działaczy) • tak 1 • nie 2 
Q. prowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych i innych form pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (np. 

warsztaty aktywizujące, poręczanie) • tak 1 • nie 2 

R. świadczenie innych niż ww. bezpłatnych usług (dla osób, organizacji, instytucji, firm, na rzecz społeczności 
lokalnej lub środowiska) • tak 1 • nie 2 

S. prowadzenie odpłatnych szkoleń zawodowych  • tak 1 • nie 2 
T. świadczenie innych płatnych usług (dla osób, organizacji, instytucji, firm, na rzecz społeczności lokalnej lub 

środowiska) • tak 1 • nie 2 

U. inna forma działalności → Jaka?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • tak 1 • nie 2 
 

2. Której spośród form działalności wskazanych w poprzednim pytaniu jednostka poświęciła najwięcej czasu w 2014 r.?   
(proszę wpisać literę odpowiadającą tej formie)  

 

3. Czy na dzień 30.09.2014 r. jednostka posiadała udział/y w przedsiębiorstwie (spółdzielni, spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, jawnej lub komandytowej)?  

• tak 1  

• nie 2  
 

4. Czy na dzień 30.09.2014 r. jednostka samodzielnie prowadziła działalność gospodarczą? 
 (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do działu IV)  

• tak 1  

• nie 2 → Dział IV 
 

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

 
 

symbol PKD 2007 
(wypełnia Urząd Statystyczny) 

   
         
  

     

  

Dział IV. USYTUOWANIE JEDNOSTKI W STRUKTURACH 

1. Czy jednostka jest zarejestrowana w sądzie (Krajowy Rejestr Sądowy)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 3) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 3  
 

2. Proszę podać własny numer KRS nadany jednostce przez sąd 
podczas rejestracji.  
UWAGA!!! NIE NALEŻY PODAWAĆ NUMERU KRS 
JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ. 

 

 

 
          
 

 

3. Niezależnie od tego, czy jednostka jest zarejestrowana w KRS czy też nie, organizacje związkowe często 
zarejestrowane są w nadrzędnych jednostkach swojego związku.  
Czy Państwa jednostka jest zarejestrowana w rejestrze organizacji związkowej wyższego szczebla  
(np. Zarząd Regionalny, Rada Wojewódzka lub struktura branżowa)? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 5) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 5  
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4. Proszę podać nazwę jednostki nadrzędnej, 
w której jednostka jest zarejestrowana oraz jej 
numer REGON. 

Nazwa 

 

 
 

REGON 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

5. Proszę określić rodzaj jednostki: 
(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 
 
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, JAKI 
RODZAJ JEDNOSTKI ZOSTANIE WYBRANY 
NALEŻY PRZEJŚĆ DO WSKAZANEGO DZIAŁU 
FORMULARZA 

• zakładowa organizacja związkowa – działa tylko w jednym 
zakładzie pracy (np. komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”).  1   

 
 → Dział V • międzyzakładowa organizacja związkowa – działa w więcej 

niż jednym zakładzie pracy, ale nie jest federacją (strukturą 
branżową lub terytorialną) lub konfederacją (np. komisją 
międzyzakładową w NSZZ „Solidarność”) 

2 

• federacja (struktura branżowa lub terytorialna)a) – 
zrzeszająca organizacje związkowe posiadające osobowość 
prawną (np. struktura branżowa, region w NSZZ „Solidarność”) 

3 
  → Dział VI 

• reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu ustawy 
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
(FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność”) lub inna konfederacjab) 

4 

• związek zawodowy rolników indywidualnych 5   → Dział 
VII 

a) Federacja nie musi mieć zasięgu ogólnopolskiego. 
b )Konfederacja to ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, którą tworzą federacje (struktury branżowe lub terytorialne).  
 

Dział V. ZAKŁADOWA LUB MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA (NP. KOMISJA ZAKŁADOWA LUB 
MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”) 
(Ten dział wypełniają wyłącznie zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe.)  

1. Czy na dzień 30.09.2014 r. jednostka działała na terenie tylko jednego zakładu pracy? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 3) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 3 

 

2. Proszę podać nazwę i numer REGON zakładu 
pracy, na terenie którego działała jednostka: 
(w przypadku gdy zakład jest oddziałem lokalnym 
lub filią - proszę wpisać dane jednostki 
macierzystej zakładu pracy) 

Nazwa: 

 

 
 

REGON: 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. Czy na dzień 30.09.2014 r. do jednostki należały organizacje związkowe nieposiadające własnej 
osobowości prawnej (jednostki terenowe np. koła, oddziały, organizacje zakładowe nieposiadające 
osobowości prawnej)? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 5) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 5 

 

4.   Jaka była liczba organizacji związkowych należących do jednostki, które nie posiadały własnej osobowości prawnej 
według stanu na dzień 30.09.2014 r. (jednostki terenowe np. koła, oddziały, organizacje zakładowe nieposiadające osobowości 
prawnej)? 

 

 
 

5. Czy na dzień 30.09.2014 r. do jednostki należały organizacje związkowe posiadające własną osobowość 
prawną (organizacje zakładowe)? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 7) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 7 

 

6.   Jaka była liczba organizacji związkowych (organizacji zakładowych) należących do jednostki, które posiadały własną 
osobowość prawną według stanu na dzień 30.09.2014 r.? 

 

 
 

7. Czy na dzień 30.09.2014 r. członkami jednostki były osoby fizyczne (chodzi o osoby, które zapisały się 
bezpośrednio do Państwa jednostki lub zapisały się do podległych Państwa jednostce zakładowych organizacji 
związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 12) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 12 

 

8. Jaka była liczba osób fizycznych należących bezpośrednio do jednostki lub podległych jej organizacji związkowych, 
niemających własnej osobowości prawnej, według stanu na dzień 30.09.2014 r.?   

 

9. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 8 były osoby, które 
zapłaciły składki za rok 2013? 

• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  
 

10. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 8 były kobiety? 
• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  
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11. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 8 były osoby na 
emeryturze? 

• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  
 

12. Czy na dzień 30.09.2014 r. 
jednostka należała do federacji 
(struktury branżowej lub 
terytorialnej)? 
 

• tak 
 

1 
 

Nazwa 
federacji 

 

 
 

Numer 
REGON 
federacji 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

• nie  2  
  

 

13. Do jakiej reprezentatywnej organizacji związkowej 
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych należy jednostka?  
(po odpowiedzi na to pytanie przejść do działu VIII) 

• Forum Związków Zawodowych  1 
→ Dział     
     VIII 

• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”  2 
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 3 
• do żadnej 4 

 

Dział VI. FEDERACJA, KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  
(Ten dział wypełniają wyłącznie federacje, konfederacje związków zawodowych lub reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu ustawy 
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.) 

1. Czy na dzień 30.09.2014 r. członkami jednostki były federacje (struktury branżowe lub terytorialne)?   
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 3) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 3 

 

2. Jaka była liczba federacji (struktur branżowych lub terytorialnych) będących członkami jednostki według stanu na dzień 
30.09.2014 r.?  

 

3. Czy na dzień 30.09.2014 r. bezpośrednimic) członkami jednostki były międzyzakładowe organizacje 
związkowe mające własną osobowość prawną (mające też własne numery REGON)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 5)  

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 5 

 

4. Jaka była liczba międzyzakładowych organizacji 
związkowych będących bezpośrednimic) członkami 
jednostki według stanu na dzień 30.09.2014 r.? 

liczba międzyzakładowych organizacji związkowych zarejestrowanych 
w rejestrze prowadzonym przez jednostkę  

liczba międzyzakładowych organizacji związkowych zarejestrowanych 
samodzielnie w KRS 

 

 
c) Nie uwzględniamy przynależności organizacji międzyzakładowych i zakładowych za pośrednictwem federacji. 
 

5. Czy na dzień 30.09.2014 r. bezpośrednimic) członkami jednostki były zakładowe organizacje związkowe 
mające własną osobowość prawną?   
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 7) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 7 

 

6. Jaka była liczba zakładowych organizacji 
związkowych będących bezpośrednimic) członkami 
jednostki według stanu na dzień 30.09.2014 r.? 

liczba zakładowych organizacji związkowych zarejestrowanych 
w rejestrze prowadzonym przez jednostkę   

liczba zakładowych organizacji związkowych zarejestrowanych 
samodzielnie w KRS 

 

 

7. Czy jednostka należała do struktury wyższego szczebla (centrala związkowa, konfederacja)?   
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do działu VIII) 

• tak 1  

• nie 2 → Dział 
     VIII 

 

8. Proszę podać nazwę i numer REGON 
bezpośredniej jednostki nadrzędnej: 

Nazwa: 

 

 
 

REGON: 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Dział VII. ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH (Ten dział wypełniają wyłącznie związki zawodowe RI). 

1. Jaka była liczba osób fizycznych będących członkami jednostki według stanu na dzień 30.09.2014 r.?   
 

2. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 1 były osoby, które 
zapłaciły składki za rok 2013? 

• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  

 

3. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 1 były kobiety? 
• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  
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4. Czy wśród członków wskazanych w pytaniu 1 były osoby na 
emeryturze? 

• tak 1 → Ile ich było?  

• nie  2  

 

Dział VIII. ODDELEGOWANI DO PRACY W ZWIĄZKU, PRACUJĄCY SPOŁECZNIE, ZATRUDNIENI W ZWIĄZKU  
a) Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub stosunku służbowego. 

1. Czy w 2013 r. jednostka korzystała z pracy świadczonej na jej rzecz 
przez osoby, które nie były przez nią zatrudnione, lecz były 
oddelegowane do tej pracy przez zakład pracy lub inną instytucję 
i otrzymywały za tę pracę wynagrodzenie, ale nie od związku 
zawodowego?  

• tak 1 
→ Ile było takich osób?  

→ Ilu etatom w skali roku 
odpowiadała ta praca? 

 
 

• nie 2  

 

2. Czy w 2013 r. jednostka korzystała z pracy społecznej (dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej 
przez członków jednostki, w tym członków organów jednostki (zarząd, komisja rewizyjna itp.)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 4)  

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 4 
 

3. Ilu było członków, którzy w 2013 r. przynajmniej raz pracowali społecznie na rzecz jednostki?  
 

4. Czy wśród członków pracujących społecznie wskazanych w pyt. 3 
były kobiety? 

• tak 1 → Ile ich było?  

• nie 2  
 

5.  Czy w 2013 r. jednostka korzystała z pracy społecznej (dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej 
przez osoby niebędące członkami jednostki?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pytania 7) 

• tak 1  

• nie 2 → pyt. 7 
 

6. Ile było osób, niebędących członkami jednostki, które w 2013 r. przynajmniej raz pracowały społecznie na rzecz 
jednostki?  

 

7. Czy na dzień 31.12.2013 r. jednostka zatrudniała pracowników 
na podstawie umowy o pracę? 

• tak 1 → Ilu ich było?  

• nie  2  
 
 

Dział IX. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  

1. Czy w związku z prowadzoną działalnością jednostka poniosła koszty w 2013 r.? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Danych Ewidencyjnych) 

• tak 1  

• nie 2 → Dane 
Ewidencyjne 

 

2. Proszę zaznaczyć przedział, w którym mieściły się koszty działalności jednostki poniesione w 2013 r. 
(proszę uwzględnić sumę wszystkich kosztów, zarówno z działalności statutowej, jak i gospodarczej, o ile ta ostatnia była prowadzona w ramach 
jednostki, a nie jako działalność odrębnego podmiotu mającego własną osobowość prawną) 

Koszty działalności  
w złotych 

0– 
100  

101– 
500  

501– 
1 000  

1 001–
5 000 

5 001–
10 000 

10 001–
50 000 

50 001–
100 000 

100 001–
500 000 

500 001–
1 000 000 

1 000 001 lub 

więcej 
Nr przedziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
DANE EWIDENCYJNE 

 numer identyfikacyjny 
NIP jednostki:            

UWAGA! Adres korespondencyjny wypełniają jednostki, w których jest on inny niż adres ich siedziby (strona 1) 
adres 
korespondencyjny   

województwo powiat 
 

 
   gmina      miejscowość  

     
nazwa ulicy nr domu nr lokalu 

  –            
kod pocztowy poczta skrytka pocztowa 

  
telefon jednostki           telefon komórkowy          
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e-mail jednostki                                                 
  e-mail osoby 
wypełniającej                                                  
 

 

data 
wypełnienia 

      2 0 1 4   

 dzień 
 

mie-
siąc  imię, nazwisko i telefon osoby 

wypełniającej sprawozdanie 
 
 
 
 
 

podpis osoby działającej 
w imieniu związku 

  

1. Ile czasu zajęło Państwu przygotowanie danych (w tym 
przeglądanie dokumentów, obliczenia itp.) potrzebnych 
do wypełnienia tego sprawozdania? 

 2. Ile czasu zajęła Państwu sama czynność wypełniania 
sprawozdania (w tym sprawdzanie oraz ewentualne 
wprowadzenie poprawek itp.)? 

 

w minutach w minutach 

 
 

Objaśnienia do formularza SOF-2 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z pracownikami Urzędu Statystycznego (numery telefonów 
znajdą Państwo w załączonych dokumentach lub na stronie internetowej http://form.stat.gov.pl/sof). 
 
Dział I. STAN AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI  
Pyt.1 – Jako prowadzenie przez jednostkę działalności należy traktować prowadzenie działalności statutowej lub 
gospodarczej. 
Działalność statutowa jest to działalność, która nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej, podejmowana jest 
zgodnie z prawem i wypełnia zapisy statutu organizacji, który określa jej cele oraz sposób ich realizacji.  
Dział II. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 
Pyt. 3 – Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza (produkcja wyrobów), budowlana, handlowa lub 
usługowa, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z zasady w celu osiągnięcia zysku. Działalność gospodarcza 
jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  
 
Dział III. USYTUOWANIE JEDNOSTKI W STRUKTURACH 
Pyt. 1 – Fakt rejestracji jest związany z uzyskaniem osobowości prawnej. Związek może uzyskać osobowość prawną 
rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w organie rejestrowym organizacji związkowej.  
 
Dział VII. ODDELEGOWANI DO PRACY W ZWIĄZKU, PRACUJĄCY SPOŁECZNIE, ZATRUDNIENI  
W ZWIĄZKU  
Pyt. 2 – Praca społeczna to nieodpłatna i dobrowolna praca świadczona dla realizacji celów społecznych. Często 
określa się ją mianem wolontariatu. Może być świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie przez członków organizacji oraz 
osoby niebędące członkami. Przykładami czynności, które bywają wykonywane jako praca społeczna są: zbieranie 
podpisów, pozyskiwanie sponsorów, prowadzenie szkoleń, organizowanie imprez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://form.stat.gov.pl/sof
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