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Prosimy o podawanie informacji zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 2018 r.

Pełna nazwa

Adres siedziby

telefon

Zwierzchnik:
Proszę wpisać nazwę sprawowanej funkcji

telefon

Adres do
korespondencji:
Proszę wpisać, jeśli jest inny niż podany wyżej

Jeśli kościół/związek wyznaniowy posiada adres e-mail oraz oficjalną stronę internetową, proszę je wpisać.
Adres e-mail:
Adres strony
internetowej:

1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYZNANIU WEDŁUG STRUKTURY TERYTORIALNEJ WYZNANIA
Proszę wpisać nazwy oraz liczby w odpowiednich rubrykach

Lp.

Nazwa jednostki terytorialnej (np.: diecezji, okręgu,
regionu) oraz miejscowość (siedziba)

Wyznawcy,
wierni,
członkowie

Duchowni,
starsi,
nauczyciele

Świątynie,
miejsca kultu

Jednostki
kościelne

(np.: parafie,
zbory, ośrodki)

2
2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYZNANIU WEDŁUG PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO KRAJU
Proszę wpisać liczby w odpowiednich rubrykach

Województwa

Wyznawcy,
wierni,
członkowie

Duchowni,
starsi,
nauczyciele

Świątynie,
miejsca kultu,

Jednostki
kościelne

(np.: parafie,
zbory, ośrodki)

Udzielone chrzty
w 2018 r. (lub inne
formy inicjacji
religijnej)

Udzielone
śluby
w 2018 r.

OGÓŁEM
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
w tym Warszawa

opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

3.

Czy wyznanie prowadziło w 2018 r. działalność edukacyjną (np.: uczelnie, szkoły, przedszkola, kursy)?

Proszę wstawić X w odpowiednim miejscu

4.

2 NIE

Czy wyznanie prowadziło w 2018 r. działalność charytatywną (np.: doraźne akcje pomocowe, zbiórki
pieniędzy, żywności, leków, różne formy pomocy potrzebującym i chorym)?

Proszę wstawić X w odpowiednim miejscu

5.

1 TAK

1 TAK

2 NIE

Czy wyznanie prowadziło w 2018 r. działalność wydawniczą, informacyjną (wydawnictwa, czasopisma,
periodyki, ulotki informacyjne, kalendarze itp.)?

Proszę wstawić X w odpowiednim miejscu

1 TAK

2 NIE

3
6.

Czy w 2018 roku do kościoła/związku wyznaniowego zostały zgłoszone przypadki dyskryminacji (nierównego
traktowania) członków społeczności ze względu na wyznawaną wiarę lub przynależność do kościoła
(np.: obraźliwe komentarze, pobicia, akty przemocy, wandalizmu)?

Proszę wstawić X w odpowiednim miejscu

7.

1 TAK

2 NIE

Jeśli tak, to proszę podać liczbę osób, których te przypadki dotyczyły:

8. Jeśli mają Państwo uwagi do sprawozdania lub istotne informacje o wyznaniu to proszę wpisać je poniżej.

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

1

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

2

Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wypełniającej ankietę

data

podpis

