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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 SOF-5ES 

załącznik do sprawozdania SOF-5 
na potrzeby monitorowania rozwoju 

sektora ekonomii społecznej  

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 
ul. Kazimierza Wyki 3 
31-223 Kraków  

Numer identyfikacyjny – REGON 
 

za 2019 r. 
Przekazać w terminie  
do 29 maja 2020 r. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie dodatkowego formularza, który służy do zebrania informacji niezbędnych do 
monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce. Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą 
statystyczną i 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. DODATKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA    

 

1. Czy według stanu na dzień 31.12.2019 r. jednostka posiadała 

organ konsultacyjno-doradczy?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt 3.) 

tak 1 → Ilu miał członków?  

nie 2 → pyt. 3 
 

2. Kto wchodził w skład tego organu konsultacyjno-doradczego w 
2019 r.? 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

członkowie 1 

pracownicy  2 

inne osoby  3 
 

3. Czy w 2019 r. w jednostce funkcjonował opracowany na piśmie regulamin pracy lub inny dokument 

określający zasady organizacji pracy? 

tak 1 

nie  2 
 

4. Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie których jednostka prowadziła działalność w 2019 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 

 

5. Czy w 2019 r. jednostka prowadziła działalność na 
terenie więcej niż jednej dzielnicy m. st. Warszawy? 

tak 1 

nie 2 

Jednostka nie prowadziła działalności na terenie m. st. Warszawy 3 
 

DZIAŁ II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OWES  
 

1. Czy jednostka korzystała w 2019 r. z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Działu III ) 

tak 1  

nie 2 → Dział III 

 

2. Z jakiego rodzaju usług świadczonych przez OWES jednostka skorzystała w 2019 r.? 
  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inna” proszę wpisać słownie, o jaką formę chodzi) 

wsparcie finansowe (dotacja na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe) 1 

szkolenia mające na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej 2 

inne szkolenia 3 

indywidualne doradztwo biznesowe 4 

indywidualne doradztwo w pozostałym zakresie (ogólne, specjalistyczne, dotyczące zamówień publicznych) 5 

wsparcie w zakresie reintegracji 6 

pomoc w znalezieniu partnerów, przystąpienia do klastra, sieci współpracy itp. 7 

inne → Jakie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 
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3. Jaka była jakość usług OWES w 2019 r.? 
(należy sformułować ogólną ocenę wszystkich usług,  
z których skorzystała jednostka) 

bardzo dobra 1 

raczej dobra 2 

raczej zła 3 

bardzo zła 4 
 

4. Jaka byłaby sytuacja jednostki gdyby nie skorzystała z usług 
OWES w 2019 r.? 

lepsza 1 

bez zmian 2 

gorsza 3 
 

 
DZIAŁ III. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACYa)  ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCHb)  
a) Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub stosunku służbowego. 
b)  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą.  

         

1. Czy na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała 

pracowników na podstawie stosunku pracya) ?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 8.)                

tak 1 → Ilu?  

   – w tym kobiety:  

nie 2 → pyt. 8 
 

2. Czy na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała 

pracowników na podstawie stosunku pracya) w pełnym 

wymiarze czasu pracy (na pełny etat)? 

tak 1 → Ilu?  

   – w tym kobiety:  

nie 2  
 

3. Czy na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała 

pracowników na podstawie stosunku pracya), dla których 

była głównym miejscem pracy? 

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 społecznymc)? Proszę wpisać ile ich było. 
(UWAGA! Jedna osoba może być policzona w danej kolumnie tylko raz) 

Liczba 

pracowników  

na dzień  

31.12.2019 r. 

w tym 

kobiety 

pracujący 

w pełnym 

wymiarze 

czasu pracy 

osoby niepełnosprawne  1    

osoby bezrobotne  2    

inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 3    

nie było osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  4  
 

c) 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. 
 
 

5. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 1 były osoby, które zostały zatrudnione po 

zakończeniu udziału w zajęciach CIS, KIS, WTZ lub zakończeniu zatrudnienia w ZAZ?  

Jeśli tak proszę podać ich liczbę: 

Liczba pracowników na 

dzień 31.12.2019 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  
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6. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 4 były osoby, których koszty pracy za grudzień 

2019 r. były współfinansowane ze środków publicznych w następujących formach ?  

Jeśli tak proszę podać liczbę takich pracowników: 

Liczba pracowników 

wsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym 1  

dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej po 50 r.ż. 2  

refundacji części wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem absolwenta lub uczestnika CIS lub KIS w 

ramach zatrudnienia wspieranego 
3 

 

zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i ubezpieczenia społeczne bezrobotnego 

skierowanego do robót publicznych lub prac interwencyjnych 
4 

 

refundacja części kosztów poniesionych na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatru-

dnieniem bezrobotnego przez okres minimum 12 miesięcy lub zatrudnieniem bezrobotnego przed 30 r.ż. 
5 

 

świadczenie aktywizacyjne (w związku z zatrudnienie bezrobotnego, który sprawował opiekę nad dzieckiem 

lub osobą zależną) 
6 

 

nie było takich pracowników 7  

 

7. Czy na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała pracowników na 

podstawie stosunku pracya), którzy w grudniu otrzymali 

wynagrodzenie brutto nie przekraczające 2250 zł (wynagrodzenie 

minimalne)? Wynagrodzenia osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy należy przeliczyć na wynagrodzenie przysługujące w pełnym 

wymiarze czasu pracy (pełny etat) i odnieść do kwoty 2250 zł brutto. 

tak 1 → Ilu?  

  
 – w tym pracownicy 

 wskazani w pyt. 4: 
 

nie 2 
 

 

8. Czy jednostka prowadziła w 2019 r. działania z zakresu reintegracji społecznej lub 

zawodowej na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 10) 

tak 1 

nie  → pyt.10 2 
 

9. Proszę zaznaczyć, z których wymienionych poniżej działań korzystali pracownicy jednostki w 2019 r. 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

indywidualny program rehabilitacji 1 spotkania, wyjazdy integracyjne 4 

poradnictwo psychologiczne 2 warsztaty motywacyjne 5 

uczestnictwo w kulturze 3 trening umiejętności społecznych 6 

inne → Jakie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 
  

10. Proszę podać przeciętną liczbę zatrudnionych na podstawie stosunku pracya) w 2019 r. w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy (w etatach): (obliczeń należy dokonać najpierw w poszczególnych miesiącach 2019 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) 

 

, 
 

 

11. Czy w 2019 r. jednostka korzystała z pracy osób pracujących 

na podstawie umów cywilnoprawnychb) , które nie pozosta-

wały w tym czasie w stosunku pracy z jednostkąd)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Działu IV)        

 

tak 1 → Ilu?  

  – w tym kobiety:  

nie 2 →Dział IV                           
 d) Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz.  

 

12. Czy w 2019 r. wśród osób pracujących na podstawie umów 

cywilnoprawnychb), wymienionych w pytaniu 11 były takie, 

dla których praca w jednostce była z tego tytułu głównym 

źródłem utrzymania?  

tak  1 → Ilu?  

  – w tym kobiety:  

  
– w tym osoby 

niepełnosprawne: 
 

nie  2  

DZIAŁ IV. PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI (wszystkie kwoty proszę wpisać w pełnych złotych)           
 

1. Czy w 2019 r. jednostka uzyskała przychody?       
(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 7) 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2 → pyt. 7                        
  

2. Czy w 2019 r. jednostka uzyskała przychody z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.?         

 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2                                     
  

UWAGA! W kolejnych pytaniach proszę nie wykazywać już kwoty uzyskanej z 1%. 
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3. Czy w 2019 r. jednostka uzyskała przychody z funduszy europejskich 
(np. w ramach RPO, POWER, POIG), publicznych środków 
zagranicznyche)? 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2  

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

4. Czy w 2019 r. jednostka otrzymała środki z krajowych źródeł publicz-
nych (np. dotacje z ministerstw, urzędów wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz inne, wymienione 
w pytaniu 5)? (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 6) 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2 → pyt. 6 

 

5. Proszę zaznaczyć, jakie rodzaje krajowych środków publicznych otrzymała jednostka w 2019 r., a następnie wpisać 
kwoty w złotych:  (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 zł 

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

razem (wiersz 2 = suma wierszy 3 i 4) 2 zł 

w tym przekazane przez administrację samorządową (m. in. urzędy 
marszałkowskie, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej) 

3 zł 

w tym przekazane przez krajową administrację rządową (ministerstwa, 
urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) 

4 zł 

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

razem (wiersz 5 = suma wierszy 6 i 7) 5 zł 

w tym przekazane przez administrację samorządową (m. in. urzędy 
marszałkowskie, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej) 

6 zł 

w tym przekazane przez krajową administrację rządową (ministerstwa, urzędy 
centralne, urzędy wojewódzkie) 7 zł 

dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym w trybie uproszczonym („małe granty”),  
w trybie szczególnym (w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej), itp. 

8 zł 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (np. przetargi, zapytania ofertowe)  9 zł 

inne  → Jakie?  ................................................................................................................................................  10 zł 

 

6. Proszę zaznaczyć, które spośród niżej wymienionych przychodów, pozyskała jednostka w 2019 r., a następnie  
wpisać kwoty w złotych:  (należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy oraz przy każdym zaznaczeniu wpisać kwotę) 

UWAGA! W kategorii inne przychody proszę nie wykazywać kwoty uzyskanej z 1%, przychodów z krajowych źródeł publicznych oraz 
przychodów z funduszy europejskich lub publicznych środków zagranicznych, wykazanych w pyt. 2, 3, 4 i 5. 

składki członkowskie 1 zł 

zbiórki publiczne (np. zbieranie pieniędzy lub darów rzeczowych np. na ulicach, w zakładach pracy, w sklepach)  2 zł 

środki z niepub-
licznych źródeł 
krajowych (w tym 
darowizny, granty) 

razem (wiersz 3 = suma wierszy 4, 5, 6) 3 zł 

w tym od osób fizycznych 4 zł 

w tym od podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk 5 zł 

w tym od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wyznaniowych, związkowych itp. 6 zł 

z działalności gospodarczej  (z wyłączeniem środków wymienionych w pyt. 5 w wierszu 9)   
 

7 zł 

z odpłatnej działalności statutowej (bez składek członkowskich)                                              
 

8 zł 

środki pozyskane z niepublicznych źródeł zagranicznych przekazane bezpośrednio z zagranicy  
(w tym darowizny, granty od osób prawnych lub fizycznych)  

9 zł 

odsetki, dywidendy i inne przychody finansowe 10 zł 

nawiązki sądowe 11 zł 

inne → Jakie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 zł 
 

7. Czy w 2019 r. jednostka poniosła koszty?                      

(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 11) 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2 →  pyt. 11                          
  

8. Czy w 2019 r. jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia 
działalności statutowej? 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2  
 

9. Czy w 2019 r. jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej?  

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2  
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10. Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w 2019 r., a następnie wpisać kwoty 
w złotych  (należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy, a przy każdym zaznaczeniu wpisać kwotę) UWAGA! Koszty te należy 

wykazać niezależnie od tego, czy były włączane do kosztów działalności statutowej, gospodarczej czy w koszty administracyjne). 

zużycie materiałów i energii 1 zł 

usługi obce 2 zł 

podatki i opłaty 3 zł 

amortyzacja 4 zł 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 
zł 

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

6 
zł 

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

7 
zł 

pozostałe: np. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, 
wypłaty diet, ryczałtów lub ekwiwalentów dla pracowników i wolontariuszy 8 zł 

 

11. Czy w 2019 r. jednostka zaciągnęła pożyczkę lub kredyt?  

(w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Działu V) 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2 → Dział V 
 

12. Na jaki cel przeznaczone zostały 
pozyskane w 2019 r. środki z 
pożyczki lub kredytu?  

(można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź) 

inwestycje - zakup lub ulepszenie środków trwałych, np. lokalu, samochodu 1 

utworzenie nowego miejsca pracy 2 

prefinansowanie realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych 3 

bieżąca działalność, np. wynagrodzenia, opłaty  4 

inny → Jaki?  ............................................................................................  5 
 

DZIAŁ V. OBECNA I PROGNOZOWANA SYTUACJA JEDNOSTKI 
 

1. Czy w okresie od marca 2020 r. do dnia złożenia sprawozdania 

w związku z sytuacją epidemiologiczną podjęto decyzję 

o zwolnieniu pracowników (w tym pracujących na podstawie 

umów cywilnoprawnych), dla których jednostka była głównym 

miejscem pracy? 

tak 1 
→    Ile osób dotyczyła 

decyzja o zwolnieniu? 
 

nie 2  

 

2. Jak w 2020 r. zmieni się poziom zatrudnienia w jednostce 
w stosunku do 2019 r.? 

(Proszę wziąć pod uwagę tylko zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, tj. 
umowy o pracę, powołania, wyboru lub stosunku służbowego) 

zatrudnienie wzrośnie 1 →    
   → pyt. 4 

zatrudnienie pozostanie bez zmian 2 

zatrudnienie obniży się 3  
 

3. Czy prognozowane obniżenie zatrudnienia w 2020 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną 
koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.? 

tak 1 

nie 2 
 

4. Jak w 2020 r. zmieni się sytuacja finansowa jednostki w 
stosunku do 2019 r.? 

sytuacja finansowa poprawi się  1 →    
   → Koniec 

sytuacja finansowa pozostanie bez zmian 2 

sytuacja finansowa pogorszy się  3  
 

5. Czy prognozowane pogorszenie sytuacji finansowej w 2020 r. ma związek z sytuacją epidemiologiczną 
koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.? 

tak 1 

nie 2 
 

Objaśnienia do formularza SOF-5ES 
 

Wypełniany przez Państwa formularz jest objęty 

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.  

 Symbol  przy pytaniu na formularzu oznacza, że wśród 

zawartych na tej karcie objaśnień znajdują się dodatkowe 

wyjaśnienia do tego pytania.  

 Na formularzu obok treści pytań lub bezpośrednio pod nimi 

znajdują się instrukcje oznaczone kursywą. Informują one o 

tym, w jaki sposób należy odpowiedzieć na dane pytanie (np. 

można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) lub zawierają 

inne przydatne objaśnienia.  
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 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. 

Brak strzałki oznacza, że po wpisaniu odpowiedzi należy 

przejść do pytania następnego w kolejności.  

DZIAŁ I. DODATKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA 

Pyt. 1. – Zadaniem organu konsultacyjno-doradczego może 

być np. wyrażanie opinii na temat wyników działalności 

ekonomicznej i społecznej, zasad organizacji pracy oraz 

wypowiadanie się na temat strategii jednostki. W skład organu 

mogą wchodzić: pracownicy, inne zatrudnione osoby, 

wolontariusze jak również przedstawiciele stałych odbiorców 

usług, jednostek samorządu lokalnego, organizacji 

pozarządowych. 

Pyt. 4. – W przypadku prowadzenia działalności na terenie 

kilku gmin należy zaznaczyć powiat, jeśli zaś działalność 

jednostki tylko w niewielkiej części wykraczała poza obszar 

jednej gminy proszę zaznaczyć odpowiedź gmina. Analogiczna 

zasada dotyczy też pozostałych obszarów. Jeżeli siedziba 

jednostki znajdowała się poza obszarem jej faktycznego 

działania proszę nie brać pod uwagę miejsca siedziby, lecz 

odnieść się tylko do obszaru działania. Jeżeli organizacja 

prowadziła działalność na wąskim obszarze, lecz obejmowała 

nią również osoby spoza tego terenu to należy zaznaczyć oba 

zasięgi działania (np. klub sportowy na swoim boisku 

organizował ogólnopolskie zawody – powinien więc 

zaznaczyć: najbliższe sąsiedztwo i cały kraj). 

DZIAŁ III. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH  

Pyt. 1. – Do pracowników zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy zaliczamy również osoby, które otrzymują 

zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie  

i opiekuńcze. 

– Do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku 

pracy nie zaliczamy: osób będących na stażu finansowanym 

z urzędu pracy, bądź jakichkolwiek innych osób 

oddelegowanych do pracy na rzecz jednostki 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. 8. – Działania z zakresu reintegracji społecznej mają 

na celu odbudować oraz umacniać u osób objętych takimi 

działaniami umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym 

oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu. 

Działania z zakresu reintegracji zawodowej mają na celu 

odbudowę i podtrzymywanie u osoby podlegającej tym 

działaniom społecznej zdolności do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy. 

Pyt. 11. – W ustaleniu liczby osób, o których mowa w tym 
pytaniu może być pomocne sprawdzenie liczby formularzy PIT-
11 wydanych przez jednostkę za 2019 r.  
Pyt. 12 – 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 IV. PRZYCHODY I KOSZTY JEDNOSTKI  

W przypadku, gdy w jednostce rok rozrachunkowy nie trwa od 

1 stycznia do 31 grudnia oraz gdy nie ma możliwości 

wyodrębnienia danych dla roku kalendarzowego 2019, należy 

wykazać przychody i koszty za ostatni zamknięty rok 

rozrachunkowy. 

Pyt. 1. – W kwocie przychodów nie należy uwzględniać 

wartości kredytów i pożyczek. 

Pyt. 5. i 6. – Przy wypełnianiu tych pytań należy skorzystać 

z przychodów wykazanych w rachunku wyników (rachunku 

zysków i strat). W przypadku, gdy nie ma możliwości 

podania szczegółowych kwot według wymienionych 

w pytaniach kategorii przychodów, należy wypełnić 

przynajmniej wiersze „razem”, a więc kwotę zbiorczą dla 

wymienionych niżej przychodów, bez podziału na części 

składowe. 

Pyt. 6 wiersz 7– Pytanie to odnosi się bezpośrednio do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli jednostka 

prowadziła działalność gospodarczą i uzyskała przychody z 

tego tytułu to w pytaniu 6 wiersz 7 powinna zostać wykazana 

wartość przychodów. 

Pyt. 7. – Koszty ogółem są sumą kosztów działalności 

statutowej, działalności gospodarczej oraz kosztów 

administracyjnych. W dalszych pytaniach koszty 

administracyjne nie są ujęte jako odrębna całość ze względu 

na to, że część organizacji ich nie wyszczególnia lub 

niedoszacowuje. 

Pyt. 9. – Pytanie to odnosi się bezpośrednio do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Jeżeli jednostka prowadziła 

działalność gospodarczą i poniosła koszty z tego tytułu to w 

pytaniu 9 powinna zostać wykazana wartość kosztów. 

Pyt. 10. – 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. 

Pyt. 11 i 12. – Pożyczki lub kredyty mogą być przeznaczane 

na działalność statutową (nieodpłatną lub odpłatną), a także na 

działalność gospodarczą. Pytania te odnoszą się do pożyczek 

lub kredytów zaciągniętych w instytucjach finansowych. Należy  

uwzględnić zarówno środki pochodzące z pożyczek lub 

kredytów preferencyjnych np. ze środków przeznaczonych na 

rozwój podmiotów ekonomii społecznej z funduszu Banku 

Gospodarstwa Krajowego (BGK), jak również komercyjnych 

udzielanych na zasadach ogólnych. 
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