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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica 11 LISTOPADA Nr domu 17/19 Nr lokalu BLOK NR 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-446 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 727008000

Nr faksu E-mail zzwp@op.pl Strona www www.zzwp.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-04-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00088800800000 6. Numer KRS 0000141267

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ALEKSANDER KUBACKI CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TAK

LESZEK TADEUSZ CHUMEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

TADEUSZ BUZUK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ROMUALD DETMER CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF MROCZKA CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

ZBIGNIEW OWCZAREK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KAZIMIERZ KOLASA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

TADEUSZ KOSIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF KOSNO CZŁONEK ZARZĄDU TAK

CZESŁAW MARMURA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF MÓL CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

LECH PIETRZAK CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

CELINA WALANKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BOGDAN MILLER CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

RYSZARD CZARNOTA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAREK BIELEC WICEPREZES ZARZĄDU 
SKARBNIK

TAK

JAN KACPRZAK SEKRETARZ GENERALNY 
ZARZĄDU

TAK

BOLESŁAW IZYDORCZYK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

STANISŁAW KALSKI WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MARIAN DĄBROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HENRYK KANIA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF KISIELNICKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

TOMASZEWSKI CZESŁAW CZŁONEK ZARZĄDU TAK

SIEDLECKI MIROSŁAW CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEFOWSKI WAWRZYNIEC CZŁONEK ZARZĄDU TAK

PIECUCH FRANCISZEK CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ANDRZEJ OSSOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JANUSZ KRAUKLIS CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HENRYK BUDZYŃSKI CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

MIŁOSZ BIAŁY WICEPREZES ZARZĄDU TAK

FRANCISZEK PUCHAŁA PREZES ZWIĄZKU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami  działalności  Związku są:
1) obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, 
inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych 
i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki specjalnej (paliatywnej), 
wolontariatu  i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych  i 
niedołężnych, a także pomocy socjalnej dla osób żyjących w niedostatku  i 
dotkniętych klęskami żywiołowymi;
2) integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne 
uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach 
wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, 
organizowanie podróży wojskowo-historycznych  i krajoznawczych oraz 
uroczystości rodzinnych i rocznicowych;
3) obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie 
środowiskowej solidarności i więzi z żołnierzami pełniącymi czynną służbę 
wojskową; 
4) kultywowanie w środowisku członków Związku i wśród społeczeństwa, 
zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu 
polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II 
wojny światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej,  pokojowej 
żołnierskiej służby Ojczyźnie, opieka nad miejscami pamięci narodowej i 
grobami poległych żołnierzy;
5) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa 
oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej;
6) wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjno – wychowawczym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KAZIMIERZ ANOLIK WICEPRZEWODNICZĄCY 
GŁÓWNEJ  KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ZBIGNIEW DOMAŃSKI PRZEWODNICZĄCY 
GŁÓWNEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

EUGENIUSZ KONARSKI CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JAN SZYMCZYK SEKRETARZ GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JÓZEF KANIECKI CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JÓZEF GODAWSKI CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ADAM KĘSTOWICZ CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

STANISŁAW SUCHORA CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ANTONI CHORZEWSKI CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK
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Cele wymienione Związek realizuje przez:
1) współpracę z organami władzy publicznej w zakresie kształtowania 
korzystnych dla środowiska rozwiązań prawnych oraz polityki zdrowotnej i 
socjalnej, a także        w pozostałych sprawach będących przedmiotem 
działalności Związku;
2) współdziałanie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi 
RP i innymi resortami rządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i 
umiejętności na rzecz obronności, kultywowania tradycji walk 
niepodległościowych oraz zapewnienia zorganizowanej opieki chorym, 
niedołężnym  byłym i obecnym żołnierzom, ich współmałżonkom, a także 
w zakresie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym;
3) uczestniczenie w organizowaniu oraz obchodach świąt państwowych i 
wojskowych, rocznic wydarzeń historycznych, walk niepodległościowych;
4) inspirowanie i udział w opiece nad  miejscami   pamięci narodowej oraz 
grobami poległych żołnierzy;
5) organizowanie zawodów oraz imprez sportowo-obronnych, podróży 
wojskowo-historycznych,  krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań 
towarzyskich i rodzinnych;
6) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej na rzecz środowiska 
służb mundurowych, młodzieży, mieszkańców regionu i kraju;
7) upowszechnianie wśród członków Związku wiedzy o przysługujących im 
uprawnieniach, organizowanie spotkań z przedstawicielami władz 
wojskowych i samorządowych, instytucji obsługujących społeczeństwo, a 
także organizowanie szkolenia poszerzającego wiedzę członków Związku; 
8) wspieranie działalności i udzielanie pomocy Fundacji Pomocy 
Emerytom i Rencistom Wojskowym w zdobywaniu funduszy na realizację 
statutowych celów Fundacji;                           
9) wspieranie akcji pozyskiwania 1% podatku należnego na realizację 
statutowych celów Związku;
10) współpracę z wojskowymi instytucjami emerytalnymi, zwłaszcza w 
dziedzinie wykorzystania funduszu socjalnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Opieka nad zapomnianymi grobami żołnierskimi i pomnikami min. cmentarzem w Wornianach w 
rej. ostrowieckim na Białorusi oraz grobami na Cmentarzu Powązkowskim. Udzielano pomocy 
szkołom w organizacji imprez patriotycznych. Przedstawiciele Związku brali udział w spotkaniach 
z młodzieżą i społecznością, na których propagowano postawy patriotyczne.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego prowadził działalność w obszarach: obronność państwa i 
działalność Sił Zbrojnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym. W toku bieżącej działalności, priorytetowe znaczenie nadano statutowym i 
programowym zadaniom dotyczącym ochrony honoru i godności żołnierza polskiego, przekazywaniu 
społeczeństwu prawdy o wysiłku zbrojnym poniesionym w latach II wojny światowej przez regularne i 
konspiracyjne formacje zbrojne. Stanowczo reagowano na wszelkie próby, zwłaszcza w środkach 
masowego przekazu, naruszania dobrego imienia wojska, jak również przeinaczania, czy swoistego 
interpretowania faktów historycznych naszych dziejów ojczystych, czy udziału wojska w latach ostatniej 
wojny. Materiały polemiczne publikowano na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty. 
W ramach podtrzymywania umiejętności i zdolności przydatnych dla obronności kraju zarządy 
wojewódzkie i rejonowe zorganizowały szereg zawodów sportowo-obronnych dla swych członków oraz 
przedstawicieli władz samorządowych,oraz innych służb mundurowych.. Zawody te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.  Zorganizowano wiele wycieczek historycznych szlakami działań 
wojennych Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. Organizowano szkolenie pro obronne dla 
młodzieży szkolnej.  W 2016 r. organizowano  konferencje popularno-naukowe poświęcone historii 
Polski oraz działalności Związku. Organizowano spotkania z kombatantami II wojny światowej. 
Wręczono sztandary dla organizacji Związkowych z udziałem władz państwowych, samorządowych i 
wojska. Związek  współpracuje ze szkołami, w szczególności o profilu proobronnym, w których 
organizowane jest szereg spotkań oraz wspólnie z młodzieżą szkolną. Podejmowane są działania 
których celem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej. W tej działalności szczególne znaczenie 
miało odsłonięcie zbudowanego wysiłkiem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego pomnika 
„Żołnierzom  2 Armii Wojska Polskiego” na Cytadeli w Poznaniu.
Organizowano pomoc socjalno-zdrowotną i dobrosąsiedzką dla chorych i niepełnosprawnych byłych 
żołnierzy w tym kombatantów. W ramach działań związanych z obroną emerytur i rent wojskowych do 
wszystkich posłów i senatorów przesłano stanowisko Prezydium Zarządu Głównego w tej kwestii. 
Opracowano tzw. „Opinię Obywatelską” dotyczącą projektu ustawy represyjnej, którą przesłano do 
Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących właściwych komisji  sejmowych. 
Nawiązano współpracę Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Handlowej oraz 
Obywatelskim Parlamentem Seniorów.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

obronność państwa i 
działalność Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządy wojewódzki i 
rejonowe oraz koła, 
przy współpracy z LOK,  
Polskim Związkiem 
Łowieckim oraz klubami 
sportowymi 
zorganizowały szereg 
zawodów sportowo - 
obronnych na terenie 
całego kraju. W 
zawodach uczestniczyli 
przedstawiciele różnych 
organizacji społecznych, 
władz samorządowych 
oraz innych służb 
mundurowych. 
Zorganizowano 41 
wystaw poświęconych 
historii Polski i Związku. 
 Do dnia rozwiązania 
przez MON 
porozumienia o 
współpracy  Związek we 
współpracy z 
jednostkami 
wojskowymi 
zorganizował około 200 
zamierzeń, około 330 
zamierzeń ze szkołami 
oraz 450 z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi. W  
ubiegłym roku koła i 
zarządy wojewódzkie 
zorganizowały ponad 
140 wycieczek i 
podróży historyczno-
wojskowych. Na łamach 
pracy związkowej 
opublikowano szereg 
artykułów 
poświęconych 
problemom Sił 
Zbrojnych RP.

84.22.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Związek w 2016 r. jak 
co roku od 23 lat 
organizował opiekę dla 
osób 
niepełnosprawnych i 
potrzebujących 
emerytów i rencistów 
wojskowych oraz ich 
rodzin, w tym 
kombatantów oraz 
weteranów 
poszkodowanych w 
misjach wojskowych. 
Organizatorzy opieki 
odwiedzali swoich 
podopiecznych w ich 
domach zbierając 
wywiad jakie są ich 
potrzebny, a następnie 
stosownie do 
zgłoszonych potrzeb 
organizowano pomoc 
dobrosąsiedzką – 
pomoc w codziennych 
czynnościach życiowych 
min. zakupy, sprzątanie 
lub załatwianie spraw w 
urzędach – lub pomoc 
wyspecjalizowanych 
rehabilitantów i 
pielęgniarek. Łącznie 
przeprowadzona ok. 
1580 wywiadów 
środowiskowych, z 
czego pomocy 
dobrosąsiedzkiej 
udzielano w ciągu roku 
około 374osobom 
natomiast opieką 
specjalistyczną 
objętych zostało 86 
osób.

88.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Rok 2016 obfitował w 
szereg wydarzeń , które 
miały na celu 
podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej oraz 
pielęgnowanie 
polskości i budowaniu 
świadomości 
społeczeństwa a przede 
wszystkim młodzieży. 
Jednostki Związku 
organizowały lub 
współorganizowały 
uroczystości o 
charakterze 
patriotycznym. 
Wręczono kilkanaście 
sztandarów dla kół i 
zarządów naszego 
Związku.  W 
uroczystościach tych 
uczestniczyli 
przedstawiciele władz 
samorządowych , a ich 
oprawa miała charakter 
wojskowy co 
popularyzowało naszą 
tradycję wojskową. 
Organizacje Związkowe 
przeprowadziły szereg 
konferencji i spotkań z 
kombatantami, na 
których przedstawiali 
oni swoje wspomnienia 
oraz przekazywali i 
zaszczepiali w młodym 
pokoleniu postawę 
patriotyczną i 
umiłowanie do 
Ojczyzny. Na łamach 
organu prasowego 
Związku opublikowano 
kilkanaście artykułów 
popularyzujących czyn 
zbrojny żołnierza 
polskiego w walce o 
wolność

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 809,544.75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 96,813.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4,656.51 zł

e) Pozostałe przychody 708,075.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 708,075.17 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 96,813.07 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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708,075.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,656.51 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 122,458.11 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 60,585.18 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Organizowanie wycieczek wojskowo-historycznych, spotkań młodzieży z kombatantami, 
upowszechnianie tradycji wojskowej i krzewienie postaw patriotycznych w społeczeństwie, 
organizowanie konferencji popularnonaukowych i narad.

56,143.16 zł

2 Organizowanie zawodów sportowo-obronnych, których celem jest podnoszenie sprawności 
fizycznej i psychofizycznej żołnierzy rezerwy członków Związku.

4,736.51 zł

3 Organizacja opieki specjalnej i doposażanie stanowisk do prowadzenia tego rodzaju działań. 1,683.57 zł

1 Spotkanie weteranów ZŻWP z okazji obchodów 35 lecia Związku w dniach 14-15 czerwca 2016 r. 8,000.00 zł

2 Konferencja okolicznościowa i integracyjne spotkanie członków Związku Rejonu Słupskiego z 
okazji jubileuszu 35 rocznicy ZŻWP

4,368.12 zł

3 Organizacja i przeprowadzenie centralnych uroczystości 35 lecia ZŻWP 3,660.00 zł

4 Zawody sportowo-obronne o puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i puchar 
Prezesa ZW ZŻWP w Bydgoszczy

1,780.00 zł

5 XI Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 1,500.00 zł

6 VII Harcerskie Manewry Obronne BRDA 2016 400.00 zł

7 XXI Dni Weterana - podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk 8 Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna

1,900.00 zł

8 Konferencja nt Związki Kombatanckie II RP 700.00 zł

9 Wojewódzkie zawody strzeleckie członków ZŻWP w Rzeszowie organizowane na strzelnicy LOK w 
Mielcu

787.20 zł

10 Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10.11.2016 r. zorganizowane przez ZR ZZWP 
we Włocławku

1,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23,862.01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 766,364.37 zł 72,951.06 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

72,951.06 zł 72,951.06 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

693,413.31 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

43,180.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

300.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

11,757.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 118,518.64 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

43,800.00 zł

43,800.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 74,718.64 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

987.66 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

1,735.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1,576.00 osób

159.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,650.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W dniu 5 lutego 2016 r. Minister Obrony Narodowej, pod pretekstem naruszania przez Związek zasad neutralności 
politycznej oraz innych wewnętrznych dokumentów, zerwał Porozumienie o współpracy z dnia 15 lipca 2013 r. 
Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zostały zmuszone, niektóre w trybie natychmiastowym, do opuszczenia 
pomieszczeń udostępnianych przez jednostki i instytucje wojskowe. Skreślone zostały wszystkie zamierzenia 
Związku z Planów współpracy dowódców jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami 
społecznymi. Odrzucone zostały propozycje jednostek organizacyjnych Związku zgłaszane w 2016 r. do tych planów 
na 2017 r. Mimo tego działalność związkowa nie ustała. Sytuacja ta stała się sprawdzianem sprawności 
organizacyjnej jednostek organizacyjnych Związku, a także zweryfikowała stan współpracy z organami administracji 
rządowej i  samorządu terytorialnego. Zdecydowana większość jednostek organizacyjnych Związku odnalazła się w 
nowej rzeczywistości  i kontynuowała swą działalność.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Franciszek Puchała 
Marek Bielec 

5.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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