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• 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 2020-09-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JANA 
MIKLASZEWSKIEGO

Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-776 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

2002-12-13

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

TADEUSZ BUZUK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ROMUALD DETMER CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TAK

JÓZEF MROCZKA CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

JÓZEF KOSNO CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF MÓL CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU

TAK

LECH PIETRZAK CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TAK

MAREK BIELEC PREZES ZWIĄZKU TAK

STANISŁAW KALSKI WICEPREZES ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

MARIAN DĄBROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
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CZESŁAW TOMASZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ANDRZEJ OSSOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

HENRYK BUDZYŃSKI SEKRETARZ GENERALNY 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TAK

MIŁOSZ BIAŁY WICEPREZES ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ADAM SPYCHALSKI WICEPREZES ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO - SKARBNIK

TAK

STANISŁAW MIROSŁAW 
MAŃKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

JANUSZ ZAJDZIK CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ANDRZEJ MIECZYSŁAW 
PAWLAK

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

BOŻENA LEOKADIA 
SZUBIŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

JANUSZ TOMASZ 
MARCINIAK

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZYGMUNT STEFAN 
MACIEJNY

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZDZISŁAW MARIAN 
JORDANEK

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

JERZY JAKUB PANTAK CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ANDRZEJ SŁAWOMIR 
KOWALCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZBIGNIEW DROZDEK CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZYGMUNT JELIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ANDRZEJ MICHAŁ SAWICKI CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TAK

BRONISŁAW KAZIMIERZ 
PEIKERT

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ARTUR JAN KRÓL CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

ZBIGNIEW WOJCIECH 
WOŚKO

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

WIESŁAW KAZIMIERZ 
DYMIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

WITOLD MORAWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

TAK

LUCJAN JÓZEF ŁAWNICZEK CZŁONEK ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

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)

1. 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

EUGENIUSZ KONARSKI PRZEWODNICZĄCY GKR TAK

ADAM KĘSTOWICZ CZŁONEK GKR TAK

ROMUALD WŁADYSŁAW 
IDZIKOWSKI

CZŁONEK GKR TAK

HENRYK KANIA CZŁONEK GKR TAK

ANDRZEJ DYKTYŃSKI CZŁONEK GKR TAK

CZESŁAW HEBDA CZŁONEK GKR TAK

ARKADIUSZ WACŁAW 
CIEŚLIK

CZŁONEK GKR TAK
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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

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 wiedzy 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. 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.
Organizowano pomoc socjalno-zdrowotną i dobrosąsiedzką dla chorych i niepełnosprawnych byłych żołnierzy w tym 
kombatantów.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 obronność państwa i działalność Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz koła, przy 
współpracy z LOK, Polskim Związkiem Łowieckim 
oraz klubami sportowymi zorganizowano 161 
zawodów sportowo - obronnych na terenie 
całego kraju. W zawodach uczestniczyli 
przedstawiciele różnych organizacji społecznych, 
władz samorządowych oraz innych służb 
mundurowych. Zorganizowano 53 wystaw 
poświęconych historii Polski i Związku. Struktury 
Związku zorganizowały około 289 zamierzeń ze 
szkołami oraz 489 z innymi organizacjami 
pozarządowymi. W ubiegłym roku kota i zarządy 
wojewódzkie (rejonowe) zorganizowały ponad 
156 wycieczek i podróży historyczno- 
wojskowych. Na łamach pracy związkowej 
opublikowano szereg artykułów poświęconych 
problemom Sit Zbrojnych RP.

84.22.Z 8 958,80 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Związek w 2019 r. jak co roku od 26 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 wywiadów środowiskowych ok. 
1383 , z czego pomocy dobrosąsiedzkiej 
udzielano w ciągu roku około 230 osobom 
natomiast opieką specjalistyczną objętych 
zostało 126 osób.

88.10.Z 11 973,98 zł

3

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

Rok 2019 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 
patriotycznymi Wręczono sztandary 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. Członkowie 
Związku brali udział w okolicznościowych 
wystawach filatelistycznych, na których 
zdobywali nagrody za swe ekspozycje.

94.99.Z 53 403,48 zł
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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 zysków i strat) 964 987,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182 344,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 605,08 zł

e) pozostałe przychody 779 037,57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 607 601,02 zł

2.4. Z innych źródeł 175 041,63 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 104 639,49 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 77 705,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 000,00 zł

72 705,00 zł

0,00 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

w 
tym:

480 812,81 zł

87 743,43 zł

39 044,78 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 188 867,66 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 76 215,74 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

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

53 403,48 zł

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

8 958,80 zł

3 Organizacja opieki specjalnej i doposażanie stanowisk do prowadzenia tego rodzaju działań. 11 973,98 zł

1 III Samochodowy Rajd Turystyczno-Rekreacyjny im. gen. Jerzego Wójcika Myślenica -Sola 2019 1 630,00 zł

2 X Harcerskie manewry obronne BRDA 2019 700,00 zł

3 Konkurs dla młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej pod 
hasłem WOJSKOWY PATRON SZKOŁY

400,00 zł

4 Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 1 400,00 zł

5 Zawody sportowo-obronne o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar 
Prezesa ZW ZŻWP w Bydgoszczy

2 000,00 zł

6 Spotkanie z kombatantem II wojny światowej 580,00 zł

7 Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej , dla weteranów członków Związku i zaproszonych 
organizacji kombatanckich.

2 100,00 zł

8 Wycieczka członków Koła nr 5 ZŻWP "Na militarnym szklaku" w 100 lecie odzyskania 
Niepodległości

2 500,00 zł

9 Konferencja nt. "20-lecie przystąpienia przez Polskie do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) 6 500,00 zł

10 Spotkanie "Żołnierskich Pokoleń" z udziałem władz samorządowych, kombatantów i weteranów 
oraz rodzin i młodzieży w celu podtrzymywania więzi organizacyjnej oraz międzypokoleniowej, a 
także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1 750,00 zł

11 Drużynowy Turniej Strzelecki z pistoletu sportowego MARGOLIN o puchar Prezesa ZW ZŻWP we 
Wrocławiu, połączony z piknikiem dla członków ZŻWP oraz zaproszonych organizacji 
kombatanckich i emeryckich służb mundurowych na bazie strzelnicy LOK

1 500,00 zł

12 Wycieczka do Międzyrzeckiego rejonu umocnionego 2 100,00 zł

13 Wizyta delegacji byłych żołnierzy Bundeswery z Nadrenii Palatynatu z okazji 20 rocznicy 
przystąpienia Polski do NATO połączona ze spotkaniami z władzami samorządowymi województwa 
opolskiego i miast Opola, Głubczyc, Prudnika, Głogówka oraz władzami Uniwersytetu Opolskiego. 
W ramach spotkania odbędzie się debata dotycząca współpracy ww. na następne lata.

6 725,00 zł

14 Wojewodzie zawody sportowo-obronne żołnierzy rezerwy i weteranów członków Związku. 1 200,00 zł

15 Konferencja nt. Doświadczenia Związku Żołnierzy WP w organizowaniu działalności pożytku 
publicznego

3 000,00 zł

16 Konferencja "Polskie tradycje wojskowe Garnizonu Jelenia Góra w latach 1945-2019" 2 500,00 zł

17 Organizacja uroczystości patriotycznych z okazji 80 rocznicy napaści Niemiec na Polskę oraz Dnia 
Weterana Walk o Niepodległość RP w garnizonie Olesnica.

1 100,00 zł

18 Seminarium "Działalność proobronna oficerów rezerwy - członków ZŻWP w Zielonej Górze. 570,00 zł

19 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej z lat 1918-
1939. Współpraca z 1 BPZMOT Ziemi Rzeszowskiej im. płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby.

951,48 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 22 431,05 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: 964 333,83 zł 76 215,74 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

159 913,44 zł 76 215,74 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 800,62 zł

187 484,23 zł

615 135,54 zł 0,00 zł

20 Seminarium popularnonaukowe "W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Sytuacja 
społecznopolityczna i konspiracyjna na Wołyniu w latach 1939-1943".

1 458,00 zł

21 Utrzymywanie umiejętności przydatnych dla obronności państwa - zawody strzeleckie. 888,80 zł

22 Podróż wojskowo-historyczna do m. Napoleon k. Lipia - zwiedzanie Muzeum lotnictwa. 500,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

9 492 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 120,00 zł

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

72 120,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 650,00 zł

1 141 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 141 osób

0 osób

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 28 320,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 72 120,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Kilka grantów dla 
kombatantów

1, Wsparcie realizacji zadań na 
rzecz kombatantów.
2. Podtrzymywanie tradycji, 
organizacja spotkań 
środowiskowych,

Prezydent miasta Elbląg 3 000,00 zł

2 Inspirowanie i promowanie 
nowych rozwiązań o 
charakterze ponadlokalnym 
w zakresie pomocy 
społecznej; wspieranie 
rozwiązań pomocowych 
uwzględniających  stan 
zdrowotny i warunki socjalne 
osób starszych w tym 
kombatantów; promowanie 
polityki senioralnej

Poprawa warunków socjalnych i 
zdrowotnych środo-wiska 
emerytów i rencistów 
wojskowych
Konsolidacja środowisk byłych 
wojskowych ze środowiskami 
kombatanckimi i innych służb 
mundurowych.

Urząd Marszałkowski Województwa  
Pomorskiego

6 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 260,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Sympozjum popularno- 
naukowe „ Wybrane 
problemy odbudowy 
państwa polskiego po 
odzyskaniu niepodległości  w 
1918 r.

Propagowanie wiedzy 
historycznej o okolicznościach i 
warunkach budowy  
niepodległej Polski.

Prezydent m. Koszalina. 150,00 zł

4 Konkurs wiedzy historycznej 
dla uczniów szkół średnich  
„Wiem wszystko o 
powstaniach, tradycjach i 
symbolach narodowych”.

Kształtowanie wiedzy 
historycznej o polskich 
tradycjach niepodległościowych 
i  narodowych.

Prezydent m. Koszalina 500,00 zł

5 Konferencja naukowa:
Kombatant – misje 
pokojowe ONZ
Wojewódzkie 
międzypokoleniowe 
spotkanie integracyjne 
żołnierzy i pracowników 
olsztyńskich instytucji 
państwowych i 
samorządowych połączone z 
obchodami 74 rocznicy 
zakończenia II wojny 
światowej.

Integracja środowisk 
kombatanckich.
Aktywizacja fizyczna seniorów.
Upowszechnianie wiedzy 
historycznej i kształtowanie 
postaw patriotycznych.
Podtrzymywanie pamięci o 
ofiarach wojny i represji okresu 
powojennego.

Warmińsko-Mazurski Urząd 
Marszałkowski

3 000,00 zł

6 Rozwój oferty integracyjnej 
edukacyjnej i kulturalnej 
skierowanej do seniorów w 
2019 r.

Integracja środowisk 
kombatanckich.
Aktywizacja seniorów. 
Kształtowanie i umacnianie 
świadomości narodowej. 
Umacnianie potencjału 
twórczego i aktywności 
obywatelskiej seniorów.

Urząd Miejski w Olsztynie 3 000,00 zł

7 Pobudzanie działalności 
społecznej  i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych

Organizacja pomocy dla 
najsłabszych, najbardziej 
narażonych na ryzyko.
Mobilizacja wszystkich 
partnerów społecznych w 
środowisku do współdziałania w 
zakresie pomocy najuboższym.
Organizacja pomocy w 
zatrudnianiu i dostępie do 
wszelkich zasobów, praw, dóbr i 
usług.
Integracja społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Urząd Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim

4 500,00 zł

8 Zawody sportowo-obronne o 
puchar Prezydenta Miasta i 
prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu.

Doskonalenie umiejętności 
przydatnych dla obronności 
kraju. 
Integracja władz 
samorządowych i środowisk 
służb mundurowych.

Urząd Miejski Sieradz. 1 500,00 zł

9 Oprawa artystyczna świąt 
państwowych oraz ważnych 
rocznic historycznych oraz 
spotkań środowiskowych 
przez WZW Wiarusy.

Popularyzacja piosenek  i pieśni 
żołnierskich i patriotycznych. 
Kształtowanie postaw 
patriotycznych i krzewienie 
wiedzy historycznej. 
Zwiększenie atrakcyjności 
imprez o charakterze 
patriotycznym

Urząd Miejski w Słupsku. 4 000,00 zł
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10 Akademia aktywnego 
seniora” projekt wspólny z 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku

Aktywizacja i integracja 
słupskich seniorów ze 
środowiskiem związkowym.

Urząd Miejski w Słupsku 7 350,00 zł

11 „W żwawym ciele ducha 
wiele”projekt wspólny z 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku.

Aktywizacja i integracja 
słupskich seniorów z różnych 
środowisk

Urząd Miejski w Słupsku. 4 080,00 zł

12 Aktywizacja społeczna 
seniorów.

Pobudzanie aktywności 
fizycznej i społecznej seniorów.
Rozwijania i zaspokajanie 
zainteresowań turystyczno-
poznawczych.
Integracja środowisk organizacji 
 pozarządowych Legionowa.

Urząd Miejski w Legionowie 8 730,00 zł

13 Organizacja i 
przeprowadzenie 
uroczystości z okazji Dnia 
Wojska Polskiego oraz IV 
Zjazdem żołnierzy 13 Pułku 
Zmechanizowanego

Kształtowanie postaw 
patriotycznych oraz krzewienie 
pamięci historycznej.
Integracja byłych żołnierzy 13 
PZ w Kożuchowie

Urząd Miasta Kożuchów. 5 115,00 zł

14 Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
oraz działalność na rzecz w 
wieku emerytalnym.

Kultywowanie tradycji 45 Pułku 
Lotniczego.
Organizowanie uroczystości 
jubileuszowych dla małżeństw z 
okazji „okrągłych” rocznic 
zawarcia związku małżeńskiego 
oraz urodzin

Urząd Miasta Babimost 3 000,00 zł

15 Utrwalanie pamięci 
historycznej oraz krzewienie 
patriotyzmu.

Zabezpieczenie udziału 
środowisk senioralnych  w 
uroczystościach o charakterze 
patriotyczno-religijnym. 
Aktywizacja środowisk 
seniorów.

Urząd Miasta Międzyrzecz 1 000,00 zł

16 Szlakiem bojowym 12. 
Kołobrzeskiego Pułku 
Piechoty.

Kultywowanie i utrwalanie 
pamięci o czynie bojowym i 
tradycjach 12 PP.

Urząd Miasta Witnica 500,00 zł

17 Organizacja i 
przeprowadzenie wieczorów 
historii i tradycji 
kożuchowskich jednostek 
wojskowych.

Krzewienie pamięci o historii 
regionu.
Zwiększenie poziomu 
aktywności osób starszych.
Umacnianie i promowanie 
integracji międzypokoleniowej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

4 200,00 zł

18 Senioralna podróż 
historyczna „Poznajemy 
Lubuskie”.

Krzewienie pamięci o historii 
regionu.
Upowszechnianie wśród 
seniorów wiedzy o najnowszej 
historii Wojska Polskie-go oraz o 
kulturze ziemi lubuskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

3 830,00 zł

19 Podróż wojskowo-
historyczna szlakiem walk 8 
Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna.
(wsparcie kilku organów)

Upowszechnianie wojskowej 
historii regionu. 
Integracja członków Związku  z 
osobami niepełnosprawnymi.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-pomorskiego

500,00 zł

20 Podróż wojskowo-
historyczna szlakiem walk 8 
Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna.

Upowszechnianie wojskowej 
historii regionu. 
Integracja członków Związku  z 
osobami niepełnosprawnymi.

Urząd Miasta Chełmno 1 200,00 zł
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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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

21 Podróż wojskowo-
historyczna szlakiem walk 8 
Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna.

Upowszechnianie wojskowej 
historii regionu. 
Integracja członków Związku  z 
osobami niepełnosprawnymi.

Starostwo Powiatowe 
Chełmno

500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Organizacja i 
przeprowadzenie szkolenia  z 
zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla 
członków Związku i ich 
rodzin.

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego.
Sposoby udzielania pomocy 
przedmedycznej w nagłych 
wypadkach: zawał, udar, wylew, 
atak cukrzycy, omdlenie.

PZU
Oddział Słupsk

5 000,00 zł

2 Podróż wojskowo-
historyczna szlakiem walk 8 
Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna.

Upowszechnianie wojskowej 
historii regionu. 
Integracja członków Związku  z 
osobami niepełno-sprawnymi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełno-sprawnych.

1 200,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Bielec 
Adam Spychalski Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-09
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