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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-06

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 GŁÓWNEGO

TAK

JÓZEF KOSNO CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JÓZEF MÓL CZŁONEK PREZYDIUM 
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

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

SŁAWOMIR 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) obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, 
inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych 
i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki socjalno-zdrowotnej, 
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 CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ADAM KĘSTOWICZ CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ROMUALD WŁADYSŁAW 
IDZIKOWSKI

CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HENRYK KANIA CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ANDRZEJ DYKTYŃSKI CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

CZESŁAW HEBDA CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ARKADIUSZ WACŁAW 
CIEŚLIK

CZŁONEK GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-06 3



1) współpraca 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 jednostkami administracji państwowej i samorządowej 
 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) współpraca z wojskowymi organami 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

W roku 2021 jak i w roku poprzednim działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego była znacznie ograniczona poprzez dalsze 
obostrzenia związane z covid-19. W związku z pandemią zwiększono pomoc socjalno-zdrowotną i dobrosąsiedzką dla chorych i 
niepełnosprawnych byłych żołnierzy, w tym kombatantów. Zintensyfikowano  telefoniczne kontakty z osobami przebywającymi 
w izolacji. Nadal prowadzono kampanię dotyczącą zachowań w okresie pandemii oraz zachęcano do szczepień przeciw 
covid-19. Zarządy wojewódzkie i rejonowe organizowały "patrole zdrowotne" pomagając w ten sposób w rozprowadzaniu min. 
paczek świątecznych. 
W toku bieżącej działalności statutowej priorytetowe działanie nadano działaniom mającym na celu ochronę 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 niektóre zarządy 
wojewódzkie i rejonowe zorganizowały zawody sportowo-obronne dla swoich członków i przedstawicieli władz 
samorządowych, oraz innych służb mundurowych. Zawody te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W bardzo 
ograniczonym zakresie organizowano wycieczki historyczne szlakiem działań wojennych Wojska Polskiego podczas II wojny 
światowej. Podejmowano działania, których celem była opieka nad miejscami pamięci narodowej.
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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)

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

3862

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 wojewódzki i rejonowe oraz koła, przy 
współpracy z LOK, Polskim Związkiem Łowieckim 
oraz klubami sportowymi zorganizowały 71 
zawodów sportowo - obronnych na terenie 
całego kraju. W zawodach uczestniczyli 
przedstawiciele różnych organizacji społecznych, 
władz samorządowych oraz innych służb 
mundurowych. Struktury Związku zorganizowały 
około 127 zamierzeń ze szkołami oraz 244 z 
innymi organizacjami pozarządowymi. W 
ubiegłym roku koła i zarządy wojewódzkie 
(rejonowe) zorganizowały ponad 91 wycieczek i 
podróży historyczno- wojskowych. Na łamach 
pracy związkowej opublikowano szereg 
artykułów poświęconych problemom Sit 
Zbrojnych RP.

84.22.Z 6 866,00 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 2021 r. jak co roku, od 28 lat, 
organizował opiekę dla osób niepełnosprawnych 
i potrzebujących pomocy emerytów i rencistów 
wojskowych oraz ich rodzin, w tym 
kombatantów oraz weteranów poszkodowanych 
w misjach wojskowych. Organizatorzy opieki 
odwiedzali swoich podopiecznych w ich domach 
przeprowadzając rozmowy o ich potrzebach,  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 
przeprowadzono ok. 1140 wywiadów 
środowiskowych, w ramach pomocy 
dobrosąsiedzkiej udzielano w ciągu roku około 
193 osobom natomiast opieką specjalistyczną 
objętych zostało 72 osoby.

88.10.Z 4 611,00 zł

3

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

W 2021 r. zrealizowan0  szereg przedsięwzięć, 
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 w okrojonym składzie 
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 tradycję wojskową. Organizacje 
Związkowe organizowały konferencje i spotkania 
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 53 150,00 zł
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89 864,34 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 108 910,00 zł

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) 876 885,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 145 322,48 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,18 zł

e) pozostałe przychody 731 562,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 502 241,73 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

w 
tym:

0,00 zł

6 000,00 zł

102 910,00 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:

445 915,50 zł

55 458,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

868,09 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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2.4. Z innych źródeł 175 869,22 zł

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 244 667,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 123 083,47 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 z młodzieżą i kombatantami, 
upowszechniania tradycji wojskowych i krzewienie podstaw patriotycznych w społeczeństwie, 
organizowanie konferencji popularno-naukowych i narad.

84 747,00 zł

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

18 353,00 zł

3 Organizowanie pomocy społecznej, socjalnej, oraz doposażanie stanowisk pracy do prowadzenia 
tego rodzaju działań.

16 243,00 zł

1 Refundacja składki członkowskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do organizacji EUROMIL-u, 
na forum której promujemy działalność ZŻWP w ramach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie

1 975,57 zł

2 Konferencja popularno-naukowa pt. "40 lat działalności Związku Żołnierzy WP w społeczeństwie 
obywatelskim".

8 395,00 zł

3 Wydanie płyty CD z pieśniami patriotycznymi pt. "Zawsze Wierni Ojczyźnie" - 40 lat ZŻWP 26 000,00 zł

4 Podróż wojskowo-historyczna z okazji 40-lecia powstania ZŻWP na trasie Siedlce-Kozłówka-
Nałęczów-Kazimierz Dolny-Puławy-Siedlce

2 905,00 zł

5 Wojewódzkie zawody sportowo-obronne żołnierzy rezerwy i weteranów - członków ZŻWP Zielona 
Góra

1 761,00 zł

6 Wydanie książki pt. "Związek Żołnierzy Wojska Polskiego na Ziemi Sieradzkiej. 40-lecie 1981-2021. 
Historia i współczesność".

2 967,32 zł

7 Grupowe obchody 40-lecia powstania ZŻWP w Rejonie Słupskim, Zawody sportowo-obronne 
Rejonu Słupskiego.

13 987,95 zł

8 Spotkanie z kombatantami i weteranami żołnierskiej służby z okazji 40 lecia koła nr 47 Organizacji 
Mazowieckiej ZZWP.

4 000,00 zł

9 Budowa ścieżki edukacji patriotycznej, poświęconej żołnierzom, bohaterom walczącym w rejonie 
Góry Kalwarii na odcinku środkowej Wisły w latach 1809, 1920 i 1939.

8 000,00 zł

10 Podróż wojskowo-historyczna po Ziemi Poznańskiej do Poznania i Gniezna w ramach obchodów 
40 rocznicy powstania ZŻWP

2 300,00 zł

11 Wojewódzkie zawody strzeleckie z udziałem PTS "Grajcar" i zaproszonych organizacji 
mundurowych.

1 000,00 zł

12 Konferencja sprawozdawczo-wyborcza podsumowująca działalność ZW w latach 2016-2021, 
określenie kierunków i metod działania na rzecz integracji środowiska wojłokowego, 
upowszechniania postaw patriotycznych i proobronnych.

5 000,00 zł

13 Konferencja "Rola Ośrodka Szkolenia WRT w Jeleniej Górze w 70 letniej historii Wojsk 
Radiotechnicznych"

2 500,00 zł

14 Konferencja popularno-naukowa nt. "Dorobek Organizacji Mazowieckiej ZZWP w latach 2017-
2021 ze szczególnym uwzględnieniem roli kombatantów i weteranów żołnierskiej służby"

12 000,00 zł

15 Podroż historyczno-wojskowa szlakiem Orlich Gniazd część II tj. Morsko-Bąkowiec/Ogrodzieniec-
Podzamcze/Pilica/Smoleń.

1 500,00 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 22 239,01 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: 733 874,16 zł 123 083,47 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

123 083,47 zł 120 710,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

930,34 zł

143 110,81 zł

466 749,54 zł 2 153,47 zł

220,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 217,12 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

217,12 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

2 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

8 114 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 57 000,00 zł

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

57 000,00 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

1 332 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

1 332 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 13 200,00 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 57 000,00 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 Działania na rzecz 
podtrzymania tradycji, 
uczestniczenia w obchodach  
świąt państwowych oraz 
spotkań środowiskowych. 
Udzielania pomocy 
materialnej

Aktywizacja działań na rzecz 
środowiska kombatanckiego

Prezydent Miasta Elbląg 1 500,00 zł

2 Działanie na rzecz integracji 
środowisk żołnierskich w 
Koszalinie

Kultywowanie i 
upowszechnianie tradycji walk 
o niepodległość na wszystkich 
frontach walki. Opieka nad 
miejscami pamięci narodowej.

Prezydent miasta Koszalina 3 500,00 zł

3 Kształtowanie pamięci 
historycznej.
Promocja powiatu 
lubelskiego

Upowszechnianie wiedzy o 
genezie powstania, zadaniach     
  i działalności Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr II w Lubinie, 
z okazji 100 rocznicy jego 
utworzenia

Starostwo powiatowe 7 000,00 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

3 650,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Kształtowanie pamięci 
historycznej. 
Promocja województwa 
lubelskiego  podczas 
centralnych obchodów 
Święta Terenowych 
Organów Administracji 
Wojskowej.

Rola WSzW i WKU w systemie 
obronności państwa

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego

40 000,00 zł

5 Podtrzymywanie i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.

Upowszechnianie wodzy o 
miejscach pamięci narodowej.
Edukacja patriotyczna dzieci i 
młodzieży.
Kształtowanie świadomości 
narodowej. 
Popularyzowanie zagadnień 
bezpieczeństwa państwa.

Urząd Marszałkowski województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.
Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią Covid 19 dotację 
zwrócono.

3 500,00 zł

6 Kształtowanie patriotyzmu i 
upowszechnianie wiedzy 
historycznej o lokalnej 
Ojczyźnie oraz lokalnych 
bohaterach. Promocja 
dziedzictwa kulturowego 
województwa 
podkarpackiego

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 
Obchody 82 rocznicy walk 17 pp 
24 DP Armii Karpaty o 
Borowicę.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

1 500,00 zł

7 Zawody sportowo obronne o 
puchar prezydenta Sieradza i 
prezesa Zarządu 
Rejonowego

Utrwalanie umiejętności 
przydatnych dla obronności 
państwa

Urząd Miasta Sieradz 2 000,00 zł

8 Festyn sportowo-rekreacyjny 
dla seniorów

Integracja środowisk 
mundurowych zrzeszonych w 
FSSM RP, podnoszenie kondycji 
psychofizycznej u seniorów.

Urząd Miasta Sieradz 2 500,00 zł

9 Wydanie książki  „Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
na Ziemi Sieradzkiej”.

Kształtowanie patriotyzmu.
Udokumentowanie działalności 
Związku na Ziemi Sieradzkiej

Urząd Miasta Sieradz 10 000,00 zł

10 Świętujemy z Wiarusami – 
'2021

Kształtowanie patriotyzmu 
poprzez upowszechniania pieśni 
żołnierskiej i patriotycznej.
Krzewienie wiedzy w zakresie 
dorobku kultury. Podnoszenie 
atrakcyjności uroczystości o 
charakterze patriotycznym.

Urząd Miasta Słupsk 4 500,00 zł

11 Działalność na rzecz 
seniorów, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu,

Odbudowa więzi i relacji 
społecznych. Integracja 
społeczna i uaktywnienie 
społecznej seniorów.

Urząd Gminy Legionowo 3 500,00 zł

12 Organizacja i 
przeprowadzenie Święta 
Wojska Polskiego w 
Kożuchowie. Organizacja 
wieczoru tradycji.

Kształtowanie patriotyzmu i 
pamięci historycznej. 
Upowszechnianie wiedzy  
jednostkach wojskowych 
garnizonu Kożuchów.

Burmistrz Kożuchowa 5 250,00 zł

13 Zabezpieczenie 
teleinformatyczne i 
promocja działalności 
związkowej,  wydawniczej i 
wspomnieniowej seniorów 
środowiska wojskowego

Utworzenie mobilnego punktu 
teleinformatycznego.
Integracja społeczna seniorów.

Zarząd Województwa Lubuskiego 9 940,00 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

14 Podtrzymywanie i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.

Kształtowanie patriotyzmu i 
upowszechnianie  wiedzy 
historycznej o lokalnej 
Ojczyźnie

Urząd Miasta Międzyrzecz 1 000,00 zł

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

Upamiętnianie ważnych 
wydarzeń rocznicowych, a także 
miejsc pamięci  w życiu 
publicznym.

Urząd Miasta Babimost 3 500,00 zł

16 Podtrzymywanie i 
upowszechnianiu tradycji w 
środowisku senioralnym.

Kształtowanie patriotyzmu i 
upowszechnianie  wiedzy 
historycznej o lokalnej 
Ojczyźnie oraz lokalnych 
bohaterach.

Urząd Miasta Witnica 2 720,00 zł

17 Działalność na rzecz osób w 
wieku starszym.

Integracja i aktywizacja byłych 
żołnierzy zawodowych, 
kombatantów oraz ich rodzin.

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski. 4 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 GWIR sp. zoo 384646954          
 

WARSZAWA 100,00 100,00

1 FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM

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

1 Promocja Agencji Mienia 
Wojskowego

Promocja AMW podczas 
obchodów Święta Terenowych 
Oddziałów Administracji 
Wojskowej w Lublinie.

AMW w Warszawie, Oddział 
Regionalny w Lublinie

5 000,00 zł

2 Ufundowanie sztandaru dla 
koła w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie patriotyzmu i 
pamięci historycznej.

Lasy Państwowe 1 000,00 zł
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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)

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-06
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