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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 2021-10-01

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 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 ORAZ 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.

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
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 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

W roku 2020  działaność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego była znacząco ograniczona poprzez wprowadzane obostrzenia 
związane z pandemią koronawirusa.  
W związku z pandemią zwiększono pomoc socjalno-zdrowotną i dobrosąsiedzką dla chorych i niepełnosprawnych byłych 
żołnierzy w tym kombatantów. Zachęcano do zwiększenia kontaktów (chociażby głosowych) z osobami będącymi w izolacji. 
Uruchomiono akcję informacyjną dotyczącą zachowania się w okresie pandemii. Niektóre zarządy organizowały patrole 
zdrowotne rozprowadzające materiały informacyjne dotyczące pandemii, a także rozprowadzały dla potrzebujących paczki 
świąteczne pozyskane w bankach żywności.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 niektóre zarządy wojewódzkie i rejonowe 
zorganizowały zawody sportowo-obronne dla swych członków oraz przedstawicieli władz samorządowych, oraz innych służb 
mundurowych. Zawody te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W bardzo ograniczonym zakresie organizowano wycieczki 
historyczne szlakami działań wojennych Wojska Polskiego podczas II wojny światowej.  Podejmowano działania których celem 
jest 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

3704

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 zorganizowały 66 
zawodów sportowo - obronnych na terenie 
całego kraju. W zawodach uczestniczyli 
przedstawiciele różnych organizacji społecznych, 
władz samorządowych oraz innych służb 
mundurowych. Zorganizowano 47 wystaw 
poświęconych historii Polski i Związku. Struktury 
Związku zorganizowały wspólne przedsięwzięcia 
z innymi organizacjami pozarządowymi. W 
ubiegłym roku koła i zarządy wojewódzkie 
(rejonowe) zorganizowały kilkanaście wycieczek 
i podróży historyczno- wojskowych. Na łamach 
prasy związkowej opublikowano szereg 
artykułów poświęconych problemom Sit 
Zbrojnych RP.

84.22.Z 4 700,00 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Związek w 2020 r. jak co roku 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 
organizowali 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. 1640, z czego pomocy dobrosąsiedzkiej 
udzielano w ciągu roku około 178 osobom 
natomiast opieką specjalistyczną objętych 
zostało 73 osoby.

88.10.Z 2 400,00 zł

3

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

Rok 2020, ze względu na obostrzenia covidowe, 
nie był najlepszym czasem na organizację 
spotkań, konferencji itp. na których  
upowszechniano by tradycje narodowe oraz 
pielęgnowanie polskości i budowaniu 
świadomości społeczeństwa a przede wszystkim 
młodzieży. Szereg  uroczystości o charakterze 
patriotyczno-religijnym organizowano w bardzo 
ograniczonym zakresie, z małą liczbą 
uczestników. Główny nacisk na popularyzację 
tradycji narodowej i patriotyzmu przeniósł się na 
łamy łamach organu prasowego Związku gdzie 
opublikowano kilkanaście artykułów 
popularyzujących czyn zbrojny żołnierza 
polskiego w walce o wolność.

94.99.Z 6 600,00 zł
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104 495,82 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 40 792,65 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 020 196,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150 458,47 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 12,53 zł

e) pozostałe przychody 869 725,85 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 626 154,24 zł

2.4. Z innych źródeł 248 754,14 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 283 715,80 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 52 911,36 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

40 792,65 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:

553 629,94 zł

35 048,30 zł

37 306,00 zł

170,00 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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3.3. 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, 
upowszechnianie tradycji wojskowych i krzewienie postaw patriotycznych w społeczeństwie, 
organizowanie konferencji popularnonaukowych i narad

21 000,00 zł

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

4 700,00 zł

3 Organizowanie pomocy specjalnej, społecznej oraz doposażenia stanowisk do prowadzenie tego 
rodzaju działań.

12 500,00 zł

1 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zabezpieczenia spotkań integracyjnych z kombatantami i 
weteranami Organizacji Mazowieckiej ZŻWP

1 173,00 zł

2 Propagowanie akcji odpisu 1% należnego podatku na rzecz ZŻWP poprzez wysyłanie podziękowań 
darczyńcom

150,00 zł

3 Organizacja i przeprowadzenie przez ZW ZŻWP we Wrocławiu konferencji popularno -naukowej 
nt.: "Udział Wojsk Inżynieryjnych w rozminowaniu kraju i działaniach ratowniczych podczas klęsk 
żywiołowych"

3 500,00 zł

4 Organizacja zawodów sportowo-obronnych dla młodzieży szkół średnich 500,00 zł

5 XXIV Dni Weterana - Podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk 8 Pułku Strzelców Konnych z 
Chełmna

1 200,00 zł

6 Utrwalanie pamięci historycznej - renowacja Izby Pamięci Garnizonu Góra Kalwaria 12 850,00 zł

7 Zakup komputera i drukarki niezbędnej w działalności organizacyjnej ZR ZŻWP w Pile w zakresie 
obsługi biurowej, księgowo-finansowej, promocyjnej, składania sprawozdań finansowych i 
merytorycznych w ramach prowadzonej działalności OPP

3 212,00 zł

8 Spotkanie kombatantów i członków ZŻWP z udziałem autora pieśni ZŻWP. 400,00 zł

9 Wyposażenie komórki prowadzącej ewidencję i sprawozdawczość OPP tj biuro zarządu w 
komputer stacjonarny wraz z monitorem i drukarką.

2 000,00 zł

10 XI Harcerskie manewry obronne BRDA 2020 600,00 zł

11 Upowszechnianie darowizn na rzecz OPP poprzez stronę ZW ZŻWP w Bydgoszczy 110,00 zł

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

2 400,00 zł

13 Konkurs dla młodzieży Szkoły Podstawowej nr 8 im.4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej pod 
hasłem "Wojskowy Patron Szkoły"

400,00 zł

14 Wyposażenie komórek prowadzących ewidencję i sprawozdawczość w Kołach w ramach pomocy 
społecznej i Zarządzie Rejonowym ZŻWP

663,74 zł

15 Zakup sprzętu do archiwizacji dokumentów w ramach działalności OPP (wnioski, rozliczenia oraz 
faktury)

1 550,00 zł

16 Zawody strzeleckie kół ZŻWP oraz zaproszonych organizacji mundurowych z udziałem PTS 
GRAJCAR w Policach

1 200,00 zł

17 Odnowienie domeny strony internetowej zzwpwloclawek.pl 617,46 zł

18 Pomoc dla pogorzelca kol. Piotra Urbańskiego, samotnie wychowującego niepełnosprawnego 
syna

2 000,00 zł

19 Propagowanie akcji odpisu 1% należnego podatku na rzecz ZŻWP poprzez wysyłanie podziękowań 
darczyńcom

350,00 zł

20 Podróż historyczno-wojskowa szlakiem Orlich Gniazd tj. Zamek "Olsztyn-Mirów-Bobolice-
Ogrodzieniec"

1 500,00 zł

21 Zamówienie druków materiałów promocyjnych, mających na celu informowanie o działalności 
ZŻWP jako organizacji pożytku publicznego oraz pozyskiwania funduszy z 1% odliczenie od 
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

2 000,00 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 53 531,70 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: 775 229,22 zł 52 911,36 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

96 926,77 zł 52 911,36 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 346,36 zł

258 386,43 zł

418 569,66 zł 0,00 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

244 967,63 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

8 953 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 87 419,61 zł

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

87 419,61 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

1 260 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

1 260 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

59 099,61 zł

59 099,61 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 87 419,61 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 Identyfikacja i weryfikacja 
seniorów, kombatantów i ich 
rodzin wywodzących się ze 
środowiska emerytów i 
rencistów wojskowych 
województwa pomorskiego 
oraz ich potrzeb 
wynikających z istoty 
przeciwdziałania chorobie 
koronawirusowej.

Zorganizowanie systemu 
informacji i bezpośredniej 
pomocy społecznej emerytom 
wojskowym i rodzinom, 
wspieranie ich w okresie 
pandemii.
 Zapewnienie niezbędnych 
środków ochrony przed 
zakażeniem oraz udzielania 
poradnictwa medycznego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku.

9 000,00 zł

2 Działania na rzecz integracji 
środowisk żołnierskich w 
Koszalinie

Kultywowanie i 
upowszechnianie tradycji walk 
o niepodległość ma wszystkich 
frontach II wojny światowej, 
Powstania Warszawskiego, 
odzyskania niepodległości w 
1918 r. wśród społeczeństw. 
Opieka nad miejscami pamięci 
narodowej.

Prezydent Koszalina 3 000,00 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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3 Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej i pielęgnowanie 
polskości. Z powodu 
obostrzeń związanych z 
pandemią skutkujących 
brakiem możliwości realizacji 
zadań dotację zwrócono.

1. Integracja środowisk 
kombatanckich.
2. Aktywizacja społeczna 
seniorów.
3. Edukacja patriotyczna i 
historyczna młodzieży.
4. Pielęgnowanie polskości
5. Kształtowanie świadomości 
narodowej i pamięci 
historycznej, zwłaszcza wśród 
młodzieży.
6. Popularyzowanie zagadnień 
bezpieczeństwa państwa.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

3 500,00 zł

4 Pobudzanie aktywności 
społecznej i przeciwdziałania 
marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych.

Integracja i aktywizacja byłych 
żołnierzy, kombatantów i ich 
rodzin na terenie działania ZR.

Prezydenta miasta Piotrków 
Trybunalski

830,00 zł

5 Organizacja zawodów 
strzeleckich o puchar 
prezydenta Sieradza oraz 
puchar prezesa ZR ZŻWP w 
Sieradzu.

Umacnianie współpracy ogniw 
ZŻWP i innych stowarzyszeń 
służb mundurowych, integracja 
środowisk służb mundurowych 
oraz środowisk seniorów

Prezydent Sieradza 1 500,00 zł

6 Festyn sportowo-rekreacyjny 
dla członków stowarzyszeń 
wchodzących w skład FSSM, 
seniorów oraz ich 
sympatyków

Integracja środowisk 
mundurowych zrzeszonych w 
FSSM RP, podnoszenie kondycji 
psycho-fizycznej seniorów, w 
warunkach pandemii.

Prezydent Sieradza 2 208,00 zł

7 Świętujemy z „Wiarusami” Popularyzacja pieśni 
żołnierskich i patriotycznych. 
Pogłębianie zainteresowania 
mieszkańców Słupska z 
piosenką żołnierską. 
Integrowanie społeczeństwa 
wokół problemów 
kształtowania patriotyzmu.

Prezydent  Słupska 3 000,00 zł

8 Ochrona dóbr kultury i 
tradycji oraz działanie na 
rzecz integracji społecznej

Podtrzymanie i 
upowszechnianie tradycji oraz 
aktywizacja osób w wieku 
emerytalnym

UMiG Babimost 1 254,00 zł

9 Organizacja i 
przeprowadzenie 
uroczystości związanych ze 
Świętem Wojska Polskiego

Umacnianie tradycji 
żołnierskich, kształtowanie 
patriotyzmu.
Popularyzacja wojska w 
społeczeństwie.

UM w Kożuchowie 3 150,00 zł

10 Zawody sportowo-obronne z 
okazji Święta Wojska 
Polskiego

Utrwalania umiejętności 
przydatnych dla obronności 
kraju.

UMiG Witnica 1 250,00 zł

11 Promocja działalności 
związkowej i wydawniczej 
seniorów ze środowiska 
wojskowego w Kożuchowie.

Wznowienie wydawnictw i 
publikacji poświęconych 
wojskowej historii regionu.

UM Kożuchów 2 100,00 zł

12 Wspieranie kultury i tradycji Upowszechnianie w 
społeczeństwie dorobku 
lokalnej kultury i lokalnych 
tradycji.

Starostwo Powiatowe w Prudniku 1 315,00 zł

13 Wspieranie kultury i tradycji Upowszechnianie w 
społeczeństwie dorobku 
lokalnej kultury i lokalnych 
tradycji

Gmina Prudnik 2 515,65 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)

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 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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2021-10-01
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