
 
 

Załącznik 1. Lista zmiennych  

SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji 
społecznych 

Podstawowe informacje o działalności jednostki 

1. Stan aktywności prawno-ekonomicznej. 
2. Przyczyny braku aktywności prawno-ekonomicznej.  
3. Problemy w działalności jednostki.  
4. Założyciele organizacji.  
5. Pola działalności statutowej. 
6. Najważniejsze pola działalności statutowej.  
7. Główna dziedzina wydatkowania środków. 
8. Udział procentowy wszystkich wydatków na działalność statutową.  
9. Formy działalności statutowej jednostki.  
10. Odpłatna działalność statutowa. 
11. Najważniejsze pole odpłatnej działalności statutowej. 
12. Działalność gospodarcza w formie odrębnego podmiotu prawnego – przedsiębiorstwa. 
13. Nazwa przedsiębiorstwa. 
14. Regon przedsiębiorstwa. 
15. Pozostała działalność gospodarcza jednostki. 
16. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej. 
17. Obszar prowadzonej działalności. 

 

Uczestnictwo w projektach EFS 

18. Uczestnictwo jednostki w projektach współfinansowanych przez EFS.  
19. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na utworzenie nowych miejsc pracy w jednostce. 
20. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy w jednostce. 
21. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na zlikwidowanie dotychczasowych miejsc pracy w jednostce. 

Odbiorcy statutowej działalności jednostki (beneficjenci, podopieczni) 

22. Dostarczanie dóbr i usług bezpośrednio instytucjom, organizacjom, firmom– liczba podmiotów. 
23. Organizowanie imprez, w których brało udział co najmniej 100 osób– liczba osób, które wzięły w nich udział. 
24. Działania podejmowane przez jednostkę na rzecz osób.  
25. Liczba osób objętych bezpośrednim działaniem jednostki – w tym osoby, które skorzystały z działań 

jednostki przynajmniej dwa razy w ciągu roku. 
26. Liczba kobiet objętych bezpośrednim działaniem jednostki – z liczby osób ogółem. 
27. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– niepełnosprawni – 

liczba osób. 
28. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– osoby w wieku 

emerytalnym – liczba osób. 
29. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania – osoby 

niesamodzielne, przewlekle lub nieuleczalnie chore – liczba osób. 
30. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– bezdomni – liczba 

osób. 
31. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– ofiary przemocy – 

liczba osób. 



 
 

32. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– bezrobotni – liczba 
osób. 

33. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– ubodzy – liczba osób. 
34. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– wychodzący 

z uzależnienia; członkowie rodzin osób wychodzących z uzależnienia – liczba osób. 
35. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– dzieci i młodzież – 

liczba osób. 
36. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– dzieci i młodzież – 

w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – liczba osób. 
37. Grupy osób, do których jednostka kierowała bezpośrednie i systematyczne działania– osoby samotnie 

wychowujące dzieci – liczba osób. 

Członkowie, osoby pracujące społecznie oraz inne osoby nieodpłatnie wykonujące świadczenia w ramach 
jednostki 

38. Członkowie jednostki osoby prawne (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem. 
39. Członkowie jednostki osoby fizyczne (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem. 
40. Członkowie jednostki osoby fizyczne – z liczby osób ogółem: kobiety. 
41. Członkowie jednostki osoby fizyczne – z liczby osób ogółem: osoby poniżej 18 roku życia. 
42. Członkowie jednostki osoby fizyczne, które zapłaciły składkę członkowską – liczba osób ogółem. 
43. Wybory władz jednostki – w tym liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu. 
44. Rok ostatnich wyborów władz jednostki. 
45. Liczba członków organów kolegialnych ogółem (według stanu na dzień 31 grudnia) – w tym liczba kobiet. 
46. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez członków jednostki – liczba osób ogółem. 
47. Praca społeczna członków jednostki – z liczby osób ogółem: kobiety. 
48. Praca społeczna członków jednostki – z liczby osób ogółem: osoby poniżej 18 roku życia. 
49. Suma godzin pracy społecznej członków jednostki. 
50. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – liczba osób ogółem. 
51. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – z liczby osób ogółem: kobiety. 
52. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – z liczby osób ogółem: osoby poniżej 18 roku życia. 
53. Suma godzin pracy społecznej osób niebędących członkami ani pracownikami jednostki. 
54. Praca społeczna osób, z którymi jednostka podpisała porozumienia wolontariackie – liczba osób ogółem. 
55. Pracujący niezatrudnieni przez jednostkę zobowiązani do pracy przez inny podmiot bez wynagrodzenia – 

liczba osób ogółem, liczba etatów. 
56. Pracujący niezatrudnieni przez jednostkę, lecz oddelegowani do pracy i wynagradzani przez inny podmiot – 

liczba osób ogółem, liczba etatów. 

Pracujący na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych 

57. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób 
ogółem, w tym kobiety. 

58. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 

59. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (według stanu na 
dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 

60. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: osoby niepełnosprawne, w tym kobiety 
i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 



61. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: osoby długotrwale bezrobotne, w tym kobiety 
i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 

62. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
w tym kobiety i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 

63. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, którzy w grudniu otrzymali wynagrodzenie brutto nie 
przekraczające 2100 zł. 

64. Przeciętna liczba etatów (w ciągu roku sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia). 
65. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie pozostawali w tym czasie w stosunku pracy 

z jednostką – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 
66. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie pozostawali w tym czasie w stosunku pracy 

z jednostką, dla których praca w jednostce była z tego tytułu głównym źródłem utrzymania – liczba osób 
ogółem, w tym kobiety. 

Środki trwałe, nakłady inwestycyjne 

67. Posiadanie środków trwałych przez jednostkę (według stanu na dzień 31 grudnia) – wartość ogółem, w tym 
wartość budynków, budowli i lokali. 

68. Łączna powierzchnia lokali, których właścicielem była jednostka w 2018 r. 
69. Poniesione nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów – 

wartość ogółem, w tym wartość budynków, budowli i lokali. 

Przychody i koszty jednostki 

70. Wynik finansowy dodatni (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
71. Wynik finansowy ujemny (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
72. Wynik finansowy zerowy (za ubiegły rok podatkowy). 
73. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – bieżąca działalność – kwota. 
74. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – kapitał żelazny/wieczysty – kwota. 
75. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – rezerwy finansowe (możliwe do wykorzystania 

po zakończeniu roku sprawozdawczego) – kwota. 
76. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – inny – opis – kwota. 
77. Przychody (w tym m.in. dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie) – kwota 

ogółem. 
78. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
79. Środki ze źródeł publicznych (w tym dotacje z ministerstw, urzędów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, 

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, środki z NFZ oraz inne) – kwota ogółem. 
80. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – kwota razem. 
81. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 
82. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na podstawie innych ustaw – kwota. 

83. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) –z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym 
w trybie uproszczonym („małe granty”), w trybie szczególnym (w razie wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej) itp. – kwota. 

84. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – dotacje przyznane według liczby odbiorców 
(uczniów, przedszkolaków itp.) – kwota. 



 
 

85. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – inne – kwota. 

86. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – kwota razem. 

87. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (przetargi, w tym z klauzulami 
społecznymi lub zapytania ofertowe) – kwota. 

88. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (np. FIO) lub na podstawie innych ustaw – kwota. 

89. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym w trybie szczególnym (w razie wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej itp.) – kwota. 

90. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – dotacje przyznane według liczby odbiorców (niepełnosprawnych pracowników z PFRON, 
w ramach zatrudnienia wspieranego z FP) – kwota. 

91. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – inne – kwota. 

92. Środki przekazane z funduszy europejskich (np. w ramach RPO, POWER, POIG), z publicznych środków 
zagranicznych– kwota razem. 

93. Pozostałe źródła przychodów - składki członkowskie – kwota. 
94. Pozostałe źródła przychodów - zbiórki publiczne (np. zbieranie pieniędzy lub darów rzeczowych np. na 

ulicach, w zakładach pracy, w sklepach) – kwota. 
95. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – kwota 

razem. 
96. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od osób fizycznych – kwota. 
97. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk – kwota. 
98. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wyznaniowych, związkowych itp.- kwota. 
99. Pozostałe źródła przychodów – zbiórki publiczne (np. zbieranie pieniędzy lub darów rzeczowych np. na 

ulicach, w zakładach pracy, w sklepach) – kwota. 
100. Pozostałe źródła przychodów – z działalności gospodarczej – kwota. 
101. Pozostałe źródła przychodów – z odpłatnej działalności statutowej (bez składek członkowskich) – kwota. 
102. Pozostałe źródła przychodów – środki pozyskane z niepublicznych źródeł zagranicznych przekazane 

bezpośrednio z zagranicy (w tym darowizny, granty od osób prawnych lub fizycznych) – kwota. 
103. Pozostałe źródła przychodów – odsetki i dywidendy – kwota. 
104. Pozostałe źródła przychodów – nawiązki sądowe – kwota. 
105. Pożyczki lub kredyty zaciągnięte przez jednostkę – kwota ogółem. 
106. Cel przeznaczenia pozyskanych środków z pożyczki lub kredytu. 
107. Koszty poniesione przez jednostkę – kwota ogółem. 
108. Koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej – kwota ogółem. 
109. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – kwota ogółem. 
110. Pozostałe koszty – zużycie materiałów i energii – kwota. 
111. Pozostałe koszty – usługi obce – kwota. 
112. Pozostałe koszty – podatki i opłaty – kwota. 
113. Pozostałe koszty – amortyzacja – kwota. 
114. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota razem. 
115. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w tym wynagrodzenia 

osobowe brutto (wyłącznie z tytułu stosunku pracy, bez kosztów pracodawcy) – kwota. 



116. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w tym wynagrodzenia 
bezosobowe brutto (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – kwota. 
 

117. Pozostałe koszty – pozostałe: ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty podróży służbowych, 
reprezentacji i reklamy, wypłaty diet, ryczałtów lub ekwiwalentów dla pracowników i wolontariuszy – kwota. 

118. Dobra lub usługi zakupione lub dofinansowane przez jednostkę, które przekazano osobom fizycznym – 
kwota. 

 

SOF-4s Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego 

Podstawowe informacje o działalności jednostki 

1. Stan aktywności prawno-ekonomicznej. 
2. Przyczyny braku aktywności prawno-ekonomicznej.  
3. Problemy w działalności jednostki.  
4. Założyciele organizacji.  
5. Obszar prowadzonej działalności.  
6. Przynależność do struktur wyższego szczebla (związek organizacji, federacja). 
7. Nazwa bezpośredniej jednostki nadrzędnej.  
8. Regon bezpośredniej jednostki nadrzędnej. 
9. Działające koło gospodyń wiejskich w ramach jednostki – liczba kół. 
10. Formy działalności statutowej jednostki. 
11. Rodzaje branż, w ramach których prowadzili działalności/pracowali członkowie jednostki.  
12. Symbol branży, w której największa część członków jednostki prowadziła działalność/pracowała. 
13. Odpłatna działalność statutowa. 
14. Przeważający rodzaj odpłatnej działalności statutowej. 
15. Działalność gospodarcza w formie odrębnego podmiotu prawnego – przedsiębiorstwa. 
16. Nazwa przedsiębiorstwa. 
17. Regon przedsiębiorstwa. 
18. Pozostała działalność gospodarcza jednostki. 
19. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej. 

Odbiorcy statutowej działalności jednostki (beneficjenci) 

20. Dostarczenie dóbr i usług bezpośrednio instytucjom, organizacjom, lub osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą. 

21. Dostarczenie dóbr i usług bezpośrednio instytucjom, organizacjom, lub osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą – grupy osób, do których jednostka kierowała swoje działania.  

22. Bezpośrednie działania prowadzone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
23. Bezpośrednie działania prowadzone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – 

grupy osób, do których jednostka kierowała swoje działania. 

Członkowie, osoby pracujące społecznie oraz inne osoby nieodpłatnie wykonujące świadczenia w ramach 
jednostki 

24. Członkowie jednostki osoby prawne (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem. 
25. Członkowie jednostki osoby prawne, które zapłaciły składkę członkowską – liczba podmiotów ogółem. 
26. Członkowie jednostki osoby fizyczne (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem. 
27. Członkowie jednostki osoby fizyczne – z liczby osób ogółem: kobiety, w tym członkinie kół gospodyń 

wiejskich. 
28. Członkowie jednostki, którzy należeli do organizacji ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej 

(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) – liczba osób ogółem, w tym liczba kobiet. 
29. Członkowie jednostki osoby fizyczne, które zapłaciły składkę członkowską – liczba osób ogółem. 



 
 

30. Wybory władz jednostki – w tym liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu. 
31. Rok ostatnich wyborów władz jednostki. 
32. Liczba członków organów kolegialnych ogółem (według stanu na dzień 31 grudnia) – w tym liczba kobiet. 
33. Praca społeczna (dobrowolna, bez wynagrodzenia) świadczona przynajmniej raz w roku przez członków 

jednostki – liczba osób ogółem. 
34. Praca społeczna członków jednostki – z liczby osób ogółem: kobiety. 
35. Suma godzin pracy społecznej członków jednostki. 
36. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – liczba osób ogółem. 
37. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – z liczby osób ogółem: kobiety. 
38. Suma godzin pracy społecznej osób niebędących członkami ani pracownikami jednostki. 
39. Praca społeczna osób, z którymi jednostka podpisała porozumienia wolontariackie – liczba osób ogółem. 
40. Pracujący niezatrudnieni przez jednostkę zobowiązani do pracy przez inny podmiot bez wynagrodzenia – 

liczba osób ogółem, liczba etatów. 
41. Pracujący niezatrudnieni przez jednostkę, lecz oddelegowani do pracy i wynagradzani przez inny podmiot – 

liczba osób ogółem, liczba etatów. 

Pracujący na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych 

42. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób 
ogółem, w tym kobiety. 

43. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 

44. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (według stanu na 
dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 

45. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: osoby niepełnosprawne, w tym kobiety 
i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 

46. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: osoby długotrwale bezrobotne, w tym kobiety 
i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 

47. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy 
(według stanu na dzień 31 grudnia) – z liczby osób ogółem: inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
w tym kobiety i pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. 

48. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, którzy w grudniu otrzymali wynagrodzenie brutto nie 
przekraczające 2100 zł. 

49. Przeciętna liczba etatów (w ciągu roku sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia). 
50. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie pozostawali w tym czasie w stosunku pracy 

z jednostką – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 
51. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie pozostawali w tym czasie w stosunku pracy 

z jednostką, dla których praca w jednostce była z tego tytułu głównym źródłem utrzymania – liczba osób 
ogółem, w tym kobiety. 

Uczestnictwo w projektach EFS 

52. Uczestnictwo jednostki w projektach współfinansowanych przez EFS.  
53. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na utworzenie nowych miejsc pracy w jednostce – liczba osób 

zatrudnionych. 
54. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy w jednostce – 

liczba osób, które utrzymały zatrudnienie. 
55. Wpływ uczestnictwa jednostki w projekcie EFS na zlikwidowanie dotychczasowych miejsc pracy w jednostce 

– liczba osób, które straciły zatrudnienie. 



Środki trwałe, nakłady inwestycyjne 

56. Posiadanie środków trwałych przez jednostkę (według stanu na dzień 31 grudnia) – wartość ogółem, w tym 
wartość budynków, budowli i lokali. 

57. Łączna powierzchnia lokali, których właścicielem była jednostka w 2018 r. 
58. Poniesione nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów – 

wartość ogółem, w tym wartość budynków, budowli i lokali. 

Przychody i koszty jednostki 

59. Wynik finansowy dodatni (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
60. Wynik finansowy ujemny (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
61. Wynik finansowy zerowy (za ubiegły rok podatkowy). 
62. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – bieżąca działalność – kwota. 
63. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – kapitał żelazny/wieczysty – kwota. 
64. Cel na jaki jednostka przeznaczyła nadwyżkę z lat ubiegłych – rezerwy finansowe (możliwe do wykorzystania 

po zakończeniu roku sprawozdawczego) – kwota. 
65. Przychody (w tym m.in. dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie) – kwota 

ogółem. 
66. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (za ubiegły rok podatkowy) – kwota ogółem. 
67. Środki ze źródeł publicznych (w tym dotacje z ministerstw, urzędów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, 

z FIO, środki z NFZ oraz inne) – kwota ogółem. 
68. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – kwota razem. 
69. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 
70. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 

powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na podstawie innych ustaw – kwota. 

71. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) –z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym 
w trybie uproszczonym („małe granty”), w trybie szczególnym (w razie wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej) itp. – kwota. 

72. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – dotacje przyznane według liczby odbiorców 
(uczniów, przedszkolaków itp.) – kwota. 

73. Środki przekazane ze źródeł administracji samorządowej (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, 
powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej) – inne – kwota. 

74. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – kwota razem. 

75. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (przetargi, w tym z klauzulami 
społecznymi lub zapytania ofertowe) – kwota. 

76. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (np. FIO) lub na podstawie innych ustaw – kwota. 

77. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym w trybie szczególnym (w razie wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej itp.) – kwota. 

78. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – dotacje przyznane według liczby odbiorców (niepełnosprawnych pracowników z PFRON, 
w ramach zatrudnienia wspieranego z FP) – kwota. 



 
 

79. Środki przekazane ze źródeł krajowej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy 
wojewódzkie) – inne – kwota. 

80. Środki przekazane z funduszy europejskich (np. w ramach RPO, POWER, POIG), z publicznych środków 
zagranicznych– kwota razem. 

81. Pozostałe źródła przychodów - składki członkowskie – kwota. 
82. Pozostałe źródła przychodów - zbiórki publiczne (np. zbieranie pieniędzy lub darów rzeczowych np. na 

ulicach, w zakładach pracy, w sklepach) – kwota. 
83. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – kwota 

razem. 
84. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od osób fizycznych – kwota. 
85. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk – kwota. 
86. Pozostałe źródła przychodów – środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) – w tym 

od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wyznaniowych, związkowych itp.- kwota. 
87. Pozostałe źródła przychodów – zbiórki publiczne (np. zbieranie pieniędzy lub darów rzeczowych np. na 

ulicach, w zakładach pracy, w sklepach) – kwota. 
88. Pozostałe źródła przychodów – z działalności gospodarczej – kwota. 
89. Pozostałe źródła przychodów – z odpłatnej działalności statutowej (bez składek członkowskich) – kwota. 
90. Pozostałe źródła przychodów – środki pozyskane z niepublicznych źródeł zagranicznych przekazane 

bezpośrednio z zagranicy (w tym darowizny, granty od osób prawnych lub fizycznych) – kwota. 
91. Pozostałe źródła przychodów – odsetki i dywidendy – kwota. 
92. Pozostałe źródła przychodów – nawiązki sądowe – kwota. 
93. Pożyczki lub kredyty zaciągnięte przez jednostkę – kwota ogółem. 
94. Cel przeznaczenia pozyskanych środków z pożyczki lub kredytu. 
95. Koszty poniesione przez jednostkę – kwota ogółem. 
96. Koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej – kwota ogółem. 
97. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – kwota ogółem. 
98. Pozostałe koszty – zużycie materiałów i energii – kwota. 
99. Pozostałe koszty – usługi obce – kwota. 
100. Pozostałe koszty – podatki i opłaty – kwota. 
101. Pozostałe koszty – amortyzacja – kwota. 
102. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota razem. 
103. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w tym wynagrodzenia 

osobowe brutto (wyłącznie z tytułu stosunku pracy, bez kosztów pracodawcy) – kwota. 
104. Pozostałe koszty – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w tym wynagrodzenia 

bezosobowe brutto (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – kwota. 
 

105. Pozostałe koszty – pozostałe: ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty podróży służbowych, 
reprezentacji i reklamy, wypłaty diet, ryczałtów lub ekwiwalentów dla pracowników i wolontariuszy – kwota. 

106. Dobra lub usługi zakupione lub dofinansowane przez jednostkę, które przekazano osobom fizycznym – 
kwota. 

SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej 
wybranych organizacji non-profit 

Stan aktywności jednostki 

1. Stan aktywności prawno-ekonomicznej. 
2. Przyczyny braku aktywności prawno-ekonomicznej.  
3. Przeważający sposób prowadzenia działalności statutowej.  



4. Dobrowolne działanie jednostki w ramach międzynarodowych lub krajowych, regionalnych lub branżowych 
porozumień organizacji. 

Zarządzanie jednostką 

5. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy (według stanu na dzień 31 grudnia).  
6. Zmiany liczby osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia – liczba osób, z którymi nawiązano 

stosunek pracy. 
7. Zmiany liczby osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia – liczba osób, z którymi rozwiązano 

stosunek pracy. 
8. Działania mające na celu motywowanie do pracy pracowników. 
9. Członkowie jednostki osoby fizyczne (według stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 
10. Działania podejmowane przez jednostkę mające na celu pozyskanie nowych członków. 
11. Praca społeczna świadczona przynajmniej raz w roku przez osoby niebędące członkami ani pracownikami 

jednostki – liczba osób ogółem. 
12. Działania mające na celu motywowanie do pracy społecznej osób niebędących członkami ani pracownikami 

jednostki. 
13. Działania mające na celu pozyskanie nowych osób do pracy społecznej. 
14. Osoby zarządzające jednostką z uwzględnieniem stażu, charakteru świadczonej pracy oraz płci (według 

stanu na dzień 31 grudnia) – liczba osób ogółem, w tym kobiety. 
15. Liczba osób zarządzających jednostką, pracowników i pracujących społecznie uczestniczących 

w szkoleniach. 
16. Sposób prowadzenia księgowości w jednostce. 
17. Konsultowanie przez jednostkę planów podejmowanych działań. 
18. Stosowane standardy w jednostce w zakresie świadczonych usług. 
19. Rok, w którym jednostka sporządziła analizę potrzeb osób/grup na rzecz, których jednostka świadczyła 

usługi. 
20. Stosowanie przez jednostkę dokumentu innego niż statut określającego cele i zadania w konkretnej 

perspektywie czasowej dłuższej niż jeden rok. 
21. Udział procentowy działań zrealizowanych przez jednostkę zgodnych z celami i zadaniami zaplanowanymi 

w dokumencie innym niż statut. 
22. Posiadanie środków finansowych na nieprzewidziane wydatki lub cele inwestycyjne (według stanu na dzień 

31 grudnia) – liczba miesięcy, w których jednostka mogłaby funkcjonować korzystając z tych środków. 

Ogólne dane o współpracy jednostki z innymi podmiotami 

23. Częstotliwość współpracy jednostki z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorstwami – w tym współpraca oparta na pisemnym porozumieniu lub umowie. 

24. Kategorie podmiotów, z którymi jednostka najczęściej współpracowała. 
25. Cele współpracy jednostki z podmiotami. 
26. Bariery we współpracy jednostki z podmiotami. 

Współpraca z administracją publiczną 

27. Liczba jednostek administracji publicznej i podmiotów im podległych, z którymi jednostka współpracowała. 
28. Główna dziedzina współpracy jednostki z administracją publiczną.  
29. Liczba zadań zrealizowanych przez jednostkę, jakie przekazała administracja publiczna. 
30. Liczba ofert, jakie złożyła jednostka o przekazanie zadań przez administrację publiczną. 
31. Liczba umów podpisanych przez jednostkę na realizację zadań przekazanych przez administrację publiczną. 
32. Współpraca jednostki z urzędami administracji samorządowej. 
33. Najważniejsza współpraca jednostki z punktu widzenia realizacji zadań statutowych z urzędami 

administracji samorządowej. 
34. Liczba konsultacji społecznych projektów uchwał na poziomie urzędu gminy/miasta na prawach powiatu, 

w których jednostka uczestniczyła. 



 
 

35. Stosowane rozwiązania w urzędzie administracji samorządowej. 
36. Ocena współpracy jednostki z urzędami administracji samorządowej. 
37. Stopień zaufania jednostki do urzędów administracji samorządowej. 

Współpraca jednostki z organizacjami pozarządowymi 

38. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi jednostka współpracowała. 
39. Liczba projektów zrealizowanych przez jednostkę wspólnie z organizacjami pozarządowymi. 
40. Główna dziedzina współpracy jednostki z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca z przedsiębiorstwami 

41. Liczba przedsiębiorstw, z którymi jednostka współpracowała. 
42. Inicjator współpracy jednostki z przedsiębiorstwami. 
43. Liczba projektów zrealizowanych przez jednostkę wspólnie z przedsiębiorstwami. 
44. Formy współpracy jednostki z przedsiębiorstwami. 
45. Korzyści, jakie odniosły przedsiębiorstwa ze współpracy z jednostką. 
46. Główna dziedzina współpracy jednostki z przedsiębiorstwami. 
47. Praca świadczona przez personel przedsiębiorstwa na rzecz jednostki – liczba osób pracujących w godzinach 

służbowych – liczba osób pracujących w czasie wolnym. 

Działalność informacyjna jednostki 

48. Sporządzanie przez jednostkę rocznego sprawozdania ze swojej działalności. 
49. Przekazanie przez jednostkę sprawozdania ze swojej działalności organom administracji publicznej. 
50. Upublicznienie sprawozdania merytorycznego lub finansowego. 
51. Sposób informowania jednostki o swojej działalności. 
52. Częstotliwość informowania jednostki o swojej działalności w prasie, radiu, telewizji i Internecie. 
53. Środki finansowe wydatkowane przez jednostkę na promocję swojej działalności. 

Organizacje Pożytku Publicznego 

54. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (za ubiegły rok podatkowy). 
55. Kampania informacyjna prowadzona przez jednostkę w celu pozyskania 1% podatku dochodowego 

(za ubiegły rok podatkowy). 
56. Wydatkowanie środków finansowych na kampanię informacyjną w celu pozyskania 1% podatku 

dochodowego (od 1 maja ubiegłego roku do 30 kwietnia roku sprawozdawczego) – kwota. 
57. Cele szczegółowe wydatkowania środków w systemie 1% podatku dochodowego. 

SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających 
przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców 

Działalność stowarzyszenia 

1. Forma działalności prowadzonej przez jednostkę. 
2. Prowadzenie placówki kulturalnej przez jednostkę. 
3. Prowadzenie zespołu artystycznego przez jednostkę. 
4. Prowadzenie działalności wydawniczej przez jednostkę. 
5. Realizacja, wsparcie programu TV lub audycji radiowej przez jednostkę. 
6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych przez jednostkę. 
7. Przypadki zgłoszeń aktów przemocy fizycznej lub aktów agresji – liczba osób. 
8. Przypadki zgłoszeń niewłaściwych zachowań werbalnych – liczba osób. 
9. Zgłoszenia innych przypadków dyskryminacji – liczba osób. 

Struktury terytorialne 

10. Struktura wyższego szczebla. 



11. Nazwa bezpośredniej jednostki nadrzędnej. 
12. REGON bezpośredniej jednostki nadrzędnej. 
13. Jednostki terenowe i wyodrębnione organizacyjne – liczba oddziałów – liczba kół. 
14. Osobowość prawna struktury terytorialnej jednostki. 
15. Zasięg terytorialny działalności jednostki.  


