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Nazwa i adres spółdzielni ES-S 

Sprawozdanie o działalności 
spółdzielni: pracy, socjalnych, 

inwalidów i niewidomych 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
 

Urząd Statystyczny 
31-223 Kraków 
ul. Kazimierza Wyki 3 

Numer identyfikacyjny - REGON 
za 2017 r. 

Przekazać w terminie  
do 29 czerwca 2018 r. 

 

Dane uzyskane w badaniu objęte są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie do opracowań zbiorczych  
(art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. 2018 r. poz. 997). 
 
Sposób wypełniania formularza: pola przeznaczone do udzielenia odpowiedzi mają kolor szary i tylko te pola powinny zostać wypełnione 
(oznaczone). W zależności od rodzaju pytania proszę otoczyć kółkiem symbol wybranej odpowiedzi (1, 2, 3…), wpisać wartość liczbową lub tekst. 
UWAGA! Pytania oznaczone kolorem szarym (dział I pyt. 3, 4 i 6 odpowiedź 6 oraz dział VII pyt. 5 i 7) wypełniają wyłącznie spółdzielnie 
socjalne. 
Symbol  oznacza objaśnienie do pytania. Treść podpowiedzi znajduje się w objaśnieniach do formularza - strona 9.        

   
DZIAŁY OD I DO VI OPRACOWANE ZOSTAŁY W RAMACH PROJEKTU STATYSTYKA DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI. WSPARCIE 
SYSTEMU MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ PROGRAMOWANIA  
I MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2020 ROKU, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 

 
Dział I. RODZAJ I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI  

1. Czy w 2017 r. spółdzielnia prowadziła działalność (czy była aktywna)? 
 (w przypadku odpowiedzi „tak” proszę przejść do pyt. 3) 

 tak→ pyt. 3 1 

 nie 2 
 

2. Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2017 roku. 

(po zaznaczeniu jednej z odpowiedzi należy zakończyć wypełnianie głównej części formularza i przejść do Danych Ewidencyjnych strona 8). 

 nierozpoczęta działalność  1  w stanie upadłości  4 

 w budowie, w organizowaniu się  2  w stanie likwidacji  5 

 zaprzestana działalność (nie wyrejestrowana z KRS) 3  całkowita likwidacja, zakończona działalność 6 
 
 

3. Czy w 2017 r. spółdzielnia prowadziła działalność pożytku publicznego ? 
(zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 
 

 tak 1  

 nie 2 → pyt. 5 
 

4. Proszę wskazać główny rodzaj działalności pożytku publicznego w 2017 r. 

(należy wybrać tylko jedną odpowiedź) 

 kultura i sztuka  1  rynek pracy, aktywizacja zawodowa  8 

 sport, turystyka, rekreacja, hobby 2  naukowo-badawcza, badania naukowe 9 

 edukacja i wychowanie 3  prawo i jego ochrona, prawa człowieka  10 

 rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 4 
 wsparcie organizacji pozarządowych, inicjatyw 

obywatelskich, ekonomii społecznej  
11 

 ochrona zdrowia  5  działalność międzynarodowa  12 

 pomoc społeczna i humanitarna, ratownictwo  6  religia  13 

 ochrona środowiska, łowiectwo  7  sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe  14 

 inna → Jaka? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 
 

5. Proszę określić słownie przeważający rodzaj działalności gospodarczej w 2017 r.  
(przy udzieleniu odpowiedzi może pomóc sprawdzenie rodzajów działalności wybranych przy rejestracji 
działalności gospodarczej w KRS lub w REGON) 

 

symbol PKD 2007 
(wypełnia Urząd Statystyczny) 

   

          

         

6. Kto założył spółdzielnię? 
 (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; 

w przypadku odpowiedzi „inny założyciel” proszę 
wpisać słownie jaki) 

 

 osoby fizyczne 1 

 istniejące już spółdzielnie (w tym przekształcenia, podziału lub 
połączenia się innych spółdzielni) 

2 

 organizacje nie nastawione na zysk 3 

 administracja samorządowa 4 

 inny założyciel → Jaki? ………………………………………………. 5 

 brak wiedzy 6 
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7. Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie 
których spółdzielnia prowadziła działalność  
w 2017 r.  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś), gmina  1 

 powiat, województwo 2 

 cały kraj 3 

 poza granicami kraju 4 
 

8. Czy w 2017 r. spółdzielnia dobrowolnie należała do związków 
rewizyjnych albo międzynarodowych lub krajowych, 
regionalnych lub branżowych porozumień, sieci itp.? 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 tak, należała do formalnych struktur 
międzynarodowych (np. stowarzyszeń, federacji) 

1 

 tak, należała do związków rewizyjnych/lustracyjnych 
(nie dotyczy Krajowej Rady Spółdzielczej) 

2 

 tak, należała do innych formalnych struktur krajowych 
(np. związków, federacji, Lokalna Grupa Działania) 

3 

 tak, działała w ramach nieformalnych porozumień, sieci 4 

 nie 5 
 

9. Jak często spółdzielnia współpracowała z poniższymi kategoriami 
podmiotów w 2017 r.? (proszę udzielić odpowiedzi przy każdej kategorii) 

regularnie, 
w sposób ciągły 

nieregularnie, 
sporadycznie 

brak 
współpracy 

1 
administracja rządowa lub jednostki podległe  

(ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki, PFRON, ARiMR, itp.) 
1 2 3 

2 
administracja samorządowa lub jednostki podległe  
(urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, szkoła 
publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP) 

1 2 3 

3 stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe 1 2 3 

4 
organizacje samorządu zawodowego lub gospodarczego, organizacje 
pracodawców 

1 2 3 

5 spółdzielnie 1 2 3 

6 inne przedsiębiorstwa 1 2 3 

7 inne → Jakie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1 2  
 

10. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spółdzielnia wprowadziła istotne zmiany w zakresie 
swoich produktów/usług? 
(należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone do praktyki w spółdzielni nowego lub znacząco ulepszonego 
rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji) 

 tak 1 

 nie→ pyt. 12 2 

 

11. Proszę wskazać rodzaj tych zmian. 
   (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inna” proszę wpisać słownie, o jaki rodzaj chodzi) 

 zmiana przeważającego rodzaju działalności (branży) 1  zmiany struktur organizacyjnych, metod zarządzania 3 

 udoskonalenia dotychczas oferowanego produktu/usługi 2  zmiany w zakresie promocji, marketingu 4 

 inna zmiana → Jaka?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 
 

UWAGA! Na trzy następne pytania odpowiadają tylko spółdzielnie założone po 2003 r. 

12. Proszę podać szacunkową wartość środków, jakie były wykorzystane w procesie założycielskim 
spółdzielni. 

tys. zł 

 

13. Proszę wskazać źródło pochodzenia środków wykorzystanych w procesie założycielskim spółdzielni. 
(proszę podać w przybliżeniu strukturę procentową) 

 środki własne założycieli spółdzielni %  Fundusz Pracy % 

 fundusze europejskie (np. Europejski Fundusz 
Społeczny, w tym preferencyjne pożyczki ) 

% 
 kredyt lub pożyczka (z wyłączeniem 

finansowania ze środków UE) 
% 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) 

% 
 inne → Jakie? 

…………………………………………. 
% 

P 

14. Czy w trakcie swojego powstawania i pierwszego roku działalności spółdzielnia korzystała z jakiegoś innego niż 
finansowe wsparcie publiczne? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 tak, bezpłatne użyczenie lokalu 1  tak, bezpłatne prowadzenie księgowości 6 

 tak, wynajem lokalu po cenach preferencyjnych 2  tak, bezpłatne doradztwo 7 

 tak, zakup dużej części usług / produktów spółdzielni 3  tak, bezpłatne szkolenia 8 

 tak, bezpłatna praca na rzecz spółdzielni 4 
 tak, inne → Jakie? 

……………………………………………………………….. 
9 

 tak, pomoc w pozyskaniu klientów na znaczną część 
produkcji/usług spółdzielni  

5 
 Nie, spółdzielnia nie miała żadnego wsparcia 

pozafinansowego 
10 
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Dział II. ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 

1. Proszę wskazać stałe w 2017 r. grupy odbiorców (klientów) dóbr/usług działalności gospodarczej spółdzielni. 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inne” proszę wpisać słownie, o jaki rodzaj chodzi) 

 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 1 
 podmioty gospodarcze nastawione na zysk, w tym osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
3 

 administracja publiczna (w tym rządowa i samorządowa) 2  istniejące już organizacje nie nastawione na zysk 4 

    inne → Jakie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 
 

2. Proszę wpisać rodzaj głównego odbiorcy dóbr/usług świadczonych przez spółdzielnię wymienionego 
w pyt. 1. (proszę wpisać cyfrę oznaczającą rodzaj odbiorcy) 

  

 

Dział III. CZŁONKOWIE, OSOBY PRACUJĄCE SPOŁECZNIE 
UWAGA! Poszczególnego członka organizacji należy wykazywać tylko raz albo jako osobę prawną (pyt. 1) albo jako osobę fizyczną (pyt. 2).  

1. Czy członkami spółdzielni były osoby 
prawne? 

 
na dzień 
31.12.2016 r. 

na dzień 
31.12.2017 r. 

 tak  1 

→ Ilu ich było?   

– w tym jednostki samorządu 
terytorialnego 

 
 

– w tym organizacje nie 
nastawione na zysk 

 
 

 nie  2   
 

2. Czy członkami spółdzielni były osoby 
fizyczne? (w przypadku odpowiedzi „nie” 

przejść do pyt. 4) 

 
na dzień 
31.12.2016 r. 

na dzień 
31.12.2017 r. 

 tak  1 

→ Ilu ich było?   

– w tym kobiety   

– w tym osoby zagrożone  
wykluczeniem społecznym 

 
 

 nie  2  → pyt. 4  
 

3. Czy w 2017 r. spółdzielnia korzystała z pracy społecznej 
(dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej przez 
członków spółdzielni, w tym osoby bezpłatnie pracujące 
w Radzie Nadzorczej lub innych organach spółdzielni?  

 tak 1 
→ Ilu ich było?  

      – w tym kobiety:  

 nie 2  
 

4. Czy w 2017 r. spółdzielnia korzystała z pracy społecznej 
(dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej przez osoby 
nie będące członkami ani pracownikami spółdzielni?  

 (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do działu IV) 

 tak 1 → Ilu ich było?  

 nie 
2 

→ dział IV 

Dział IV. ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 

1. Proszę podać liczbę osób należących do zarządu spółdzielni według stanu na dzień 
31.12.2017 r. z uwzględnieniem stażu i charakteru świadczonej pracy oraz płci. 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Liczba osób 
w tym 

kobiety 

 OGÓŁEM   

staż pracy w zarządzie spółdzielni 
Jeśli zarząd jest jednoosobowy należy wpisać 1 w odpowiednim wierszu 

 poniżej 2 lat 1   

 od 2 do 5 lat 2   

 od 6 do 10 lat 3   

 powyżej 10 lat 4   

charakter pracy świadczonej w zarządzie spółdzielni 
Jeśli zarząd jest jednoosobowy należy wpisać 1 w odpowiednim wierszu 

 odpłatna   5   

 nieodpłatna  6   
 

2. Od ilu lat osoba pełniąca funkcję prezesa spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. sprawuje tę funkcję? 
(jeżeli osoba pełni funkcję prezesa spółdzielni poniżej jednego roku należy w miejsce lat wpisać 0) 

 

 

  

3. Czy na dzień 31.12.2017 r.  spółdzielnia posiadała radę nadzorczą? 
 tak 1 → Ilu miała członków?  

 nie 2  
 

4. Czy w 2017 r. odbyły się wybory władz spółdzielni (zarządu, 
rady nadzorczej)?  

 tak 1 
→ Ile osób wzięło udział 

w głosowaniu? 
 
 

 nie 2   
 

5. W którym roku odbyły się ostatnie (przed 2017 r.) wybory władz spółdzielni? 
(jeżeli nie odbyły się żadne wybory należy w miejsce roku wpisać 0) 
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6.  Czy spółdzielnia konsultowała  
w 2017 r. plany podejmowanych 
działań? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 

 tak, z odbiorcami działań spółdzielni (beneficjenci) 1 

 tak, z członkami  2 

 tak, z pracownikami 3 

 tak, z instytucjami doradczymi (np. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) 4 

 tak, z innymi osobami lub instytucjami  5 

 nie, spółdzielnia nie konsultowała planów działań   6 
 

7. Czy w 2017 r. spółdzielnia stosowała dokument inny niż statut 
określający cele i planowane działania w perspektywie 
dłuższej niż jeden rok (np. strategia, plan działania, kierunki 
działalności gospodarczej)?(jeżeli funkcjonował więcej niż jeden 

dokument należy podać datę najnowszego) 

 tak 1 
→ W którym roku 

dokument ten powstał?  

 nie 2 → pyt. 9 

 

8. Jaka część działań zrealizowanych przez spółdzielnię  
w 2017 r. odpowiadała celom i działaniom wskazanym w tym 
dokumencie? (należy wybrać tylko jedną odpowiedź) 

 0-25%  1  

 26-50%  2  

 51-75%  3  

 76-100%  4  
 

9.   Czy w 2017 r. w spółdzielni funkcjonował opracowany na piśmie regulamin pracy lub inny 

dokument określający zasady organizacji pracy? 
 tak 1 

 nie  2 

Dział V. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘa) ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCHb) 
a)UWAGA! W PYTANIACH DOT. UMÓW O PRACĘ NALEŻY TAKŻE UJMOWAĆ SPÓŁDZIELCZE UMOWY O PRACĘ. 
b)UWAGA! W PYTANIACH DOT. UMÓW CYWILNOPRAWNYCH NALEŻY UJMOWAĆ OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY 
ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO, KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, UMOWY AGENCYJNEJ.  

1. Czy spółdzielnia zatrudniała pracowników na 
podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31 
grudnia? 

 (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do pyt. 12) 

 
na dzień 

31.12.2016 r. 
na dzień 

31.12.2017 r. 

 tak 1 

→ Ilu ich było? 
– w tym kobiety 

  

  

     – w tym członkowie 
spółdzielni 

  

 nie  2 → pyt. 12  
 

2. Proszę podać liczbę pracowników zatrudnionych w spółdzielni na podstawie 
umowy o pracę w podziale ze względu na poziom wykształcenia: (należy otoczyć 

kółkiem odpowiednie numery wierszy oraz przy każdym zaznaczeniu wpisać liczbę) 

na dzień  
31.12.2016 r. 

na dzień 
31.12.2017 r. 

 wykształcenie wyższe 1   

 wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne  2   

 wykształcenie zasadnicze zawodowe 3   

 wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe  4   
 

3. Czy pracownicy spółdzielni zatrudnieni na podstawie umów o pracę 
brali udział w różnych formach dokształcania organizowanych przez 
spółdzielnię (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w 2017 r.?  

 tak 1 → Ilu ich było?  

 nie  2  
 

4. Spośród których wymienionych poniżej form wsparcia organizowanych przez spółdzielnię korzystali pracownicy w 
2017 r.?(należy otoczyć kółkiem odpowiednie numery wierszy; można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 zakładowy ośrodek zdrowia lub rehabilitacji 1 

 uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 2 

 indywidualny program rehabilitacji  3 

 poradnictwo psychologiczne 4 

 uczestnictwo w kulturze 5 

 działania samopomocowe 6 

 spotkania, wyjazdy integracyjne 7 

 warsztaty motywacyjne 8 

 trening umiejętności społecznych 9 

 inne → Jakie? ...................................................................................................................................................................... 10 

 pracownicy nie korzystali z żadnych działań społecznych organizowanych przez spółdzielnię 11 
 

5. Jaka była liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy otrzymali wynagrodzenie nie przekraczające: 
UWAGA! Wynagrodzenia osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przeliczyć na wynagrodzenie przysługujące w pełnym 
wymiarze czasu pracy (pełny etat) i odnieść do poniższych kwot. 

 w grudniu 2016 r. 1850 zł brutto  

 w grudniu 2017 r. 2000 zł brutto  
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_wy%C5%BCsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_%C5%9Brednie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_zasadnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie_gimnazjalne
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6. Czy spółdzielnia zatrudniała pracowników 
na podstawie umowy o pracę, dla których była 
głównym miejscem pracy? 

 
na dzień 

31.12.2016 r. 
na dzień 

31.12.2017 
r. 

 tak 1 

→ Ilu ich było? 
 

– w tym kobiety 

  

  

– w tym członkowie      
spółdzielni 

 
 

 nie 2   
 

7.  Proszę zaznaczyć, czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 6 były osoby, 
które w momencie podjęcia zatrudnienia przynależały do jednej z niżej 
wymienionych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a  następnie 
wpisać ile ich było:  
(Proszę kierować się wiedzą jaką w tym zakresie posiadała spółdzielnia na etapie 
rekrutacji. UWAGA! Jedna osoba może być policzona w danej kolumnie tylko raz.) 

na dzień 
31.12.2016 r. 

na dzień 31.12.2017 r. 

Ogółem 
w tym 

kobiety 

 osoby niepełnosprawne  1    

 osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy  
przed podjęciem zatrudnienia w podmiocie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy)  
lub zarejestrowane z III profilem pomocy   

2    

 inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 3    

 wśród pracowników spółdzielni nie było osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  

  

4 → pyt. 9 

 

8. Proszę zaznaczyć czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 6 były osoby, które zostały  

zatrudnione w spółdzielni po ukończeniu udziału w zajęciach (w przypadku CIS, KIS, WTZ)  

lub zatrudnienia (w przypadku ZAZ), a następnie podać ich liczbę: 

Liczba pracowników na 

dzień 31.12.2017 r. 

 centrum integracji społecznej (CIS) 1  

 klub integracji społecznej (KIS) 2  

 warsztat terapii zajęciowej (WTZ) 3  

 zakład aktywności zawodowej (ZAZ) 4  

 nie było takich pracowników   5  
 

9. Czy wśród pracowników wskazanych w pyt. 6 były osoby, których koszty zatrudnienia były 
współfinansowane ze środków publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON, EFS)?   

 tak 1 

 nie  → pyt.11 2 
 

10. Proszę podać liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których 
koszty pracy za grudzień danego roku były współfinansowane ze środków publicznych  
w następujących formach: 

na dzień 
31.12.2016 r. 

na dzień 
31.12.2017 r. 

 zatrudnienie przy pracach interwencyjnych lub w ramach robót publicznych 1   

 dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej  2   

 wsparcie pomostowe w związku z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym 3   

 inne → Jakie? ……………………………………………………………………………………………
…………...... 

4   
 

11. Czy spółdzielnia zatrudniała pracowników 
na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy (na pełny etat)? 

 
na dzień 

31.12.2016 r. 

na dzień 
31.12.2017 r. 

 tak 1 → Ilu ich było?   

 nie 2  
 

12. Jaka była przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w roku w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy (w etatach)? (obliczeń należy dokonać najpierw w poszczególnych miesiącach 

roku sumując wszystkie osoby wówczas zatrudnione na pełnym etacie oraz ułamki odpowiadające osobom 
zatrudnionym na części etatów, dodać wszystkie sumy z poszczególnych miesięcy, wynik podzielić przez 12) 

w 2016 r. w 2017 r. 

               ,            , 
 

13. Czy w 2017 r. w spółdzielni zostały zatrudnione nowe 
osoby na podstawie umowy o pracę?  

 tak  1 

→ Ile ich było?  

– osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

 

            w tym niepełnosprawne  

 nie  2  
 

14. Czy w 2017 r. w spółdzielni zakończyły pracę osoby 
zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę? 

 tak  1 
→ Ile ich było?  

– osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

 

 nie  2 → pyt.16 
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15. Czy osoby, które zakończyły pracę w Państwa 
spółdzielni w 2017 r. znalazły zatrudnienie na 
umowę o pracę w innym miejscu pracy?  

 tak  1 
→ Ile ich było?  

– osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

 

 nie  2 
 

 brak wiedzy  3 
 

16. Czy w 2017 r. spółdzielnia korzystała z pracy osób 
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnycha),  
które nie pozostawały w tym czasie zatrudnione na umowę  
o pracę w Państwa spółdzielni? b) 

 (przy odpowiedzi „nie” przejść do dział VI) 

 tak 1 
→ Ilu ich było? 

– w tym kobiety: 

 

 

 nie  2 → Dział VI 

a)UWAGA! W PYTANIACH DOT. UMÓW CYWILNOPRAWNYCH NALEŻY UJMOWAĆ OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY 
ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO, KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, UMOWY AGENCYJNEJ.  
b)Jeżeli kilka umów cywilno-prawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz.  

17. Czy w 2017 r. wśród osób pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych, wymienionych w pytaniu 16 praca w 
spółdzielni była z tego tytułu głównym źródłem utrzymania? 

 tak  1 
→ Ilu?  

– w tym kobiety  

  – w tym niepełnosprawnych   

 nie  2  

Dział VI. KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI (wszystkie kwoty proszę wpisać w tys. złotych) 

1.  Proszę podać wartość:  
stan na początek 

2016 r. 

stan na koniec 
2016 r. 

stan na koniec 
2017 r. 

aktywa trwałe (Bilans, aktywa, wiersz A) tys. zł tys. zł tys. zł 

aktywa obrotowe (Bilans, aktywa, wiersz B) tys. zł tys. zł tys. zł 

kapitał (fundusz) własny (Bilans, pasywa, wiersz A) tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym fundusz podstawowy (wiersz A.I) 

  

tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym fundusz udziałowy (wiersz A.I.1) tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym fundusz zasobowy (wiersz A.II)) tys. zł tys. zł tys. zł 

zobowiązania i rezerwy razem (Bilans, pasywa, wiersz B.) tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym zobowiązania długoterminowe (wiersz B.II) tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym zobowiązania krótkoterminowe (wiersz B.III) tys. zł tys. zł tys. zł 

środki trwałe brutto (wartość ewidencyjna z ksiąg, bez potrącenia 
umorzeń) 

tys. zł tys. zł tys. zł 

środki trwałe netto (Bilans, aktywa, wiersz A.II.1) tys. zł tys. zł tys. zł 

w tym budynki, budowę, lokale (wiersz A.II.1.litera a)  
lub kolejna litera)  

tys. zł tys. zł tys. zł 

 

2.  Proszę podać wysokość nadwyżki albo straty netto stosownie do zapisów 
w bilansach za rok 2016 i 2017. 

 

według stanu na 

koniec 2016 r. 

 

według stanu na 

koniec 2017 r. 

 
 nadwyżka bilansowa (zysk netto) (Bilans, pasywa, wiersz A.VIII) tys. zł tys. zł 

 strata bilansowa (strata netto) (Bilans, pasywa, wiersz A.VIII) tys. zł tys. zł 
 

3.  W przypadku wystąpienia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2016 r. proszę podać jak została 
ona rozdysponowana. 

 

Rozdysponowanie 

nadwyżki z 2016 r. 

 
fundusz zasobowy 1 tys. zł 

inwestycje (w tym fundusz inwestycyjny) 2 tys. zł 

reintegracja zawodowa i społeczna, rehabilitacja, działalność społeczna i oświatowo-kulturalną na rzecz 
członków i ich środowiska lokalnego (formy wsparcia wymienione w pyt. 4 działu V tego formularza) 

3 tys. zł 

zwiększenie funduszu udziałowego, oprocentowanie udziałów, wypłata rocznej nadwyżki według wielkości 
udziałów 

4 tys. zł 

inny cel → Jaki?  …………………………………………………………………………………………………. 5 tys. zł 
 

4. Czy w 2017 r. spółdzielnia zaciągnęła pożyczkę, kredyt?  
 tak 1 → W jakiej kwocie? tys. zł 

 nie 2  
\ 

5. Czy w 2017 r. spółdzielnia pozyskała wkłady od członków?  
 tak 1 → W jakiej kwocie? tys. zł 

 nie 2 → Dział VII  
 

6. Na jaki cel przeznaczone zostały pozyskane 
środki z pożyczki, kredytu lub wkładu?  

 (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
 
 
 
 

 inwestycje - zakup lub ulepszenie środków trwałych, np. lokalu, samochodu 1 

 utworzenie nowego miejsca pracy 2 

 bieżąca działalność, np. wynagrodzenia, opłaty  3 

 inny → Jaki? ……………………………………………………………. 4 
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DANE EWIDENCYJNE 

telefon stacjonarny 
  

– 
       

telefon komórkowy: 
         

e-mail  
                                                  

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnienia formularza 

  
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 

przeznaczony na wypełnienie formularza 
 

 

Objaśnienia do formularza ES-S 

Wypełniane przez Państwa dane są objęte 
TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ, która nakłada na 
służby statystyki publicznej absolutny obowiązek 
zachowania poufności i zakazuje im udostępniania 
jednostkowych dokumentów pozwalających na 
identyfikację osób, organizacji, instytucji lub innych 
jednostek organizacyjnych. W związku z tym 
formularz ten bezwzględnie nie będzie 
udostępniany żadnym osobom, urzędom, 
instytucjom, firmom itp.  

 W razie pomyłki należy wyraźnie skreślić błędną 

odpowiedź i wpisać obok właściwą.  

 Symbol  przy pytaniu na formularzu oznacza, że wśród 

zawartych na tej karcie objaśnień znajdują się dodatkowe 

wyjaśnienia do tego pytania.  

 Na formularzu obok treści pytań lub bezpośrednio pod nimi 

znajdują się instrukcje oznaczone pochyłym drukiem. 

Informują one o tym, w jaki sposób należy odpowiedzieć 

na dane pytanie (np. że można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi) lub zawierają inne przydatne objaśnienia.  

 Proszę zwrócić uwagę na strzałki umiejscowione po 

niektórych odpowiedziach. Wskazują one co należy zrobić 

po zaznaczeniu odpowiedzi. W niektórych przypadkach 

przewidziano zadanie pytania szczegółowego w celu 

zebrania dodatkowych informacji. W innych sytuacjach 

strzałki wskazują pytanie, do którego należy się skierować. 

Brak strzałki oznacza, że po wpisaniu odpowiedzi należy 

przejść do pytania następnego w kolejności.  

Definicje następujących pojęć odnoszą się do całego 

formularza:  

 Dobra i usługi - należy rozumieć możliwie szeroko, jako 

wszelkiego rodzaju materialne (w tym również finansowe) 

lub niematerialne wsparcie kierowane do odbiorców, 

beneficjentów, podopiecznych jednostki, np.: dostarczenie 

dzieciom książek, podręczników, dowóz osoby 

niepełnosprawnej, prowadzenie zajęć, organizacja imprez 

sportowych, kulturalnych lub innych, prowadzenie 

świetlicy, zapewnienie wsparcia psychologicznego.  

 Organizacje nie nastawione na zysk – to fundacja, 

stowarzyszenie, organizacja pracodawców, kościół, 

związek wyznaniowy, organizacja samorządu 

gospodarczego lub zawodowego, inna organizacja 

społeczna. 

 Osoba fizyczna - to każdy człowiek od urodzenia aż do 

śmierci bez względu na zakres posiadanych praw.  

 Osoba prawna - jednostka organizacyjna, której przepisy 

szczególne przyznają osobowość prawną. Osobami 

prawnymi są m. in.: stowarzyszenia, fundacje, spółki 

kapitałowe (akcyjne, z o.o.), spółdzielnie, związki 

zawodowe, związki pracodawców, Skarb Państwa, gminy.  

 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – to 

osoby, które w momencie podjęcia zatrudnienia  

w podmiocie  należały do jednej z  następujących   

grup: bezrobotni, osoby niepełnosprawne, bezdomni, 

uzależnieni   od   alkoholu   lub   innych   środków   odurza 

jących, osoby psychicznie chore, zwalniane  

z zakładów karnych, uchodźcy, osoby do 30 roku życia  

lub po ukończeniu 50 roku życia, jeśli posiadały status 

osoby poszukującej pracy i nie pozostawały  

w zatrudnieniu. 

 

DZIAŁ I. RODZAJ I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁDZIELNI 

Pyt. 1. – Jako prowadzenie przez spółdzielnię działalności 

należy traktować prowadzenie działalności statutowej. 

Działalność statutowa jest to działalność, która nie spełnia 

przesłanek działalności gospodarczej, podejmowana jest 

zgodnie z prawem i wypełnia zapisy statutu organizacji, który 

określa jej cele oraz sposoby ich realizacji. Działalność 

statutowa prowadzona może być w formie odpłatnej bądź 

nieodpłatnej.  

Nieodpłatna działalność statutowa jest to wszelkiego 

rodzaju działalność spółdzielni zgodna z jej statutem, za którą 

nie są pobierane opłaty od osób z niej korzystających. Może 

się zdarzyć, że nieodpłatna działalność statutowa jest 

skierowana nie do osób lecz np. do zwierząt czy środowiska 

naturalnego w ogóle.  

Odpłatna działalność statutowa to rodzaj działalności 

statutowej, za którą osoby korzystające z dóbr lub usług 

wytworzonych przez organizację ponoszą opłaty, które są 

skalkulowane tak, że nie przynoszą one zysku, a co najwyżej 

zwrot kosztów ich wytworzenia.  

Pyt. 3. – Działalność pożytku publicznego to działalność 

społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie. 

Pyt. 6. – W sytuacji, gdy odpowiedź wykracza poza zakres 

punktów 1–4 należy zakreślić symbol „5” i dokonać 

odpowiedniego wpisu (np. gdy wśród członków-założycieli lub 

fundatorów są osoby fizyczne będące obywatelami innych 

państw). 

Pyt. 7. – W przypadku prowadzenia działalności na terenie 

kilku gmin należy zaznaczyć powiat, jeśli zaś działalność 

spółdzielni tylko w niewielkiej części wykraczała poza obszar 

jednej gminy proszę zaznaczyć odpowiedź gmina. 

Analogiczna zasada dotyczy też pozostałych obszarów.  

Jeżeli siedziba spółdzielni znajdowała się poza obszarem jej 

faktycznego działania proszę nie brać pod uwagę miejsca 

siedziby, lecz odnieść się tylko do obszaru działania.  
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Dział III. CZŁONKOWIE, OSOBY PRACUJĄCE 
SPOŁECZNIE 

Pyt. 4. – Praca społeczna to nieodpłatna i dobrowolna praca 

świadczona dla realizacji celów społecznych. Często określa 

się ją mianem wolontariatu. Jest świadczona przez członków 

organizacji lub inne osoby fizyczne nieodpłatnie wykonujące 

zadania w organach jednostki lub bezpłatnie wykonujące inne 

prace, np. organizowanie imprez i spotkań; zbieranie 

podpisów, pieniędzy; prowadzenie szkoleń; pomoc ofiarom 

klęsk żywiołowych, dzieciom, osobom chorym, biednym, 

niepełnosprawnym lub innym osobom potrzebującym; pomoc 

zwierzętom; zbieranie informacji lub danych naukowych, 

popularyzowanie wiedzy; wykonywanie prac biurowych. 

Dział IV. ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 

Pyt. 4. – Jeśli w 2017 r. odbyły się wybory władz spółdzielni, 

należy podać liczbę osób, które skorzystały z czynnego prawa 

wyborczego, tzn. oddały głos w wyborach.  

W przypadku spółdzielni, która posiada jednostki 

lokalne/oddziały terenowe/okręgi nieposiadające odrębnej 

osobowości prawnej - chodzi wyłącznie o wybory władz 

najwyższego szczebla. Jeśli spółdzielnia posiada złożony 

system wyborczy, tzn. głosowanie odbywa się np. za 

pośrednictwem delegatów, należy podać sumę osób, które 

brały udział w wyborach poszczególnych delegatów.  

 

DZIAŁ V. PRACUJĄCY NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH  

Pyt. 1. –  Do pracowników zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy nie zaliczamy osób będących na stażu 

finansowanym z urzędu pracy, bądź jakichkolwiek innych 

osób oddelegowanych do pracy na rzecz spółdzielni przez 

inną instytucję/organizację/firmę.  

Pyt. 9. – Dotyczy refundacji lub dofinansowania do 

wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenia społeczne ze 

środków publicznych m.in. Funduszu Pracy, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

lub środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

Pyt. 16. – W ustaleniu liczby osób, o których mowa w tym 

pytaniu może być pomocne sprawdzenie liczby formularzy 
PIT-11 wydanych przez spółdzielnię za 2017 r.  
 
Dział VI. KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 

Pyt. 5.   –   Wkłady od członków zgodnie ze statutem mogą 

być przekazywane spółdzielni w formie niepieniężnej  

oraz pieniężnej. W niektórych spółdzielniach jest tworzony 

tzw.  fundusz wkładów, który oprócz funduszu udziałowego i 

zasobowego stanowi jeden z głównych majątków spółdzielni. 

Może podlegać zwrotowi i w odróżnieniu od poprzednich 

funduszy, nie uczestniczy w pokryciu straty.  

Przez wkład niepieniężny rozumie się grunty oraz budynki 

lub ich części i inne urządzenia trwale z gruntem związane, 

znajdujące się na tych gruntach w chwili ich wniesienia. 

Użytkowanie przez spółdzielnię wkładów gruntowych jest 

odpłatne. Statut określa zasady wynagradzania za 

użytkowanie tych wkładów.  

Przez wkład pieniężny rozumie się środki produkcji, np.: 

inwentarz żywy, pasze, materiał siewny, urządzenia, maszyny 

i narzędzia przydatne we wspólnym gospodarstwie. Środki te 

podlegają oszacowaniu według stanu i cen z dnia wniesienia. 

Wkład pieniężny jest oprocentowany w wysokości określonej 

w statucie a wypłata odsetek następuje raz w roku w terminie 

wskazanym w statucie. Strony mogą uzgodnić, że należne za 

dany rok odsetki zostaną zaliczone na powiększenie wkładu 

pieniężnego członka. Z chwilą ustania członkostwa wkład 

pieniężny podlega zwrotowi w gotówce przy uwzględnieniu 

zapisów w statucie. Członek, który posiada środki uzyskane w 

formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie 

działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki 

uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków 

publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości jako 

„wkład do spółdzielni socjalnej”. Wniesiony przez członka 

wkład, stanowi własność spółdzielni socjalnej i użytkowany 

jest przez spółdzielnię nieodpłatnie. 

Pyt. 6. – Pożyczki lub kredyty są przeznaczane na 

działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na 

działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty, których 

działanie nie jest nastawione na maksymalizację zysku 

finansowego. Pożyczone środki muszą służyć realizacji celów 

statutowych. Środki mogą być przeznaczone na: realizację 

bieżącej działalności, działania operacyjne mające zachować 

płynność finansową oraz działania inwestycyjne.  


