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SOF-2 
Sprawozdanie o działalności  

związków zawodowych 
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Urząd Statystyczny 
ul. Kazimierza Wyki 3 
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Numer identyfikacyjny - REGON 
według stanu na dzień  

30.09.2022 r. 
Przekazać w terminie  
do dnia 31 października 2022 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.). 

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych 
opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). 

Sposób wypełniania formularza:  

- sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w zakresie jednostki/związku zawodowego/, której numer REGON jest wskazany w liście 
przewodnim lub jest widoczny po zalogowaniu do Portalu Sprawozdawczego; 

- wypełniając sprawozdanie proszę podać także dane dotyczące jednostek podległych, nieposiadających własnych numerów REGON; 

- 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…) lub wpisać wartość liczbową albo tekst; 

- jeśli w pytaniach wskazano 2022 r. proszę wziąć pod uwagę okres 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r. 

- symbol  oznacza objaśnienie do pytania – treść objaśnień znajduje się na końcu formularza.  
 

Dział I. STAN AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI / ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBJĘTEGO BADANIEM 
 

1. Czy w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. jednostka była aktywna (czy prowadziła działalność) 

  
    (w przypadku odpowiedzi „tak” proszę przejść do działu II)  

tak → Dział II 1 

nie 2 

 

2. Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej jednostki na dzień 30.09.2022 r. 
(po zaznaczeniu jednej z odpowiedzi należy zakończyć wypełnianie głównej części formularza i przejść do Danych Ewidencyjnych str.5  

nieprowadzenie działalności statutowej w 2022 r. 1 jednostka w stanie likwidacji 4 

niepodjęta działalność (od czasu rejestracji) 2 tymczasowo zawieszona działalność 5 

jednostka w budowie, w organizowaniu się 3 zakończona działalność 6 

 

Dział II. USYTUOWANIE JEDNOSTKI W STRUKTURACH 
 

1. Czy jednostka jest zarejestrowana w sądzie (Krajowy Rejestr Sądowy)?  

(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 3) 
Jeśli jednostka odpowiadała na to pytanie w poprzednich edycjach badania proszę przejść do pytania 3 

tak 1  

nie 2 → pyt. 3 

 

2. Proszę podać własny numer KRS nadany jednostce przez 
sąd     podczas rejestracji. 
 UWAGA: NIE NALEŻY PODAWAĆ NUMERU KRS JEDNOSTKI 
NADRZĘDNEJ. 

 

 

 
 

         

 

 

3. Niezależnie od tego, czy jednostka jest zarejestrowana w KRS czy też nie, organizacje związkowe często 
zarejestrowane są w nadrzędnych jednostkach swojego związku.  
Czy Państwa jednostka jest zarejestrowana w rejestrze organizacji związkowej wyższego 
szczebla/jednostki nadrzędnej (np. struktura terytorialna – Zarząd Regionalny, Rada Wojewódzka 
lub struktura branżowa - pielęgniarki, nauczyciele, kolejarze)? 

(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 5) 
Jeśli jednostka odpowiadała na to pytanie w poprzednich edycjach badania proszę przejść do pytania 5. 

tak 1  

nie 2 → pyt. 5 

 

4. Proszę podać nazwę jednostki nadrzędnej, w której 
jednostka jest zarejestrowana oraz jej numer 
REGON. 

Nazwa 

 
 

 

REGON 
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5. Proszę określić rodzaj Państwa jednostki: 
(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 
 
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, JAKI 
RODZAJ JEDNOSTKI ZOSTANIE 
WYBRANY NALEŻY PRZEJŚĆ DO 
WSKAZANEGO DZIAŁU FORMULARZA 

podzakładowa lub oddziałowa organizacja podsiadająca  
osobowość prawną 

1 
 
 
 
→ Dział III 

zakładowa organizacja związkowa – działa tylko w jednym 
zakładzie pracy (np. komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”). 

2 

międzyzakładowa organizacja związkowa – działa w więcej niż 
jednym zakładzie pracy, ale nie jest federacją (strukturą branżową lub 
terytorialną) ani konfederacją (np. komisją międzyzakładową w NSZZ 
„Solidarność”) 

3  

federacja (struktura branżowa lub terytorialnaa)) – zrzeszająca 
organizacje związkowe posiadające osobowość prawną (np. struktura 
branżowa, region w NSZZ „Solidarność”) 

4 

  → Dział IV reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność”) lub inna 
konfederacjab) 

5 

jednolita organizacja związkowa 6   → Dział VI 

związek zawodowy rolników indywidualnych 7   → Dział V 

a) Federacja nie musi mieć zasięgu ogólnopolskiego. 
b) Konfederacja to ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, którą tworzą federacje (struktury branżowe lub terytorialne). 
 

Dział III. ZAKŁADOWA, MIĘDZYZAKŁADOWA LUB PODZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA (NP. KOMISJA ZAKŁADOWA LUB 
MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”) 
(Ten dział wypełniają wyłącznie zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe lub oddziałowe organizacje związkowe posiadające osobowość 
prawną.)  
 

1. Czy na dzień 30.09.2022 r. jednostka działała na terenie tylko jednego zakładu pracy? 
(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 3) 

tak 1  

nie 2 → pyt. 3 

 

2. Proszę podać nazwę i numer REGON zakładu 
pracy, na terenie którego działała jednostka: 
(w przypadku gdy zakład jest oddziałem lokalnym lub 
filią - proszę wpisać dane jednostki macierzystej 
zakładu pracy) 

Nazwa: 

 

 
 

REGON: 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. Czy na dzień 30.09.2022 r. do jednostki należały organizacje związkowe 

nieposiadające własnej osobowości prawnej (jednostki terenowe np. koła, 
oddziały, organizacje zakładowe nieposiadające osobowości prawnej)? 

tak 1 → Ile ich było? 
 

nie 2  
 

4. Czy na dzień 30.09.2022 r. do jednostki należały organizacje związkowe 
posiadające własną osobowość prawną (organizacje zakładowe)? 

tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

 

5. Czy na dzień 30.09.2022 r. członkami jednostki były osoby fizyczne (chodzi o osoby, które zapisały 
się bezpośrednio do Państwa jednostki lub zapisały się do podległych Państwa jednostce zakładowych 
organizacji związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej)?  
(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 7) 

tak 1  

nie 2 
→ pyt. 7 

 

6.  Jaka była liczba osób fizycznych należących bezpośrednio do jednostki lub podległych jej organizacji 
związkowych, niemających własnej osobowości prawnej, według stanu na dzień 30.09.2022 r.? 

 

w tym 

osoby, które zapłaciły składkę 
członkowską 

tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

kobiety 
tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

emeryci 
tak 1 → Ilu ich było?  

nie 2  

osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych 

tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

 
  

7. Czy na dzień 30.09.2022 r. 
jednostka należała do struktury 
branżowej lub terytorialnej 
federacji? 
 

tak 
 

1 
 

Nazwa 
federacji 

 

 

Numer 
REGON 
federacji 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

nie  2 → Dział VI   

User
Podkreślenie

User
Podświetlony
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Dział IV. FEDERACJA, KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
(Ten dział wypełniają wyłącznie federacje, konfederacje związków zawodowych lub reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy        
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.) 
 

1. Czy na dzień 30.09.2022 r. członkami jednostki były federacje (struktury 
branżowe lub terytorialne)? 

 

tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

 

2. Czy na dzień 30.09.2022 r. bezpośrednimic) 
członkami jednostki były 
międzyzakładowe organizacje związkowe 
mające własną osobowość prawną 
(mające własne numery REGON)? 

       

tak  1 

→ Ile ich było?  

– w tym zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym 
przez jednostkę (lub jednostkę nadrzędną) 

 

– w tym zarejestrowanych samodzielnie w KRS  

nie  2  
c) Nie uwzględniamy przynależności organizacji międzyzakładowych i zakładowych za pośrednictwem federacji. 
 

3. Czy na dzień 30.09.2022 r. bezpośrednimic) 
członkami jednostki były zakładowe 
organizacje związkowe mające własną 
osobowość prawną? 

       

tak  1 

→ Ile ich było?  

– w tym zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym 
przez jednostkę (lub jednostkę nadrzędną) 

 

– w tym zarejestrowanych samodzielnie w KRS  

nie  2  
 

4.  Czy jednostka należała do struktury 
wyższego szczebla (centrala związkowa, 
konfederacja)?   
(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę 

przejść do działu VI) 

tak 1 

Nazwa 

 

 

 

REGON 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

nie 2 → Dział VI   

 
Dział V. ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH (Ten dział wypełniają wyłącznie związki zawodowe RI.) 
 

 
Dział VI. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI (Ten dział wypełniają wszystkie związki zawodowe.) 
 

1. W jakich formach jednostka prowadziła działalność statutową w 2022 r.?       
     (przy odpowiedzi „inna forma działalności” proszę wpisać słownie, o jaką formę chodzi) 

opiniowanie polityki władz publicznych, konsultowanie projektów aktów prawnych, strategii itp. 1 

udział w tworzeniu układu zbiorowego, regulaminów pracy, kodeksów etycznych itp. 2 

interwencje w zakresie naruszeń prawa, regulaminów, standardów, kodeksów etycznych 3 

prowadzenie akcji protestacyjnych, w tym strajkowych (także strajki solidarnościowe) 4 

prowadzenie sporów zbiorowych w imieniu pracowników 5 

opiniowanie lub wyrażanie zgody na decyzje w sprawach poszczególnych pracowników dot. np. rozwiązania umowy z pracownikiem  6 

poradnictwo, pomoc prawna w zakresie uprawnień pracowniczych 7 

nadzór nad funkcjonowaniem funduszu socjalnego 8 

organizowanie działalności samopomocowej, np. Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 9 

udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym, w tym także płacenie za usługi na rzecz tych osób (np. za leczenie) 10 

animowanie współpracy pomiędzy organizacjami/instytucjami (inicjowanie wspólnych akcji, spotkań, wymiana doświadczeń itp.) 11 

mobilizowanie, edukowanie opinii publicznej (kampanie społeczne, debaty, konferencje, wydawanie czasopism, raportów itp.) 12 

działalność kulturalno-oświatowa lub sportowa 13 

świadczenie innych niż ww. bezpłatnych usług (dla osób, organizacji, instytucji, firm, na rzecz społeczności lokalnej lub środowiska) 14 

świadczenie płatnych usług (dla osób, organizacji, instytucji, firm, na rzecz społeczności lokalnej lub środowiska) 15 

inna forma 
działalności 

→ Jaka? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

16 

1.   Jaka była liczba osób fizycznych będących członkami jednostki według stanu na dzień 30.09.2022 r.?  

w tym 

osoby, które zapłaciły składkę członkowską 
tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

kobiety 
tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

emeryci 
tak 1 → Ilu ich było?  

nie 2  
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2.   Spośród form działalności wskazanych w poprzednim pytaniu proszę wskazać trzy, którym 
      jednostka poświęciła najwięcej czasu w 2022 r., zaczynając od najbardziej czasochłonnej? 
      (proszę wpisać cyfry odpowiadające tym formom) 

1  2  3  

 

3. Czy na dzień 30.09.2022 r. jednostka prowadziła działalność gospodarczą w formie 
odrębnego podmiotu prawnego – przedsiębiorstwa (np. była członkiem spółdzielni, miała 
udziały w spółce)? 

tak 1  

nie 2 → pyt. 5 

 

4. Proszę podać nazwę i numer REGON 
przedsiębiorstwa wskazanego w pytaniu 3. 
(Uwaga! Jeżeli jednostka miała udziały w kilku 
przedsiębiorstwach, należy podać dane o tym, które 
miało największe przychody w 2022 r.) 

Nazwa 

 

 

 

REGON 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5. Czy na dzień 30.09.2022 r. jednostka samodzielnie prowadziła działalność gospodarczą? 
 (w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do działu VII  

tak 1  

nie 2 → Dział VII 

 

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

 
 

symbol PKD 2007 

(wypełnia Urząd Statystyczny) 

   

         

        

Dział VII. ODDELEGOWANI DO PRACY W ZWIĄZKU, PRACUJĄCY SPOŁECZNIE, ZATRUDNIENId) W ZWIĄZKU  
d) Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub stosunku służbowego. 

1.   Czy w 2021 r. jednostka korzystała z pracy świadczonej na jej 
rzecz przez osoby, które nie były przez nią zatrudnione, lecz były 
oddelegowane do tej pracy przez zakład pracy lub inną instytucję 
i otrzymywały za tę pracę wynagrodzenie, ale nie od związku 
zawodowego  (praca na rzecz związku wykonywana w godzinach 
pracy etatowej) ? 

tak 1 

→   Ile było takich osób?  

→   Ilu etatom w skali roku       
odpowiadała ta praca? 

 

nie 2 
 

 

2. Czy w 2021 r. jednostka prowadziła akcje protestacyjne, w tym 
strajkowe (także strajki solidarnościowe)?  
 

tak 1 
 

→  Ile osób brało w nich udział?  
 

nie 2   

 

3. Czy w 2021 r. jednostka korzystała z pracy społecznej  
(dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej przez członków 
jednostki, w tym członków organów jednostki (zarząd, komisja 
rewizyjna itp.)?  
 

tak 1 
 →  Ile ich było? 

      – w tym kobiety:  

 

  

nie 2 
 

 

 

4. Czy w 2021 r. jednostka korzystała z pracy społecznej 
(dobrowolnej, bez wynagrodzenia) świadczonej przynajmniej raz 
przez osoby niebędące członkami jednostki? 
 

tak 1 
 →  Ile ich było? 

      – w tym kobiety:  

 

  

nie 2   
 
 

5. Czy na dzień 31.12.2021 r. jednostka/związek zawodowy 
zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy 
(mowa o osobach niezatrudnionych w zakładzie pracy)?  
 

tak 1 
 →  Ile ich było? 

      – w tym kobiety:  

 

  

nie 2   
 

 

6. Czy w 2021 r. jednostka korzystała z pracy osób pracujących 
na podstawie umów cywilnoprawnychf), które nie pozostawały 
w tym czasie w stosunku pracy z jednostkąg)?  

tak 1 
→ Ile ich było? 

 – w tym kobiety: 

 

 

nie  2  
f.) Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy agencyjnej lub umowy o pracę nakładczą. 
g) Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz. 
 

Dział VIII. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  
 

1. Czy w 2021 r. jednostka miała przychody (w tym m.in. dotacje, 
darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie)? 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2  
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2. Czy w związku z prowadzoną działalnością jednostka poniosła 
koszty (całokształt kosztów poniesionych przez jednostkę) w 2021 r.? 

 

tak 1 → W jakiej kwocie? zł 

nie 2  
 

 

Dział IX. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 

1. Jakie były najpoważniejsze problemy w działalności jednostki w 2022 r.? 
(o ile nie zaznaczono symbolu „13” można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

problemy wynikające z przepisów i procedur prawnych (np. niejasne lub niekorzystne prawo, częste zmiany przepisów)  1 

problemy w kontaktach z administracją publiczną (np. biurokracja, niewiedza urzędników, brak dostępu do informacji,  
brak zaufania oraz zrozumienia specyfiki działalności organizacji związkowych ze strony administracji, nadmierna kontrola)  

2 

trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki (np. niedostateczne finansowanie ze składek członkowskich) 3 

trudności ze znalezieniem pracowników (dot. tylko zatrudnionych przez jednostkę, a nie oddelegowanych do pracy w związku) 4 

problemy pojawiające się wewnątrz jednostki (np. „wypalenie się” liderów, konflikty, napięcia) 5 

trudności wynikające z kontaktów / współpracy z pracodawcami (np. nieprzestrzeganie prawa pracy, niewywiązywanie się 
z wcześniejszych porozumień) 

6 

trudności wynikające z kontaktów / współpracy z innymi organizacjami związkowymi (np. konkurencja, konflikty między organizacjami) 7 

trudności w kontaktach z mediami (np. w dostępie do mediów, brak zainteresowania, niekorzystny wizerunek w mediach) 8 

niewystarczająca liczba członków jednostki 9 

niewystarczająca liczba chętnych do pracy społecznej 10 

niewystarczające wsparcie społeczne (brak społecznego zainteresowania działalnością jednostki) 11 

inne → Jakie?  12 

nie miała problemów 13 
 

2. Czy w 2022 r. jednostka współpracowała z następującymi rodzajami organizacji?  
      Jeśli tak, to proszę podać z iloma podmiotami była prowadzona współpraca:  
      (proszę otoczyć kółkiem właściwe odpowiedzi, a następnie wpisać liczbę organizacji) 

Tak, w oparciu o 
umowę, 

porozumienie 

Tak, w sposób 
niesformalizo-

wany 
Nie 

1 inne związki zawodowe 1  2  3 

2 organizacje pracodawców 1  2  3 

3 
organizacje samorządu gospodarczego lub zawodowego (np. cechy, izby rzemieślnicze i 
gospodarcze, zrzeszenia kółek rolniczych, zrzeszenia handlu) 

1  2  3 

4 partie polityczne  1  2  3 

5 
kościoły lub związki wyznaniowe, w tym organizacje religijne (np. Akcja Katolicka, 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej) 

1  2  3 

6 stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne lub fundacje 1  2  3 

 

Dział X. REALIZOWANA OD 24 LUTEGO DO 30 WRZEŚNIA 2022 R. POMOC W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA 
TERYTORIUM UKRAINY 
(Odpowiedzi na pytania zawarte w tym dziale są udzielane dobrowolnie) 
 

1.  Czy jednostka prowadziła działania mające na celu pomoc potrzebującym w związku z działaniami wojennymi na terytorium 
Ukrainy      w okresie:     
(w przypadku odpowiedzi „tak” można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

1.1.    od 24 lutego do 31 marca 2022 r. 1.2.     od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. 

tak, na terenie Polski         1 tak, na terenie Polski      1 

tak, na terenie Ukrainy       2 tak, na terenie Ukrainy     2 

nie     3 nie    3 

 

2.  Kim byli bezpośredni odbiorcy tych działań od 24 lutego do 30 września 2022 r.?   
    (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inni odbiorcy” proszę wpisać słownie, o jakich odbiorców 
chodzi) 

osoby fizyczne   1 →  Jaka była szacunkowa liczba osób objętych pomocą?   

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje związkowe, jednostki kościelne i podobne)         2 

organy administracji samorządowej/lokalnej        3 

placówki ochrony zdrowia, pomocy społecznej i inne jednostki świadczące usługi społeczne        4 

zwierzęta       5 

inni odbiorcy   → Kto?    6 
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3.  Jakiego rodzaju działania pomocowe zostały podjęte od 24 lutego do 30 września 2022 r? 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inna forma działalności” proszę wpisać słownie, o jaką  
formę chodzi) 

przekazywanie środków finansowych        1 → Ile środków finansowych przekazano? h)                                   zł 

przekazywanie darów rzeczowych              2 
→ Jaka była szacunkowa wartość    
przekazanego wsparcia? h) 

                                  zł 

pomoc medyczna lub opieka zdrowotna              3 

zapewnienie miejsc noclegowych               4 

zapewnienie wyżywienia                    5 

opieka nad dziećmi lub wsparcie edukacyjne                 6 

usługi terapeutyczne lub psychologiczne          7 

integracja zawodowa, pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia, zapewnienie miejsc pracy             8 

pomoc prawna               9 

transport       10 

działalność informacyjna lub pomoc w sprawach organizacyjnych       11 

inna forma działalności   
→ 
Jaka? 

…………………………………………………………………………………………………
……… 

12 

h)  Proszę nie uwzględniać środków/darów rzeczowych przekazanych przez jednostki niższego szczebla, które posiadają własną 
osobowość prawną  
 
 
DANE EWIDENCYJNE 

 

UWAGA! Adres korespondencyjny wypełniają jednostki, w których jest on inny niż adres ich siedziby 

adres    

korespondencyjny: województwo  powiat 

 
   

gmina  miejscowość 

      

 nazwa ulicy nr domu nr lokalu 

 

  
– 

          

kod pocztowy   poczta   skrytka 
pocztowa    

telefon jednostki    
– 

       telefon komórkowy:          

  
e-mail jednostki                                                    

 

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 
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Objaśnienia do formularza SOF-2 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie (numery telefonów znajdą Państwo 
w załączonych dokumentach). 

 

Wypełniany przez Państwa formularz jest objęty TAJEMNICĄ 

STATYSTYCZNĄ, która nakłada na służby statystyki publicznej 

obowiązek zachowania poufności i zakazuje im udostępniania 

jednostkowych dokumentów pozwalających na identyfikację osób, 

organizacji lub innych jednostek organizacyjnych. W związku z tym 

formularz ten bezwzględnie nie będzie udostępniany żadnym 

osobom, urzędom,  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 kursywą. Informują one o tym, w jaki sposób 

należy odpowiedzieć na dane pytanie (np. można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź) 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.  

 

 

Dział I. STAN AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI  

Pytanie 1 -  Jako prowadzenie przez jednostkę działalności 

należy traktować prowadzenie działalności statutowej i/lub 

gospodarczej. 

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 jednostki 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. 

Dział II. USYTUOWANIE JEDNOSTKI W STRUKTURACH 

Pytanie 1 – Fakt rejestracji jest związany z uzyskaniem 

osobowości prawnej. Związek może uzyskać osobowość prawną 

rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w organie 

rejestrowym organizacji związkowej. 
 

 

Dział VI. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 

Pytanie 5 – Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza 

(produkcja wyrobów), budowlana, handlowa lub usługowa, 

prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z zasady w celu 

osiągnięcia zysku. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana 

w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

 

Dział VII. ODDELEGOWANI DO PRACY W ZWIĄZKU, 

PRACUJĄCY SPOŁECZNIE, ZATRUDNIENI W ZWIĄZKU 

Pytanie 1 – Oddelegowany do pracy w związku – to osoba 

pracująca na rzecz związku (członek zarządu organizacji 

zakładowej np. przewodniczący, zastępca – zwolniona z 

obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy), której 

wynagrodzenie jest opłacane przez zakład pracy, na terenie 

którego działa związek zawodowy. 

Ile osób oraz ilu etatom w skali roku odpowiada ta praca – 

zazwyczaj ilość osób oraz etatów jest zgodna z zapisami Ustawy 

o Związkach Zawodowych Art. 31. (liczba etatów oraz osób 

oddelegowanych, zależy wprost od ilości członków Związku).   

Pytanie 3 – 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; zbieranie informacji lub danych 

naukowych, popularyzowanie wiedzy; wykonywanie prac 

biurowych. 

Pytanie 5 – osoby zatrudnione bezpośrednio przez Związek 

Zawodowy w ramach działalności statutowej i/lub gospodarczej.  

Do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku 

pracy zaliczamy również osoby, które otrzymują zasiłki 

chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze. 

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 jednostki przez inną 

instytucję/organizację/firmę, osób korzystających z urlopów 

bezpłatnych lub wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy 

(nieprzerwanie), osób przebywających na świadczeniach 

rehabilitacyjnych. 

Pytanie 6 - W ustaleniu liczby osób, o których mowa w pytaniu 

może być pomocne sprawdzenie formularzy PIT-11 wydanych 

przez jednostkę za 2021 r. 
 

Dział X. REALIZOWANA W 2022 R. POMOC W ZWIĄZKU Z 
DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA TERYTORIUM UKRAINY 
 
Pytanie 2 – Bezpośredni odbiorca to ten, do którego jednostka 

przekazała wprost swoją pomoc na terenie Polski lub Ukrainy. Np. 

przy wysyłce konwoju z darami rzeczowymi należy wziąć pod 

uwagę tego, kto odebrał transport, a nie tych, którym ostatecznie 

dary zostały przekazane. 
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Załącznik 1   
JEDNOLITA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA   (załącznik wypełniają wyłącznie jednolite organizacje związkowe) 
 

1. Proszę podać liczbę członków – osób fizycznycha) będących 
bezpośrednimi członkami jednostki w podziale na województwa 
według stanu na dzień 30.09.2022 r 

 

2. Proszę wpisać liczbę organizacji związkowychb) będących 
bezpośrednimi członkami jednostki w podziale na 
województwa według stanu na dzień 30.09.2022 r 

Zakładowe/podzakładowe Międzyzakładowe 

1 Polska (ogółem)    

2 Dolnośląskie    

3 Kujawsko-Pomorskie    

4 Lubelskie    

5 Lubuskie    

6 Łódzkie    

7 Małopolskie    

8 Mazowieckie    

9 Opolskie    

10 Podkarpackie    

11 Podlaskie    

12 Pomorskie    

13 Śląskie    

14 Świętokrzyskie    

15 Warmińsko-Mazurskie    

16 Wielkopolskie    

17 Zachodniopomorskie    

a) osoby, które zapisały się bezpośrednio do Państwa jednostki lub zapisały się do podległych Państwa jednostce podzakładowych,  zakładowych, 
międzyzakładowych organizacji związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej 
b) organizacje związkowe np. koła, oddziały, organizacje zakładowe, międzyzakładowe nieposiadające osobowości prawnej 

  

 

 
 

3.   Czy wśród członków osób fizycznych wskazanych w pytaniu 1. były? 

     osoby, które zapłaciły składkę członkowską 
tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

     kobiety 
tak 1 → Ile ich było?  

nie 2  

 
      emeryci 

tak 1 → Ilu ich było?  

nie 2  

 
      osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych 

tak 1 → Ilu ich było?  

nie 2  




