
                               Załącznik nr 1 do uchwały ZG ZŻWP 21/X/2018

DANE  O ZWIĄZKU WYMAGANE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
           (wypełniają zarządy wojewódzkie, rejonowe oraz zarządy kół)

            (Przed wypełnieniem proszę dokładnie przeczytać dokument)

Lp. Wymagane informacje Ilość

1.
Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku 
pracy 

2.
IIu członków  pracowało społecznie bez 
wynagrodzenia

3.
Liczba członków Zarządu z podziałem na staż 
działania w latach. Ogółem W tym kobiet

a)
W zarządzie koła (ZW i R podają sumę łączną 
uwzględniającą  podległe koła)

poniżej 2 lat
od 2 do 5 lat
powyżej w 5 lat
RAZEM

b) W zarządzie wojewódzkim (rejonowym) Ogółem W tym kobiet
powyżej 2 lat
od 2 do 5 lat
powyżej w 5 lat
RAZEM

4.
Ile osób brało udział w szkoleniach dla 
organizacji pozarządowych Ogółem W tym kobiet

Z Zarządu (wojew. rejonow. koła) ZW i R 
podają sumę łączną uwzględniającą 
podległe koła.

pracownicy  (jw.)
osoby pracujące społecznie (jw.)
RAZEM

5. Jak często współpracowano z                             
(w odpowiednią rubrykę wstawić znak "x"): Regularnie Sporadycznie Brak 

a) Administracją publiczną:
administracja rządowa-ministerstwa, urzędy 
centralne
urzędy wojewódzkie
jednostki podległe adm. rządowej np. Lasy 
Państwowe, PFRON, Narodowy Instytut 
Wolności, CWOP

b) 
Administracją samorządową: urząd gminy 
(miasta), starostwo, urząd marszałkowski

jednostki podległe administracji 
samorządowej np. szkoły, ośrodki kultury, 
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Państwowe Urzędy Pracy.

c) Organizacjami pozarządowymi 



stowarzyszenia, fundacje
społeczne podmiotem wyznaniowe
organizacje samorządu zawodowego i 
gospodarczego
inne organizacje pozarządowe

d) Przedsiębiorstwa
spółdzielnie
inne przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa państwowe

e) Inne
Podać jakie

6. Cele współpracy z jednostkami                       (w 
odpowiednią rubrykę wstawić znak "x"):

Administracja 
publiczna

Organizacje 
pozarządowe

Przedsiębiorst
wa

pozyskanie środków finasowych (podać 
kwoty przyznanych dotacji, i 
grantów)
korzystanie z lokali bezpłatnie lub na 
preferencyjnych zasadach 
pozyskanie środków rzeczowych lub 
nieodpłatne z nich korzystanie
Korzystanie nieodpłatnie z wiedzy 
członków, pracowników, lub innych osób 
pracujących społecznie, przenoszenie 
kontaktów

Inne cele (podać jakie

7. 
Jakie bariery występowały we współpracy (w 
odpowiednią rubrykę wstawić znak "x")

Administracja 
publiczna

Organizacje 
pozarządowe

Przedsiębiorst
wa

brak wiedzy ze strony partnera 
brak relacji partnerskich
konflikt interesów
możliwość przejęcia zasobów ludzkich, 
kapitałowych
możliwość utraty reputacji
złe, niejasne procedury prawne
inne problemy
nie występowały żadne problemy.

8
Z iloma jednostkami administracji publicznej i im 
podległymi instytucjami była współpraca (podać 
liczbowo)

szkoły
ośrodki kultury
ośrodki pomocy społecznej 

9.
Czy organizacja realizowała zadania zlecone 
przez administrację publiczną  (podać liczbowo)

10.
Czy organizacja starała się o zadania od 
administracji publicznej  (podać liczbowo) 



11.

Czy organizacja podpisała umowy o realizację 
zadań z organami administracji publicznej (jeżeli 
tak - podać liczbę,  jeżeli nie pozostawić 
niewypełnione)

12. Z iloma organizacjami samorządowymi 
współpracowała organizacja (podać liczbowo)

13. 

Z iloma organizacjami pozarządowymi 
jednostka realizowała wspólne projekty (podać 
liczbowo) 

14. 

Z iloma przedsiębiorstwami współpracowała 
organizacja (podać liczbowo)

15. 

Z iloma przedsiębiorcami jednostka realizowała 
wspólne projekty (podać liczbowo) 

16.  

Czy jednostka zatrudniała na podstawie umowy 
o pracę 

Ogółem W tym kobiet

17. 

Czy jednostka zatrudniała na podstawie umowy 
cywilno-prawne (umowy zlecenie, umowy o 
dzieło 

Ogółem W tym kobiet
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