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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Ulica ALEJE 
UJAZDOWSKIE

Nr domu 6 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-461 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-682-88-58

Nr faksu 22-625-55-45 E-mail 
biuro@kombatantpolski.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00702652800000 6. Numer KRS 0000106108
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1. Szklarski Wacław Eugeniusz       
2. Strzelecki Henryk          
3. Jackowski Henryk           
4. Wilczyński Mieczysław Stanisław       
5. Jakubowski Edward         
6. Łazowski Eugeniusz Sławomir       
7. Zawistowski Tadeusz       
8. Koleśnicki Józef                            
9. Bednarczyk Władysław                   
POZOSTALI CZŁONKOWIE WYPISANI W INFORMACJI 
DODATKOWEJ VII

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:
1. Sokołowski Cezary- przewodniczący
2. Chraniuk Ryszard - członek
3. Karbownik Józef - członek
4. Michalski Józef - członek
5. Orłowska Beradetta - członek
6. Radzimowski Zdzisław - członek
7. Gruszka Rdward - członek
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI:
1. Jaroszek Jerzy - przewodniczący
2. Liśkiewicz Wacław- członek
3. Piasecki Stanisław-członek
4. Kaczmarczyk Kazimierz - członek
5. Troszczyński Henryk- członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny 
i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w 
imię nadrzędnych interesów Narodu i Państwa
2. Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i 
wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie 
spraw socjalnych i zdrowotnych
3. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk 
niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży 
w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie
4. Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swoich 
członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz 
wzajemna życzliwość
5. Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz 
organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i 
organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków 
Związku
6. Działanie na rzecz otaczania opieka miejsc pamięci narodowej
7. Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Udział członków w życiu związkowym i środowisk
2. Inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy 
członkom, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się 
problematyka socjalna, opiekuńczą i zdrowotną
3. Działanie na rzecz środowiska kombatanckiego
4. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz 
opinii w sprawach swoich członków
5. Realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i 
organizacjami zwłaszcza kombatanckimi w kraju i za granicą
6. Organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach, sesjach i 
konferencjach związanymi z walkami o niepodległość
7. Gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie i 
popularyzowanie
8. Współpraca z wojskiem, związkami harcerstwa, szkołami i innymi 
placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza 
w patriotycznym wychowaniu młodzieży, w upamiętnianiu miejsc 
walk i męczeństwa, sprawowanie opieki nad grobami poległych i 
zmarłych kombatantów
9. Informowanie opinii publicznej, władz państwowych i 
samorządowych o problemach kombatanckich, działalności związku
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Do głównych działń podjętych przez organizację  jest opieka nad członkami i 
podopiecznymi , troska o ich byt i warunki życiowe a także organizownie spotkań 
integracyjnych, udziła w uroczystościach państwowych jak i udział w pogrzebach 
członków.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

87

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 8,395,546.06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 276,484.81 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 1,703,495.14 zł

4. Przychody z działalności finansowej 217,883.64 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25,065.22 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 131,663.33 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

131,663.33 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,713,661.82 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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4,455,288.40 zł

229,604.99 zł

28,768.43 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,327,292.10 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 25,065.22 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 OPIEKA CZŁONKÓW ZWIĄZKU I POZOSTAŁYCH PO NICH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE SPRAW SOCJALNYCH I 
ZDROWTNYCH

25,065.22 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8,251,315.42 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

272,226.53 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

4,325,194.27 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

3,653,894.62 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 POMOC SPOŁECZNA, OCHRODA DÓBR, KULTURY I TRADYCJI, OCHRONA I 
PROMOCJA ZDROWIA

25,065.22 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

42.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

24.6 etatów

18.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

129,386.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 14807 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,438,660.24 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,422,264.24 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16,396.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,821.95 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,956.40 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wpisany został w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod Nr 0000106108 dnia 10.04.2002 r, REGON: 007026528 (Zarządy Okręgowe posiadają 
własne Numery REGON, będące rozszerzeniem numeru podstawowego). Uzyskał status organizacji pożytku 
publicznego 31.05.2005 r.

Wg stanu na 31.12.2011 r. Związek obejmuje:
1. Zarząd Główny
2. 32 Zarządy Okręgowe
3. 1763 Kół podległych Zarządom Okręgowym

a/siedziba Zarządu Głównego:
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6A
b/siedziby Zarządów Okręgowych
1.ZO Warszawa  00-461  Warszawa   Al. Ujazdowskie 6 a
2.ZO Białystok 15-089  Białystok   ul. Kilińskiego 7/1
3.ZO Bydgoszcz 85-006  Bydgoszcz  ul. Gdańska 46
4.ZO Chełm 22-100  Chełm  ul. Niepodległości 1
5.ZO Ciechanów  06-400  Ciechanów   ul. 17 Stycznia 7
6.ZO Częstochowa  42-200  Częstochowa   ul. Waszyngtona 62
7.ZO Elbląg 82-800  Elbląg  ul. Ratuszowa 10
8.ZO Gdańsk 80-216  Gdańsk   ul. Zwycięstwa 24
9.ZO Jelenia Góra 58-500  Jelenia Góra   ul. Teatralna 1
10.ZO Katowice 40-078  Katowice   ul. Sądowa 9
11.ZO Kielce  25-516  Kielce   Al. IX Wieków Kielc 13
12.ZO Konin  62-500  Konin   ul. M. Dąbrowskiej 8
13.ZO Koszalin  75-204  Koszalin    ul. Jana z Kolna 10
14.ZO Kraków  31-560  Kraków    ul. Skrzatów 2/ Miedziana 7
15.ZO Krosno z siedz. W Jaśle 38-200  Jasło    ul. Staszica 17
16.ZO Legnica  59-220  Legnica   ul. Rynek 5/6
17.ZO Lublin 20-078  Lublin   ul. 3 Maja 20/1
18.ZO Łódź  90-571  Łódź   ul. M. Skłodowskiej-Curie 18
19.ZO Olsztyn  10-539  Olsztyn  ul. Dąbrowszczaków 10
20.ZO Opole  45-360  Opole   ul. Plebiscytowa 5A
21.ZO Piła  64-920  Piła   ul. Kossaka 16
22.ZO Poznań  61-487  Poznań  ul. Rolna 51
23.ZO Przemyśl 37-700  Przemyśl  ul. Stachiewicza 12
24.ZO Radom  26-600  Radom  ul. Żeromskiego 94
25.ZO Rzeszów  35-055  Rzeszów   ul. Szopena 23
26.ZO Siedlce 08-110  Rzeszów   ul. Wałowa 1
27.ZO Sieradz  98-200  Sieradz   ul. Zamkowa 2
28.ZO Szczecin  70-451  Szczecin   ul. Wielkopolska 18
29.ZO Toruń 87-100  Toruń   ul. Szosa Chełmińska 254/258
30.ZO Wrocław 53-330  Wrocław   ul. Energetyczna 14
31.ZO Zamość  22-400  Zamość  ul. Przemysłowa 4
32.ZO Zielona Góra 65-018 Zielona Góra ul. Jedności 67

Związek nie prowadzi typowej działalności gospodarczej - uzyskuje natomiast przychody z praw majątkowych. W 
niektórych ogniwach wynajmowane są pomieszczenia we własnych nieruchomościach innym podmiotom, a 
przychody z tego tytułu zużywane są na prowadzenie działalności statutowej (wspomagają działalność statutową). 
Podatek VAT odprowadzany jest, zgodnie z ustawą o VAT -  centralnie przez Zarząd Główny. Związek nie zatrudnia 
odrębnych pracowników do obsługi tej działalności.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Barbara Bilicka  - z-ca księgowego-26.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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