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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina M. BIAŁYSTOK Ulica ŻELAZNA Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-297 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 
+48500191198

Nr faksu E-mail 
kudobrej@gmail.com

Strona www www.kdn.bialystok.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20008599300000 6. Numer KRS 0000256783
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Elżbieta Żukowska - Bubienko: prezes
Ireneusz Dawidowicz: wiceprezes
Marcin Owsiejczuk: sekretarz

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

Marzena Snarska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Regulska
Artur Siewko

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, 
zarówno słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia 
i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę 
społeczeństwa.
2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
1) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie 
nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i 
miejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy,
2) działalność charytatywna,
3) ochrona i promocja zdrowia, 
4) edukacja i wychowanie,
5) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
9) promocja i organizacja wolontariatu,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
12) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc 
w zakładaniu klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi 
podmiotami aktywnymi  w tej dziedzinie, 
13) pomoc osobom bezrobotnym,
14) promowanie wartości chrześcijańskich,
15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na 
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
16) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
17) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości
18) działalność na rzecz uchodźców,
19) działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych, działania 
na rzecz osób starszych,
20) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
23) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
A. Działalność nieodpłatną w następujących formach: 
1) zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych,
2) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w 
różnorodnej formie, tworzenie kadr dla tych celów,
3) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,
4) pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
5) podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych, organizację szkoleń, odczytów, konferencji, 
seminariów, prowadzenie akcji propagandowo - informacyjnych,  
6) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, 
związkami zawodowymi, kościołami, misjami chrześcijańskimi oraz 
samorządami zawodowymi,
7) współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań 
socjalnych, kulturalnych, oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz 
jednostek i rodzin,
8) możliwość podejmowania realizacji zadań publicznych,
9) nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami 
zagranicznymi i międzynarodowymi w realizacji programów 
pomocy,
10) promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach,
11) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w 
akcje charytatywne i kulturalne,
12) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony 
przyrody i zwierząt,
13) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; 
organizację wystaw,                     
spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, 
festiwali, festynów,
14) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich 
spraw związanych z egzystencją człowieka: profilaktyka  patologii 
społecznych osób wychodzących z zakładów karnych, 
bezdomnych, uzależnionych, prowadzenie poradni, świetlic, 
ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ogrzewalni, 
noclegowni, hosteli, schronisk, jadłodajni, punktów pomocy 
medycznej, telefonów zaufania, warsztatów, tworzenie punktów 
S.O.S, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących 
potrzebującym,
15) działania na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin: prowadzenie noclegowni, 
kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół i 
przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, 
domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
domów samotnej matki,
16) współpracę ze środkami masowego przekazu; działalność 
wydawniczą i kulturalną; promowanie działalności poprzez 
prowadzenie witryny internetowej, wymianę doświadczeń,
17) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą 
wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 
działalność pożytku publicznego.
18) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, 
klubów, świetlic, kawiarni, przedszkoli i szkół,
19) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; 
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską: obozy, 
szkolenia, seminaria, konferencje, kursy, doradztwo i pomoc 
organizacyjno-ekonomiczną,
20) szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia,
21) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
prowadzenie poradni, świetlic, punktów i ośrodków 
terapeutycznych, domów opieki, punktów pomocy medycznej, 
telefonów zaufania, warsztatów, 
22) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 
organizacji,
B. Działalność odpłatną w następujących formach:
1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych 
przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku 
publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
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2) sprzedaż przedmiotów darowizny,
3) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów 
wypoczynkowych w różnorodnej formie,
4) prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów 
pomocy medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i 
socjoterapeutycznych, domów dziecka, ośrodków 
resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej matki, 
szkoleń, warsztatów,
5) organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, 
organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów,
6) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich 
spraw związanych 
z egzystencją człowieka.

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

1. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych . W okresie styczeń - marzec i 
październik - grudzień była czynna całodobowo, w okresie kwiecień - wrzesień 
przez 12 godzin na dobę. Zapewniała ciepłe schronienie, możliwość noclegu 
oraz - w wybrane 2 dni tygodnia - możliwość prania i kąpieli. W 2012 r. 
korzystało z niej regularnie ok. 360 osób.
2. Prowadzenie w ogrzewalni spotkań motywujących do walki z nałogami i 
zmiany życia pod nazwą "Coffee House" - wtorki, g. 16:30. Uczęszczało na nie 4
 - 34 osób, w zależności od pory roku.
3.  Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej "Żelazna". Przez cały okres 2012
 r. odbywały się zajęcia I edycji CIS. W zajęciach reintegracji społecznej i 
zawodowej (praktyki zawodowe) wzięło udział 21 uczestników podzielonych na 4
 grupy: budowlano - porządkowa, budowlano - stolarsko - porządkowa, 
gastronomiczno - opiekuńczo - porządkowa, rękodzielniczo - porządkowa.
4. Wydawanie żywności z unijnego Programu PEAD. Wydawaliśmy ją ok. 2330 
osobom z terenu miasta Białegostoku, jak i okolicznych gmin. Razem wydano 
ok. 115 ton żywności.
5. Zajęcia z dziećmi w Narewce. W trakcie wydawania żywności z Programu 
PEAD w Narewce, grupa wolontariuszek naszego stowarzyszenia prowadziła 
zajęcia dla tamtejszych dzieci (gry, zabawy, przedstawienia teatralne). 
6. Od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęliśmy także realizację działań w ramach 
testowania Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności. Uczestniczymy 
w testowaniu standardów w dziedzinie Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej.
7. W grudniu 2012 r. założyliśmy Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES spółka z 
o.o., którego głównym celem będzie dawanie zatrudnienia osobom ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jego zysk będzie przeznaczany na 
działalność stowarzyszenia.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

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

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność charytatywnej
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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)

2750

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)

1. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz 
prowadzenie Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek 
Nadziei".
2. Wydawanie żywności z Programu PEAD dla osób z terenu 
województwa podlaskiego (Białystok, gminy: Łapy, Turośń 
Kościelna,

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

87.90.Z

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Centrum Integracji Społecznej "Żelazna" Białystok 30
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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)

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 
straganach i targowiskach (była to sprzedaż wyrobów 
rękodzielniczych).

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.89.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

gmina

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 1,424,997.98 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,368,300.08 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,389.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.90 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,371.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,106,354.74 zł

782,000.00 zł

115,679.74 zł

208,675.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 252,023.76 zł

0.00 zł

25,779.86 zł

13,262.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

600.00 zł

212,381.89 zł

8. Z innych źródeł 8,549.18 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

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
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,398.00 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 1,371.50 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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: 1,274,442.61 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:

872,895.47 zł 1,371.47 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

335,573.69 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

65,973.45 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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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)

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)

6.0 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)

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

16.00 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 0 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)

292.00 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

14.00 osób

6.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

18.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 251.00 osób

28.00 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

7.00 osób

6.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

15.00 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 608,479.87 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 232,473.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 376,006.87 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

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

0.00 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

4,217.00 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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES 
sp. z o.o.

Białystok 100.00 100.00

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością w okresie od 
01.01.2012 do dnia 31.03.2012

Urząd Miejski w Białymstoku, 
Departament Spraw Społecznych

2012-06-11

2 Kontrola działania Centrum Integracji Społecznej 
"Żelazna" za okres 01.01.2011 - 01.03.2012

Podlaski Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku

2012-06-27

3 Kontrola dystrybucji artykułów żywnościowych 
PEAD 2012

Agencja Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Białymstoku

2012-12-20
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5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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