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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Żukowska - 
Bubienko

Prezes TAK

Ireneusz Krzysztof 
Dawidowicz

Wiceprezes TAK

Marcin Owsiejczuk Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marzena Snarska Przewodnicząca Komisji TAK

Artur Siewko Członek Komisji TAK

Agnieszka Regulska Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI"
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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.
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, osobom przebywającym lub 
opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze,
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, działania 
mające na celu walkę z 
dyskryminacją oraz przemocą w rodzinie,
23) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

3. 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 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,
7) współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, 
kulturalnych, oświatowych i 
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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, 
promowanie ekonomii społecznej,
12) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i 
zwierząt, ochrony środowiska, 
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 opuszczających 
zakłady karne i areszty śledcze, pomoc postpenitencjarna i praca 
resocjalizacyjna z osobami osadzonymi i opuszczającymi zakłady karne i 
areszty śledcze, 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 sześciu formach, wyszczególnionych w Statucie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2013 r.stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
1. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych”. Zadanie realizowane przy współudziale środków PFRON. Termin realizacji: 
01.09.2013 – 31.12.2013.
Zadanie  polegało na utworzeniu i prowadzeniu punktu informacyjnego dla niepełnosprawnych osób 
bezdomnych. Punkt funkcjonował w budynku Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

gdzie jest również prowadzona ogrzewalnia dla osób bezdomnych.
Niepełnosprawne osoby bezdomne raz w tygodniu korzystały z pomocy opiekuna do osób 
niepełnosprawnych, który udzielał informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług, 
a także zachęcał do zmiany sposobu życia, prezentując różne przykłady aktywnych osób 
niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu brali też udział w zajęciach rękodzieła.
2. „Aktywni od nowa.” Realizowane w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2013. Projekt dofinansowany z 
budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Nadrzędnym celem projektu była aktywizacja 16 – 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, przebywających w naszym Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”. Cel 
był realizowany poprzez organizację wspólnych wycieczek i wyjść integracyjnych do różnych ciekawych 
miejsc w Białymstoku i województwie.
3. Program "Przemiany w Regionie" - RITA 2013. 
Od 01.01.2013 r. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” rozpoczęło realizację projektu pt. „Problemy ludzi 
bezdomnych są wszędzie takie same”, współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w 
ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt 
polegał na spotkaniu się kadry i wolontariuszy naszego stowarzyszenia z białoruskimi wolontariuszami z 
Grodna i Wołkowyska w celu podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem pracy z osobami 
bezdomnymi. Spotkania strony polskiej i białoruskiej odbyły się dwa razy: na Białorusi w dn. 26-
28.04.2013, a następnie w Polsce w dn. 7-9.06.2013.
4. „Centrum Integracji Społecznej „Żelazna””. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez cały okres 2013 r. odbywała się jego II edycja. 
Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia i reintegracja społeczna i zawodowa 2 x 20 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 10 kobiet i 30 mężczyzn w okresie 24 miesięcy, czyli 5 
kobiet i 15 mężczyzn w przeciągu 12 miesięcy. Cel realizowano poprzez prowadzenie w CIS "Żelazna" 
zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.
5. „Teatr bliżej Ciebie”. Realizowane w okresie od 11.01.2013 do 31.12.2013. Projekt dofinansowany z 
budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego. Celami projektu było: dostarczenie wrażeń teatralnych i 
artystycznych dzieciom i młodzieży szczególnie nie mających bezpośredniego dostępu do instytucji 
kulturalnych oraz cykliczne spotkania dzieci z teatrem, co da im dobre wzorce do realizacji własnych 
spektakli. Projekt realizowano w Narewce, w połączeniu z wydawaniem żywności tamtejszej ludności.
6. „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: 
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania”. Przy współudziale środków 
Prezydenta Miasta Białegostoku. Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013
Celem zadania było udzielenie osobom bezdomnym schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego 
ubrania. Został zrealizowany poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Działała ona w 
okresie zimowym całodobowo, natomiast w okresie letnim od 19.00 do 7.00 rano. 
7. "Opieka i pielęgnacja w domu". Projekt finansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Termin 
realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015. Nowa dziedzina działalności stowarzyszenia. Projekt polegał na 
zapewnieniu wykwalifikowanej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, 
świadczonej przez opiekunki z naszego stowarzyszenia.
8. Testowanie modelu Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności - „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej – opracowanie modelu Gminnego Standardu 
Wychodzenia z Bezdomności”. Projekt realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.08.2013. Był 
to projekt ogólnopolski, realizowany lokalnie w partnerstwie. Jego celem było przetestowanie oraz 
analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB, tj. streetworking, praca socjalna, 
mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja w okresie od 
01.03.2012 do 31.08.2013 na terenie gminy Białystok w odniesieniu do podmiotów działających w 
obszarze wsparcia osób bezdomnych. Nasze stowarzyszenie testowało standard mieszkalnictwa i 
pomocy doraźnej.
9. "Pomoc rzeczowa i żywnościowa 2013", przy współudziale środków Miasta Białystok. Termin 
realizacji: 01.01.2013- 31.12.2013. 
Realizacja projektu polegała na:
- prowadzeniu punktu wydawania żywności w postaci comiesięcznych paczek oraz minimum jednego 
ciepłego posiłku dziennie. Żywność pochodziła z programu PEAD, darowizn i zbiórek żywności.
- prowadzeniu punktu  wydawania odzieży pochodzącej z darowizn,
- prowadzeniu punku informacyjnego o możliwości otrzymania i oddania mebli, meble były 
przechowywane przy ul. Poleskiej 73
- organizacji spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Sylwestra dla 
ubogich i bezdomnych mieszkańców Białegostoku.
Ponadto, cały rok działał Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek Nadziei".
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Sprzedaż wyrobów 
rękodzielniczych na 
okazyjnych targach 
ekonomii społecznej.

47.89.Z

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie sklepu 
internetowego "Kosz 
drobiazgów".

47.91.Z

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Prowadzenie Ośrodka 
Wychodzenia z 
Bezdomności "Zakątek 
Nadziei" i ogrzewalni 
dla osób bezdomnych.

87.90.Z

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

Prowadzenie Centrum 
Integracji Społecznej 
"Żelazna".

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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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) 1,449,407.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,293,824.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,026.99 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.45 zł

e) Pozostałe przychody 150,555.37 zł

628,781.00 zł

304,164.88 zł

310,955.45 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38,692.46 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,411.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,243,901.33 zł
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28,850.73 zł

9,841.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 5,819.58 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -82,981.04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,494.88 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,429,984.47 zł 3,494.88 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,376,805.91 zł 3,494.88 zł

5,026.99 zł 0.00 zł

0.00 zł

614.99 zł

47,486.58 zł

50.00 zł 0.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

Druk: MPiPS 7



IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

8.0 osób

1.2. 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)

5.8 etatów

33.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

4,508.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

128.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8.00 osób

120.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 729,564.11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

288,447.41 zł

288,447.41 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 441,116.70 zł

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

729,564.11 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 729,564.11 zł

7.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

6.00 osób

1.00 osób

20.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

20.00 osób

0.00 osób
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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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Opieka i pielęgnacja w domu Wykwalifikowana opieka 
higieniczno-pielęgnacyjna i 
opiekuńcza w miejscu 
zamieszkania

Prezydent Miasta Białegostoku 82,200.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES sp. z 
o.o.

ul. Swobodna 34/74, 15-756 Białystok 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Oddział ZUS Białystok 1

2 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 1

3 Podlaski Urząd Wojewódzki 1

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament EFS 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Żukowska - Bubienko, 
Marcin Owsiejczuk/26.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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