
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica UL. GROCHOWA Nr domu 2A Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-423 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 Zukowska- 
Bubienko

Prezes TAK

Ireneusz 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

Alina Dziarska Członkini Komisji TAK

Agnieszka Regulska Członkini Komisji TAK

STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.
Działalność podstawowa: pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz 
wyrównywanie nierówności społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Pomoc społeczna oraz integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



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)

1200

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

W 2014 r. zrealizowaliśmy następujące projekty i działania:
1. „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: 01.01.2014 – 31.12.2014.
Celem zadania było udzielenie osobom bezdomnym schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego 
ubrania. Ogrzewalnia w okresie zimowym była czynna całodobowo, natomiast w okresie letnim od 
19.00 do 7.00 rano - w pozostałych godzinach, w tych samych pomieszczeniach działała świetlica dla 
osób bezdomnych. Z usług skorzystało 322 osoby, wydano 16333 posiłków.
2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa 2014 - przy współudziale środków Miasta Białystok, termin realizacji: 
01.01.2014- 31.12.2014.
Działania polegały na:
– prowadzeniu punktu wydawania żywności w postaci comiesięcznych paczek, 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, 
– organizacji spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Sylwestra dla 
ubogich i bezdomnych mieszkańców Białegostoku. 
W ramach projektu wydano paczki żywnościowe 5369 osobom, a we współpracy z Bankiem Żywności 
Suwałki - Białystok przeprowadzono 3 zbiórki żywności w białostockich sklepach.
3. „Wspólnymi siłami – kolektywny system aktywizacji osób 50+” - przy współudziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, termin realizacji: 01.05.2014 – 31.05.2015.
Projekt skierowany do osób powyżej 50 r. życia, realizowany w partnerstwie z Caritas Archidiecezji 
Białostockiej, która była liderem projektu. Przeprowadzono zajęcia z reintegracji zawodowej i 
społecznej w ramach prowadzonego przez stowarzyszenie CIS. Ich celem była aktywizacja społeczna i 
zawodowa oraz pomoc w powrocie na rynek pracy. W 2014 r. z zajęć w ramach projektu skorzystało ok. 
40 osób.
4. "Opieka i pielęgnacja w domu" - projekt finansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, termin: 
01.01.2013 – 31.12.2015.
W ramach realizacji zadania zatrudniliśmy w 2014 r. 13 opiekunek (na różne okresy czasu), z usług 
których korzystało 24 podopiecznych.
5. "Aktywność fizyczna seniorów oraz przeciwdziałanie nadwadze i otyłości 2014" - przy współudziale 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, termin: 03.07.2014 – 31.12.2014.
W ramach projektu przeprowadzono w różnych dzielnicach miasta 8 wykładów nt. zdrowego stylu życia 
i prawidłowej techniki marszu Nordic Walking, 20 marszy Nordic Walking, 12 zajęć aerobic "zdrowy 
kręgosłup.
6. "Dni Kultury Protestanckiej na Podlasiu" - przy współudziale: środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, termin realizacji projektu: 01.08.2014 – 31.11.2014.
W jego ramach, przy współpracy ze zborami protestanckimi i ewangelikalnymi z miasta 
przeprowadzono w dn. 24 - 26.10.2014 r. szereg wydarzeń kulturalnych, których celem było – 
zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Województwa Podlaskiego na temat wierzeń, kultury i 
historii kościołów protestanckich działających na Podlasiu oraz przełamywanie negatywnych 
stereotypów na temat protestantów.
Oprócz ww. wymienionych działań projektowych, cały rok funkcjonował Ośrodek Wychodzenia z 
Bezdomności "Zakątek Nadziei", w którym mieszkało ok. 14 osób. W ramach działalności odpłatnej 
stowarzyszenia funkcjonowała kawiarnia "W starym kinie" (w budynku wynajmowanym wspólnie ze 
Zborem "Droga Zbawienia" KChB w Białymstoku) oraz odbywały się zajęcia dla dzieci z rodzin 
potrzebujących pn. "Towarzystwo zdolnego człowieczka".
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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

 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", 
całotygodniowej i 
całodobowej 
ogrzewalni dla osób 
bezdomnych. 
Mieszkańcy Ośrodka 
podpisują specjalny 
kontrakt mieszkalny i 
stają się uczestnikami 
zindywidualizowanego 
programu wychodzenia 
z bezdomności. Przez 
Ośrodek przewinęło się 
kilkunastu 
mieszkańców, udało 
nam się pomóc w 2014 
r. wyjść z bezdomności 
4 osobom. Ośrodek 
składa się z 5 pokoi 
treningowych, w 
których mieszka od 5 
do 8 osób. Z usług 
ogrzewalni skorzystało 
322 osoby obojga płci, 
niektóre tylko raz, inne 
wiele razy, duża grupa 
praktycznie w niej 
zamieszkiwała.

87.90.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

Druk: MPiPS 4
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Prowadzenie Centrum 
Integracji Społecznej 
"Żelazna". W 2014 r. 
przez CIS przewinęło się 
ok. 40 uczestników, 
którzy byli podzieleni 
na kilka grup 
zawodowych. Zajęcia 
prowadziliśmy zarówno 
dzięki dotacjom 
instytucjonalnym, jak i 
ze środków własnych. 
Głównym projektem 
realizowanym w 
naszym Centrum był 
projekt „Wspólnymi 
siłami – kolektywny 
system aktywizacji osób 
50+”, skierowany do 
osób powyżej 50 r. 
życia. Szkoliły się one w 
3 grupach: robotnik 
gospodarczy, opiekunka 
domowa, pomoc 
kuchenna - to w 
ramach reintegracji 
zawodowej. Natomiast 
w ramach reintegracji 
społecznej 
przeprowadzono 
zajęcia z psychologiem, 
pracownikiem 
socjalnym i doradcą 
zawodowym.

88.99.Z
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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

działalność charytatywnej Wydawanie żywności z 
Programu PEAD, 
organizowanie zbiórek 
żywności. Kolejny rok 
uczestniczyliśmy w 
dystrybucji żywności 
pochodzącej z unijnego 
programu pomocowego 
- PEAD. Odbywało się to 
we współpracy z 
Bankiem Żywności 
Suwałki - Białystok. 
Przeważnie raz w 
miesiącu wydawaliśmy 
osobom do tego 
uprawnionym żywność 
z naszego magazynu. W 
pracy tej brało udział 2-
5 wolontariuszy. 
Dodatkowo, jedna 
osoba była 
odpowiedzialna za 
prowadzenie obszernej 
dokumentacji z tym 
związanej. 
Przeprowadziliśmy 
także 3 zbiórki żywności 
na terenie kilkunastu 
sklepów naszego 
miasta, do których 
udało nam się 
zaangażować ok. 300 
wolontariuszy - 
uczniów kilku 
białostockich szkół.

88.99.Z

Druk: MPiPS 6
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Sprzedaż towarów i 
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. Sprzedaż 
tą realizowaliśmy 
poprzez wystawianie 
wyrobów naszych 
podopiecznych w 
naszym sklepie 
internetowym, na 
okolicznościowych 
festynach oraz w 
kawiarni "W starym 
kinie". W kawiarni tej, 
otwartej przez nas na 
początku 2014 r. 
szkoliły się uczestniczki 
szkoleń z grupy pomoc 
kuchenna z CIS.

94.99.Z

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

Druk: MPiPS 7
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,040,222.47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 126,037.94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30,079.24 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,080.36 zł

e) Pozostałe przychody 882,024.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 126,037.94 zł

0.00 zł

126,037.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 908,693.83 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

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)

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 5,490.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,490.70 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,490.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -879,538.23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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: 1,035,748.02 zł 5,490.70 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

1,005,576.17 zł 5,490.70 zł

30,079.24 zł 0.00 zł

0.00 zł

92.61 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

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.)

własność

1 pomoc społeczna, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 5,490.70 zł

1 pomoc społeczna, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 5,490.70 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

19,375.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 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)

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)

1.0 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)

0.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18.00 osób fizycznych
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)

300.00 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

300.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 336,516.85 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,217.00 zł

4,217.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 332,299.85 zł

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

332,299.85 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,800.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 330,499.85 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
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

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)

1,200.00 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

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

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

4,885.67 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Od początku działania Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek Nadziei" czyli od 2007r udało nam się pomóc 
wyjść z bezdomności 15 osobom.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Żukowska -Bubienko 
31.03.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku 1
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