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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. GRUNWALDZKA Nr domu 76 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-893 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 Dawidowicz wiceprezes TAK

Marcin Owsiejczuk wicprezes 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 
Rewizyjnej

TAK

Alina Dziarska czlonkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Micewicz członkini Komisji 
Rewizyjnej

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)                       

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 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,
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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 następujących formach:

1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznegow 
szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 r. realizowaliśmy następujące projekty oraz działania pozaprojektowe:

1) Kompleksowa opieka nad osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w Ośrodku wychodzenia z Bezdomności 
“Zakątek Nadziei”. Zadanie było współfinansowane ze środków Miasta Białystok. Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018.
Zakładane cele:
1. Zapewnienie całodobowej opieki w formie ogrzewalni, noclegowni i schroniska, łącznie dla 100. osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością dziennie.
2. Zapewnienie możliwości skorzystania z 3. posiłków dziennie dla 100. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
3. Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez umożliwienie skorzystania z doradztwa psychologa, 
pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej/animatora, informatyka.
4. Zapewnienie zarówno doraźnego, jak i długofalowego wsparcia osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, będących 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez usługi asystentów osoby bezdomnej oraz kierowcy.
Zakładane cele zrealizowano. W ramach projektu działały całodobowo: ogrzewalnia, noclegownia i schronisko dla osób 
bezdomnych.

2) Stacja Wsparcia Betezda. Zadanie było współfinansowane ze środków Miasta Białystok. Termin realizacji: 01.01.2018 – 
31.12.2018
Zakładane cele:
1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie darów rzeczowych i żywnościowych.
2. Dotarcie z pomocą rzeczową i żywnościową do jak największej ilości osób i rodzin ubogich, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku.
Zakładane cele zrealizowano. W ramach projektu regularnie odbierało co miesiąc paczki żywnościowe ok. 1800 osób.

3) Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS “Żelazna”. Zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich. 
Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019
Zakładane cele: celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS 
„Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej. 
Projekt w trakcie realizacji w roku 2018 i 2019. Realizacja celów monitorowana na bieżąco. W ramach tego projektu działało 5 
grup o różnych profilach zawodowych, które uczestniczyły w zajęciach reintegracji społecznej ( 1 dzień w tygodniu) i zawodowej 
(4 dni w tygodniu).

4) Brave Kids II w Białymstoku. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Termin realizacji: 
01.06.2018 - 09.07.2018. Zakładane cele: 
1. Zorganizowanie drugiej edycji edukacyjno - artystycznego projektu Brave Kids w Białymstoku, w której udział wezmą 4 
dziecięce grupy artystyczne (2 z zagranicy, 1 grupa lokalna, 1 grupa dzieci rodzin goszczących). 
2. Zaangażowanie lokalnej społeczności: 
- dzieci z zagranicy będą mieszkać w domach lokalnych podlaskich rodzin;
- dzieci rodzin goszczących wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez zagranicznych liderów w drugim tygodniu 
projektu; 
- "Brave Kids dla innych" przyczyni się do aktywizacji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością;
- przewidziana jest co najmniej jedna wizyta studyjna w lokalnej organizacji pozarządowej. 
3. Zorganizowanie Spektaklu Finałowego w Białymstoku - innowacyjnego, otwartego, bezpłatnego i dostępnego dla każdego 
zainteresowanego mieszkańca województwa podlaskiego.
4. Umożliwienie społeczności lokalnej spotkania z przedstawicielami różnych kultur w przyjaznej atmosferze, w szczególności z 
młodymi artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki poprzez pokazy, warsztaty, spotkania integracyjne, wizyty studyjne, 
działania na rzecz społeczności lokalnej ("Brave Kids dla innych"), a także spotkania informacyjne przed rozpoczęciem głównej 
części projektu Brave Kids II w Białymstoku. 
5. Wywieranie wpływu na budowanie postawy otwartości, tolerancji i empatii względem innych kultur oraz na poziom wiedzy i 
kompetencji międzykulturowych poprzez działania związane z projektem.
Zakładane cele zrealizowano. W ramach projektu odbyły się warsztaty, goszczenie młodych artystów w domach podlaskich 
rodzin goszczących, Brave Kids dla Innych, międzynarodowa parada, pikniki i Spektakl Finałowy. 

5) Aleppo umiera. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Termin realizacji: 15.08.2018 - 
11.11.2018. Zakładane cele:
– uwrażliwienie mieszkańców Podlasia na problem ofiar wojny w Syrii 
- wsparcie działań pomocowych prowadzonych w Syrii przez Polską Akcję Humanitarną 
- budowanie wizerunku Podlasia jako regionu otwartego, zaangażowanego w pomaganie słabszym, wykluczonym. 
Zakładane cele zrealizowano. W ramach projektu zrealizowany został teledysk do piosenki "Aleppo umiera", odbyła się kwesta i 
konferencja. 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

6) Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomny. Zadanie było współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Termin realizacji: 14.05.2018 - 31.12.2019. Zakładane cele: 
1. Podniesienie standardu placówek noclegowni, ogrzewalni, schroniska poprzez:
• remont  pomieszczeń już istniejących;
• adaptację pomieszczeń na łazienki, pralnię i gabinet zabiegów higienicznych i opatrunkowych; 
• naprawę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;
• dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych;
• zakup nowego wyposażenia placówki, w tym doposażenie kuchni.
2. Nieprzerwane działanie ogrzewalni, noclegowni i schroniska w trakcie prac remontowo – adaptacyjnych.
3. Aktywizowanie osób bezdomnych do podjęcia uczestnictwa w prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Integracji 
Społecznej „Żelazna”.
Zakładane cele zrealizowano. Został podniesiony standard placówek i nieprzerwanie działała Ogrzewalnia, Noclegownia i 
Schronisko.
 
Oprócz projektów podejmowaliśmy inne działania: prowadzenie działalności odpłatnej w formie Kawiarni "W starym kinie" oraz 
sklepu charytatywnego "Modny grosik" (głównie odzież używana).  
Ponadto udzielaliśmy się na arenie ogólnomiejskiej - przewodząc w osobie naszej prezes działaniom Podlaskiej Sieci Współpracy 
Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności. Wspieraliśmy także inne organizacje użyczając im na organizację ich spotkań pomieszczeń naszej kawiarni "W 
starym kinie".

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

1) Kompleksowa opieka nad osobami 
bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w 
Ośrodku wychodzenia z Bezdomności “Zakątek 
Nadziei”. Termin realizacji: 01.01.2018 – 
31.12.2018
Zakładane cele:
1. Zapewnienie całodobowej opieki w formie 
ogrzewalni, noclegowni i schroniska, łącznie dla 
100. osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością dziennie.
2. Zapewnienie możliwości skorzystania z 3. 
posiłków dziennie dla 100. osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością.
3. Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością poprzez umożliwienie 
skorzystania z doradztwa psychologa, 
pracownika socjalnego, aspiranta pracy 
socjalnej/animatora, informatyka.
2) Stacja Wsparcia Betezda. Termin realizacji: 
01.01.2018 – 31.12.2018
Zakładane cele:
1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście 
Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie 
darów rzeczowych i żywnościowych.
2. Dotarcie z pomocą rzeczową i żywnościową 
do jak największej ilości osób i rodzin ubogich, 
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku.
3) Pokonać bezdomność. Program pomocy 
osobom bezdomny. Zadanie było 
współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.
Zakładany cel główny: 
1. Podniesienie standardu placówek noclegowni, 
ogrzewalni, schroniska.

87.90.Z 6 356,30 zł
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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. Jeżeli 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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1) Brave Kids II w Białymstoku. Zadanie było 
współfinansowane ze środków Województwa 
Podlaskiego. Termin realizacji: 01.06.2018 - 
09.07.2018. Zakładane cele: 
1. Zorganizowanie drugiej edycji edukacyjno - 
artystycznego projektu Brave Kids w 
Białymstoku, w której udział wezmą 4 dziecięce 
grupy artystyczne.
2. Zaangażowanie lokalnej społeczności: 
- dzieci z zagranicy będą mieszkać w domach 
lokalnych podlaskich rodzin;
- dzieci rodzin goszczących wezmą udział w 
warsztatach prowadzonych przez zagranicznych 
liderów w drugim tygodniu projektu; 
- "Brave Kids dla innych" przyczyni się do 
aktywizacji i wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością;
- przewidziana jest co najmniej jedna wizyta 
studyjna w lokalnej organizacji pozarządowej. 
3. Zorganizowanie Spektaklu Finałowego w 
Białymstoku.

2) Aleppo umiera. Zadanie było 
współfinansowane ze środków Województwa 
Podlaskiego. Termin realizacji: 15.08.2018 - 
11.11.2018. Zakładane cele:
– uwrażliwienie mieszkańców Podlasia na 
problem ofiar wojny w Syrii 
- wsparcie działań pomocowych prowadzonych 
w Syrii przez Polską Akcję Humanitarną 
- budowanie wizerunku Podlasia jako regionu 
otwartego, zaangażowanego w pomaganie 
słabszym, wykluczonym.

90.02.Z 0,00 zł

3

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

Projekt - Nowe miejsca reintegracji społeczno  – 
zawodowej w CIS “Żelazna”. Zadanie 
współfinansowane z Funduszy Europejskich. 
Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019
Zakładane cele: celem projektu jest wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 
kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie 
do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji 
społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w 
Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” 
w Turośni Kościelnej. 
Projekt w trakcie realizacji w roku 2018 i 2019. 
Realizacja celów monitorowana na bieżąco. W 
ramach tego projektu działało 5 grup o różnych 
profilach zawodowych, które uczestniczyły w 
zajęciach reintegracji społecznej (1 dzień w 
tygodniu) i zawodowej (4 dni w tygodniu).

88.99.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 2 708 508,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 255 463,31 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48 718,13 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 405,98 zł

e) pozostałe przychody 2 400 920,98 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Prowadzenie Kawiarni "W Starym Kinie" 
przy ul. Św. Rocha 23 oraz Sklepu 
Charytatywnego "Modny Grosik" przy ul. 
Żelaznej 23, gdzie sprzedawana jest odzież 
używana, ale też wszelkiego rodzaju 
akcesoria, buty, książki, płyty, zabawki oraz 
przedmioty gospodarstwa domowego, 
pochodzące z darowizn. Obie te lokalizacje 
były miejscem zajęć praktycznych dla 
uczestników Centrum Integracji Społecznej 
"Żelazna", szczególnie dla uczestników 
takich grup jak: wydawca posiłków/ 
bufetowy, sortowacz odzieży, pomoc 
kuchenna i robotnik gospodarczy. 
Dodatkowo Kawiarnia, oprócz regularnej 
pracy, była miejscem organizowania wielu 
wydarzeń okolicznościowych, zazwyczaj 
przez białostockie organizacje 
pozarządowe.

88.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 356,30 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 239 731,90 zł

2.4. Z innych źródeł 61 499,12 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 356,30 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 914 108,38 zł 6 356,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 232 445,38 zł 6 356,30 zł

1 środki przeznaczono na pomoc osobom bezdomnym i wykluczonym 6 356,30 zł

1 zapewnienie całodobowej opieki w formie ogrzewalni, noclegowni i schroniska 6 356,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 400 921,08 zł

w 
tym:

172 845,48 zł

473 911,60 zł

1 754 164,00 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

w 
tym:

0,00 zł

192 433,79 zł

47 298,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 017,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

48 718,13 zł 0,00 zł

0,00 zł

144,84 zł

524,40 zł

2 632 275,63 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

16 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

6,00 etatów

59 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

200 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

16 osób

184 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 534 830,48 zł

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

1 534 830,48 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 733,28 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 757,19 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

269 532,62 zł

269 532,62 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 265 297,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 534 830,48 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 380,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

stowarzyszenie wypłaciło świadczenia integracyjne 
uczestnikom CIS finansowane z PUP w łączne kwocie 
brutto  254037,84 zł w 2018 roku

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)

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

1 Kompleksowa opieka nad 
osobami bezdomnymi i 
zagrożonymi bezdomnością 
w Ośrodku wychodzenia z 
Bezdomności “Zakątek 
Nadziei”.

1. Zapewnienie całodobowej 
opieki w formie ogrzewalni, 
noclegowni i schroniska, łącznie 
dla 100. osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością 
dziennie.
2. Zapewnienie możliwości 
skorzystania z 3. posiłków 
dziennie dla 100. osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością.
3. Aktywizacja osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością poprzez 
umożliwienie skorzystania z 
doradztwa psychologa, 
pracownika socjalnego, 
aspiranta pracy 
socjalnej/animatora, 
informatyka.

Prezydent Miasta Białegostoku 1 699 664,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 854,95 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)

2 Stacja Wsparcia Betezda. 1. Łagodzenie skutków ubóstwa 
w mieście Białystok poprzez 
nieodpłatne przekazywanie 
darów rzeczowych i 
żywnościowych.
2. Dotarcie z pomocą rzeczową i 
żywnościową do jak największej 
ilości osób i rodzin ubogich, 
które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, 
zamieszkujących na terenie 
miasta Białegostoku.

Prezydent Miasta Białegostoku 39 500,00 zł

3 Brave Kids II w Białymstoku. 1. Zorganizowanie drugiej edycji 
edukacyjno - artystycznego 
projektu Brave Kids w 
Białymstoku, w której udział 
wezmą 4 dziecięce grupy 
artystyczne.
2. Zorganizowanie Spektaklu 
Finałowego w Białymstoku. 
3. Umożliwienie społeczności 
lokalnej spotkania z 
przedstawicielami różnych 
kultur w przyjaznej atmosferze. 
4. Wywieranie wpływu na 
budowanie postawy otwartości, 
tolerancji i empatii względem 
innych kultur oraz na poziom 
wiedzy i kompetencji 
międzykulturowych.

Zarząd Województwa Podlaskiego 9 000,00 zł

4 Aleppo umiera – uwrażliwienie mieszkańców 
Podlasia na problem ofiar 
wojny w Syrii 
- wsparcie działań pomocowych 
prowadzonych w Syrii przez 
Polską Akcję Humanitarną 
- budowanie wizerunku 
Podlasia jako regionu 
otwartego, zaangażowanego w 
pomaganie słabszym, 
wykluczonym.

Zarząd Województwa Podlaskiego 6 000,00 zł
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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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Nowe miejsca reintegracji 
społeczno  – zawodowej w 
CIS “Żelazna”.

celem projektu jest wzrost 
aktywności społecznej i 
zawodowej 50 (30 kobiet) osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poprzez stworzenie do 
30.09.2019 r. nowych miejsc 
reintegracji społeczno- 
zawodowej w CIS „Żelazna” w 
Białymstoku oraz utworzenie 
Filii CIS „Żelazna” w Turośni 
Kościelnej. 
Projekt w trakcie realizacji w 
roku 2018 i 2019. Realizacja 
celów monitorowana na 
bieżąco. W ramach tego 
projektu działało 5 grup o 
różnych profilach zawodowych.

Europejski Fundusz Społeczny, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

403 559,18 zł

2 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomny.

1. Podniesienie standardu 
placówek noclegowni, 
ogrzewalni, schroniska poprzez:
• remont  pomieszczeń już 
istniejących;
• adaptację pomieszczeń na 
łazienki, pralnię i gabinet 
zabiegów higienicznych i 
opatrunkowych; 
• naprawę instalacji 
elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej;
• dostosowanie obiektu do 
wymogów przeciwpożarowych;
• zakup nowego wyposażenia 
placówki, w tym doposażenie 
kuchni.
2. Nieprzerwane działanie 
ogrzewalni, noclegowni i 
schroniska w trakcie prac 
remontowo – adaptacyjnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

220 000,00 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Żukowska - Bubienko 
Marcin Owsiejczuk Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne 
SUKCES spółka z o.o.

200749520          
 

Białystok 100,00 100,00

2 Przedsiębiorstwo Społeczne 
Okienko spółka z o.o.

381373622          
 

Białystok 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Sanitarna 3

2019-06-25
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