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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 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

2006-05-23

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 wiceprezes 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 TAK

Alina Dziarska członkini TAK

Agnieszka Regulska członkini 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, prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych from 
edukacji, gdzie indziej nie skalsyfikowanych,
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.    
24) działalność rolnicza, w tym praktykując stare metody (ekologiczne, 
permakulturalne) uprawy ziemi,
25) przetwórstwo płodów rolnych, w tym z uwzględnieniem aspektów 
ekologicznych oraz dawnych technik konserwowania żywności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie różnych form działalności 
nieodpłatnej i odpłatnej stowarzyszenia, które wyszczególnione są w 
naszym statucie, dostępnym na naszej stronie internetowej: 
https://kdn.bialystok.pl/index.php/sample-page/statut-kdn/. 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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W 2019 r. zrealizowano następujące działania: 

Pomoc osobom bezdomnym w Białymstoku 2019
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Zakładane cele:
1) Zabezpieczenie ciągłego schronienia 100 osobom bezdomnym dziennie, zarówno pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym i 
niesamodzielnym.
2) Zwiększenie liczby osób bezdomnych mających możliwość zmiany sposobu życia.
3) Zapewnienie osobom bezdomnym posiłku, odzieży, środków czystości.
Zadanie realizowano poprzez prowadzenie działających non stop: schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni oraz ogrzewalni ( w formie całodobowej - czyli w formie świetlicy w dzień).

Stacja Wsparcia Betezda 2019
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
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.

Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS “Żelazna”
Finansowanie: projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019
Zakładane cele: Celem projektu był 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.

Przyszłość w KDN
Finansowanie: zadanie finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030. Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019
Termin realizacji: 15.09.2019 – 31.10.2021
Zakładane rezultaty:
Działanie 1 Zakup nieruchomości i jej remont - cel zrealizowany w 2019 r., zakupiono działkę w gm. Choroszcz o pow. ok. 4 ha 
wraz z domkiem do remontu, który będzie prowadzony w 2020 r., by dostosować dom do zamieszkania przez co najmniej 1. 
osobę wychodzącą z bezdomności. W planach mamy wybudowanie na działce schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób 
bezdomnych lub domu pomocy społecznej.
Rezultat: zwiększenie potencjału organizacji.
Działanie 2. Remont budynków przy ul. Grunwaldzkiej 76 i Żelaznej 23 - zakończony w 2019 r., dzięki czemu mamy do dyspozycji 
razem 8 mieszkań treningowych.
Rezultat 1: zwiększenie ilości dostępnych mieszkań treningowych.
Rezultat 2: podniesienie poziomu bezpieczeństwa obu budynków poprzez zainstalowanie łącza internetowego, monitoringu i 
hydrantów POPŻ, wentylacji.
Działanie 3 Zakup sprzętu komputerowego i biurowego - zakupiono w 2019 r.
Rezultat: poprawa warunków pracy kadry i aktywizacji podopiecznych poprzez zakupiony sprzęt biurowy i komputerowy.
Działanie 4 Zakup samochodu - zakupiono w 2019 r. busa Marki Mercedes Sprinter.
Rezultat: 1 samochód

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".
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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

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Pomoc osobom bezdomnym w Białymstoku 
2019
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze 
środków Miasta Białystok.
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Zakładane cele:
1) Zabezpieczenie ciągłego schronienia 100 
osobom bezdomnym dziennie, zarówno 
pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym i 
niesamodzielnym.
2) Zwiększenie liczby osób bezdomnych 
mających możliwość zmiany sposobu życia.
3) Zapewnienie osobom bezdomnym posiłku, 
odzieży, środków czystości.
Zadanie realizowano poprzez prowadzenie 
działających non stop: schroniska dla osób 
bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi, noclegowni oraz 
ogrzewalni ( w formie całodobowej - czyli w 
formie świetlicy w dzień).
Z usług samej tylko ogrzewalni w ww. okresie 
skorzystały razem 454 osoby, z noclegowni 
skorzystało 106 osób, ze schroniska bez usług 
opiekuńczych - 9 osób, a ze schroniska z 
usługami opiekuńczymi - 34 osoby. 

Stacja Wsparcia Betezda 2019
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze 
środków Miasta Białystok.
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Zakładane cele:
1) Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście 
Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie 
darów rzeczowych i żywnościowych.
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.

87.90.Z 5 000,00 zł

2

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

Nowe miejsca reintegracji społeczno  – 
zawodowej w CIS “Żelazna”
Finansowanie: projekt dofinansowany z 
Funduszy Europejskich
Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019
Zakładane cele: Celem projektu był 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. 
Przez projekt przewinęło się ok. 70 osób.

88.99.Z 1 174,00 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) 3 100 269,24 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 863 267,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62 272,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 174 728,86 zł

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

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 
chatytatywnego "Modny Grosik" przy ul. 
Żelaznej 23, gdzie sprzedawana była odzież 
używana pochodząca z darowizn. Ze 
względu na braki kadrowe musieliśmy pod 
koniec  roku zawiesić działalność „Modnego 
Grosika”. W obu tych miejscach odbywały 
się zajęcia praktyczne uczestników Centrum 
Integracji Społecznej "Żelazna". Dodatkowo, 
w kawiarni odbywały się także różnorodne 
wydarzenia organizowane 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 6 174,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 174 028,86 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 839 203,90 zł

2.4. Z innych źródeł 80 862,48 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 6 174,00 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: 3 112 295,93 zł 6 174,00 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

858 137,20 zł 6 174,00 zł

62 272,48 zł 0,00 zł

1 Koszty poniesiono na bieżącą działalność stowarzyszenia, związaną pomocą osobom bezdomnymi 
zagrożonym bezdomnością.

6 174,00 zł

1 zapewnienie całodobowej opieki osobom bezdomnym w formie ogrzewalni, noclegowni i 
schroniska

6 174,00 zł

w 
tym:

241 359,46 zł

193 531,40 zł

1 739 138,00 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

113 607,06 zł

725 596,84 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 5 130,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

90,62 zł

491,90 zł

2 191 303,73 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)

6 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)

2,40 etatów

46 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

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

14 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)

110 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

100 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 403 336,09 zł

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

1 403 336,09 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)

6 496,78 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) 

1 098,00 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)  

2 603,57 zł

16 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) 

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)

110 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 110 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

6 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

129 220,17 zł

129 220,17 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 274 115,92 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 403 336,09 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

10 216,00 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

2 376,00 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)

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 Pomoc osobom bezdomnym 
w Białymstoku 2019

1. Zabezpieczenie ciągłego 
schronienia 100 osobom 
bezdomnym dziennie, zarówno 
pełnosprawnym, jak i 
niepełnosprawnym i 
niesamodzielnym.
2. Zwiększenie liczby osób 
bezdomnych mających 
możliwość zmiany sposobu 
życia.
3. Zapewnienie osobom 
bezdomnym posiłku, odzieży, 
środków czystości.

Prezydent Miasta Białegostoku 1 699 638,00 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

6 452,70 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 11



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 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 Stacja Wsparcia Betezda 
2019

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

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.

Minister Finansów oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

451 117,04 zł

2 Przyszłość w KDN 1. Zakup nieruchomości i jej 
remont.
2. Remont budynków przy ul. 
Grunwaldzkiej 76 i Żelaznej 23.
3. Zakup sprzętu 
komputerowego i biurowego.
4. Zakup samochodu.

Narodowy Instytut Wolności 539 000,00 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 
Okienko spółka z o.o.

381373622          
 

Białystok 100,00 100,00

2 Przedsiębiorstwo Społeczne 
SUKCES spółka z o.o.

200749520          
 

Białystok 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Białymstoku 2
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