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• 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 biuro@kdn.bialystok.pl 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 stowarzyszenia TAK

Ireneusz Dawidowicz wiceprezes 
stowarzyszenia

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 komisji TAK

Alina Dziarska członek komisji TAK

STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, 
zarówno słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu 
życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.
Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
 1) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie 
nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich 
szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy,
 2) działalność charytatywna,
 3) ochrona i promocja zdrowia, 
 4) edukacja i wychowanie, 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.
 26) rozwój turystyki w regionie, działalność na rzecz rozwoju turystyki, 
promocja aktywności fizycznej, wychodzenia z uzależnień, produkcja 
filmów promująca region, 
 27) działalność związana z nowymi technologiami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
A. Działalność nieodpłatną w następujących (wybranych) 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) 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,
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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) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje 
charytatywne i kulturalne, promowanie ekonomii społecznej,
11) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; organizację 
wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, 
festiwali, festynów,
12) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw 
związanych z egzystencją cłowieka: 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,
13) 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,
14) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie 
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku 
publicznego.
15) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, 
klubów, świetlic, kawiarni, przedszkoli i szkół,
16) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie 
poradni, świetlic, punktów i ośrodków terapeutycznych, domów opieki, 
punktów pomocy medycznej, telefonów zaufania, warsztatów,
17) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, 
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, prowadzenie działań 
związanych z cyfryzacją, 
18) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
B. Działalność odpłatną w następujących formach:
1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez 
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w 
szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
2) sprzedaż przedmiotów darowizny,
3) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów wypoczynkowych w 
różnorodnej formie,  
4) prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy 
medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i 
socjoterapeutycznych, domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, domów samotnej matki, szkoleń, warsztatów,
5) organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie 
masowych akcji, festiwali, festynów,
6) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw 
związanych z egzystencją człowieka.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok 2020 był kolejnym okresem dużej aktywności stowarzyszenia. Oto projekty, jakie realizowaliśmy:
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1) Przyszłość w KDN (kontynuacja działań projektowych z 2019 r.).
Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
Termin realizacji: 15.09.2019 – 31.10.2021
W 2020 r. przeprowadziliśmy szeroko zakrojone prace remontowe, zwłaszcza domu znajdującego się na zakupionej pod koniec 
2019 r, nieruchomości w miejscowości Kościuki (gm. Chorszcz). Oprócz tego odbywały się prace porządkowe, mające na celu 
zagospodarowanie terenu. Wszystkie te prace wykonaliśmy siłami kadry, podopiecznych i wolontariuszy stowarzyszenia. Z kolei 
w Białymstoku, w ramach projektu, wykonano remont mieszkań treningowych w kamienicy przy ul. Żelaznej 23, a przy 
Grunwaldzkiej 76 zainstalowano łącze internetowe, monitoring, hydranty i drzwi przeciwpożarowe oraz wykonano wentylację. 

2) Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Białymstoku. 
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Termin realizacji: 01.01.2020 – 
31.12.2020
Od wielu lat jest to nasz główny projekt. W minionym roku, w jego ramach, prowadziliśmy całodobowo: ogrzewalnię na 50 
miejsc, noclegownię na 22 miejsca, schronisko z usługami opiekuńczymi na 28 miejsc z wydzielonymi 8. miejscami dla osób nie 
wymagających usług opiekuńczych. Dziennie, w zależności od pory roku, korzystało z nich dziennie 60 - 100 osób w kryzysie 
bezdomności. Oprócz schronienia, miały zapewnione posiłki, możliwość codziennej kąpieli i prania odzieży lub jej wymiany na 
nową. Z usług ogrzewalni skorzystało 300 osób, noclegowni - 113 osób, schroniska z usługami - 37 osób.

3) Stacja Wsparcia Betezda 2020. 
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Termin realizacji: 01.01.2020 – 
31.12.2020
Projekt ten był kontynuacją naszego wieloletniego wydawania nieodpłatnych paczek żywnościowych z Programu FEAD dla 
najuboższej ludności UE. Z magazynu Stacji przy ul. Węglowej 8a wydano w 2020 r. 7598 paczek dla 1114 osób, głównie z 
Białegostoku, odbierali także mieszkańcy gmin ościennych.

4) Pomóż nie zachorować osobom bezdomnym (pomoc doraźna w ramach walki z pandemią COVID-19).
Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Termin realizacji: 01.04.2020 – 
31.12.2020.
Dzięki tej dotacji zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie, które pomogły nam zabezpieczyć bezdomnych podopiecznych oraz kadrę 
ośrodka przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zakupiono: koncentrator tlenu, generator ozonu, lampy bakteriobójcze, 
materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran, opatrunki sterylne, środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, mydło 
w płynie, szampony, środki higieny osobistej, środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażenia, środki do mycia podłóg, 
sanitariatów, płyn do naczyń oraz artykuły żywnościowe.

5) Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II Aktywizacja. Cel: Prowadzenie działań aktywizujących 
skierowanych do osób bezdomnych.
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Termin realizacji: 09.11.2020 – 31.12.2020
To zadanie było kolejnym w ramach walki z pandemią. Osiągnięto następujące rezultaty:
– klimatyzacja w kuchni schroniska,
– 24 materace do schroniska,
– pralka,
– suszarka,
– szafki metalowe,
– środki do dezynfekcji (rękawiczki, płyny, mopy, wiadra)
– maszyna do pakowania jedzenia
– laptop do monitoringu
– 25 fartuchów gumowanych
– materiały opatrunkowe
– 100  testów na COVID-19
– 2 koncentratory tlenu
   b) usługi na rzecz uczestników:
– 40 h wsparcia psychologicznego,
– 40 dni wydawania posiłków na terenie miasta (120 godz. pracy osoby do wydawania posiłków, 60 godz. pracy kierowcy)
– 100 godz. działania punktu medycznego KDN (2 osoby w obsłudze)

6) Realizacja projektu Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z 
zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy 
społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Finansowanie: zadanie finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku. Termin realizacji: 
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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)

nie dotyczy

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

1450

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

01.03.2020 – 31.12.2020. 
Dzięki temu projektowi, jako kolejnemu w walce z pandemią, osiągnięto następujące rezultaty:
- wyposażenie pracowników i  podopiecznych w środki ochrony   indywidualnej,
- wyposażenie placówek w sprzęt do walki z wirusem,
- zakupienie badań (testów) laboratoryjnych na obecność SARS-COV-2,
- stworzenie izolatorium dla podopiecznych w formie specjalnych kontenerów ustawionych na terenie ośrodka przy 
Grunwaldzkiej,
- zabezpieczenie kadrze miejsc noclegowych w specjalnym kontenerze  w celu ochrony ich rodzin - zakup domku holenderskiego, 
ustawionego na naszej nieruchomości w Kościukach,
- stworzenie kadrze możliwości bezpiecznego wejścia i wyjścia z pracy poprzez specjalny kontener socjalny
- zakup chłodni na produkty żywnościowe, potrzebne do przygotowywania posiłków dla podopiecznych ogrzewalni,
- dotrudnienie kadry wspomagającej oraz pracujących z kadrą: psychiatry i psychologa.

7) Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł III Infrastruktura. Cel: Wsparcie podmiotów w 
dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Termin realizacji: 20.04.2020 
– 31.12.2020.
Dzięki temu projektowi zakupiono nowego wyposażenia podnoszącego standard świadczonych usług w schronisku z usługami 
opiekuńczymi, m. in.: krzesła, materace, meble, parawany, maszyny do czyszczenia powierzchni, hydranty, itp.

20 września wzięliśmy udział w kolejnych Targach Ekonomii Społecznej.

Miniony rok był trudniejszy niż zwykle, oczywiście ze względu na sytuację pandemii SARS-CoV-2. Z drugiej strony, 
doświadczyliśmy wiele hojności od różnych osób i instytucji, w postaci darowizn żywnościowych i rzeczowych (głównie odzieży).

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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4.2. 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

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 i przygotowywanie 
zamówień na wynos dla zewnętrznych 
odbiorców. W tym miejscu odbywały się 
również zajęcia praktyczne uczestników 
Centrum Integracji Społecznej "Żelazna". 
Dodatkowo, w kawiarni odbywały się także 
różnorodne wydarzenia organizowane przez 
białostockie organizacje pozarządowe. W 
roku 2020 działalność Kawiarni była 
utrudniona przez obostrzenia związane z 
pandemią Sars-Cov-19 i przez część roku jej 
działalność była zawieszona.

88.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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) Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w 
Białymstoku. 
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze 
środków Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Kolejny rok prowadzenia ogrzewalni, noclegowni 
i schroniska z usługami opiekuńczymi.
2) Stacja Wsparcia Betezda 2020. 
Finansowanie: zadanie współfinansowane ze 
środków Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020
Projekt ten był kontynuacją naszego 
wieloletniego wydawania nieodpłatnych paczek 
żywnościowych z Programu FEAD dla 
najuboższej ludności UE. 

3) Przyszłość w KDN (kontynuacja działań 
projektowych z 2019 r.).
Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 
Kontynuowaliśmy nasze prace przy 
zagospodarowaniu działki w Kościukach.

87.90.Z 1 000,00 zł
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51 068,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 929 566,41 zł

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) 2 262 511,73 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 301 832,34 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24 055,93 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 936 623,46 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 242 703,65 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

130 011,59 zł

360 901,82 zł

1 438 653,00 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
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2.4. Z innych źródeł 39 172,97 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 51 068,70 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: 2 153 435,66 zł 51 068,70 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

190 271,98 zł 51 068,70 zł

24 055,93 zł 0,00 zł

0,00 zł

45,41 zł

721,79 zł

1 938 340,55 zł 0,00 zł

1 Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Białymstoku 2020 1 000,00 zł

2 Szeroko zakrojone prace remontowe, zwłaszcza domu znajdującego się na zakupionej pod koniec 
2019 r, nieruchomości w miejscowości Kościuki (gm. Chorszcz)

50 068,70 zł

1 Szeroko zakrojone prace remontowe, zwłaszcza domu znajdującego się na zakupionej pod koniec 
2019 r, nieruchomości w miejscowości Kościuki (gm. Chorszcz)

50 068,70 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

610,00 zł

176 879,38 zł

65 214,27 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 111 560,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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32 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

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)

130 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

20 osób

110 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 085 201,23 zł

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

1 085 201,23 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)

5 772,78 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) 

1 498,00 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)  

2 557,75 zł

10 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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 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

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 085 201,23 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 174,72 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 084 026,51 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

13 960,00 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

1 638,00 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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1 Pomoc osobom w kryzysie 
bezdomności w Białymstoku.

Celami szczegółowymi zadania 
będą:
1. Prowadzenie całodobowej 
ogrzewalni na 50 miejsc,
2. Prowadzenie całodobowej 
noclegowni na 22 miejsca,
3. Prowadzenie całodobowego 
schroniska z usługami 
opiekuńczymi (28 miejsc), z 
wydzielonymi 8. miejscami dla 
osób nie wymagających usług.

Prezydent Miasta Białegostoku 1 409 853,00 zł

2 Stacja Wsparcia Betezda 
2020

1) Działanie punktu wydawania 
z którego skorzysta 800 osób 
miesięcznie.
2) Wydanie 6000 paczek 
żywnościowych w roku

Prezydent Miasta Białegostoku 20 000,00 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

4 674,03 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Przyszłość w KDN Kontynuacja działań z 2019 r. Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

81 822,76 zł

2 Pomóż nie zachorować 
osobom bezdomnym 
(pomoc doraźna w ramach 
walki z pandemią COVID-19).

1. Zakup koncentratora tlenu
2. Zakup generatora ozonu
3. Zakup lamp bakteriobójczych
4. Materiały opatrunkowe, 
środki do dezynfekcji ran, 
opatrunki sterylne, bandaże, 
itp.
5. Środki do dezynfekcji rąk, 
rękawiczki jednorazowe, mydło 
w płynie, szampony, środki 
higieny
osobistej.
6. Środki do de

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

10 000,00 zł

3 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym. Moduł II 
Aktywizacja. Cel: 
Prowadzenie działań 
aktywizujących 
skierowanych do osób 
bezdomnych.

– klimatyzacja w kuchni 
schroniska,
– 24 materace do schroniska,
– pralka,
– suszarka,
– szafki metalowe,
– środki do dezynfekcji 
(rękawiczki, płyny, mopy, 
wiadra)
– maszyna do pakowania 
jedzenia
– laptop do monitoringu
– 25 fartuchów gumowanych
– materiały opatrunkowe
– 100  testów na COVID-19
– 2 koncentratory tlenu
   b) usługi na rzecz uczestników:
– 40 h wsparcia 
psychologicznego,
– 40 dni wydawania posiłków 
na terenie miasta, 
- 100 h działania punktu 
medycznego KDN.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

135 000,00 zł

4 „Wdrożenie działań 
mających na celu poprawę 
sytuacji epidemiologicznej 
związanej z zagrożeniem 
spowodowanym przez 
koronawirus SARS-CoV-2 na 
terenie województwa 
podlaskiego w obszarze 
systemu pomocy społecznej” 
realizowany w ramach 
Regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-
2020.

Wyposażenie pracowników i 
podopiecznych ogrzewalni, 
noclegowni i schroniska z 
usługami opiekuńczymi w środki 
i sprzęt do walki z COVID-19.

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białymstoku

340 629,12 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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne 
SUKCES sp. z o.o.

381373622          
 

Białystok 100,00 100,00

2 Przedsiębiorstwo Społeczne 
Okienko sp. z o.o.

200749520          
 

Białystok 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

5 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym. Moduł III 
Infrastruktura. Cel: Wsparcie 
podmiotów w dostosowaniu 
prowadzonych przez nie 
placówek świadczących 
usługi dla osób bezdomnych 
do obowiązujących 
standardów.

Wyposażenie schroniska z 
usługami opiekuńczymi w 
Białymstoku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

77 305,00 zł
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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
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