
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica SITARSKA Nr domu 25 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-850 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 856523183

Nr faksu 856523183 E-mail kse.motybel@wp.pl Strona www www.ezechiasz.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05028175000000 6. Numer KRS 0000088974

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

TADEUSZ ONIŚKO PREZES TAK

JACEK GÓRSKI WICEPREZES TAK

MARCIN DOJLIDA SEKRETARZ TAK

MARZANNA MARIA 
ONIŚKO

SKARBNIK TAK

MACIEJ BURZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU 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

MARCIN MITROSZ PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MAŁGORZATA ZANIEWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAREK ZDANOWICZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "EZECHIASZ"

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1400

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST WSPOMAGANIE LUDZI W 
KSZTAŁTOWANIU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM 
ORAZ SZERZENIE MISJI MIŁOŚCI WYRAŻJĄCEJ SIĘ W POSZANOWANIU 
GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ I BUDOWANIU WIĘZI BRATERSKIEJ (§ 4 
STATUTU).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W ROKU 2014 STOWARZYSZENIE REALIZOWAŁO SWOJE CELE POPRZEZ 
PROWADZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA, ORGANIZOWANIE 
SPOTKAŃ, WYKŁADÓW I KONFERENCJI ORAZ OBOZÓW, WCZASÓW I 
WYJAZDÓW, PORADNICTWO RODZINNE, POMOC SPOŁECZNĄ (§ 6 
STATUTU).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2014 R. STOWARZYSZENIE WYKONYWAŁO SZKOLNĄ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ POPRZEZ 
PROWADZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KS. F.BLACHNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU, ZESPÓŁ 
OBEJMUJE PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ. STOWARZYSZENIE NIE OSIĄGA ŻADNEGO 
PRZYCHODU Z TYTUŁU WYKONYWANIA FUNKCJI ORGANU PROWADZĄCEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ORAZ NIE 
POBIERA ŻADNYCH OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ WW. PLACÓWKI OŚWIATOWE Z MAJĄTKU 
NIERUCHOMEGO STOWARZYSZENIA. 
W RAMACH INNEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ STOWARZYSZENIE PROWADZIŁO:
1) KURSY ALPHA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, MAJĄCE NA CELU POMOC W KSZTAŁTOWANIU 
DOJRZAŁYCH POSTAW I OSOBOWOŚCI; UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE OKOŁO 430 OSÓB, KURS 
ALPHA OBEJMUJE 10 SPOTKAN COTYGODNIOWYCH PLUS  WEEKEND ALFA;
2) KURSY ALPHA DLA OSADZONYCH W WIĘZIENIACH BIAŁEGOSTOKU DLA MĘŻCZYN I KOBIET; 
UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE OKOŁO 50 OSÓB; 
3) TURNUSY SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW, WOLONTARIUSZY ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH 
FORMACJĄ OFEROWANĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE, W TYM ICH DZIECI – W TRZECH STOPNIACH 
UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE 367 OSÓB; 
4) TURNUS REKREACYJNO-SZKOLENIOWY DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZYŁO ŁĄCZNIE OK. 100 OSÓB; 
SZKOLENIE OBEJMOWAŁO WYKŁADY I SPOTKANIA W GRUPACH INTERAKTYWNYCH; REKREACJA BYŁA 
REALIZOWANA POPRZEZ ZAWODY SPORTOWE, ZABAWY I GRY ZESPOŁOWE;
5) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W TYM WSPARCIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH 
PROBLEMY MATERIALNE ORAZ PORADY I MODLITWY DLA RODZIN, A TAKŻE RESOCJALIZACJA OSÓB Z 
ZAKŁADÓW KARNYCH.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

NAUKA, EDUKACJA, 
OŚWIATA I 
WYCHOWANIE - W 
ROKU 2014 ODBYŁO SIĘ 
6 EDYCJI KURSU ALPHA, 
W KTÓRCH 
UCZESTNICZYŁO 
ŁĄCZNIE OKOŁO 350 
OSÓB DOROSŁYCH 
(PROWADZONE W 
DWÓCH MIEJSCACH) I 3 
EDYCJE KURSU DLA 
MŁODZIEŻY 
GIMNAZJALNEJ ORAZ 
LICEALNEJ, W KTÓRYCH 
UCZESTNICZYŁO OK. 80 
OSÓB. 3 EDYCJE KURSU 
ALPHA 
PRZEPROWADZONO W 
ZAKŁADZIE KARNYM, W 
KTÓRYM WZIĘŁO 
UDZIAŁ OK. 50 OSÓB. 
KURS ALPHA OBEJMUJE 
10 SPOTKAŃ 
COTYGODNIOWYCH 
ORAZ WEEKEND ALFA. 
OSOBY, KTÓRE 
UKOŃCZYŁY KURS 
ZWYKLE STAJĄ SIĘ 
WOLONTARIUSZAMI 
NA KOLEJNYCH 
EDYCJACH.

85.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

NAUKA, EDUKACJA, 
OŚWIATA I 
WYCHOWANIE – 
ZESPÓŁ SZKÓŁ POBIERA 
CZESNE I WPISOWE OD 
UCZNIÓW ORAZ 
OTRZYMUJE DOTACJE Z 
URZEDU MIASTA 
BIAŁYSTOK. WPISOWE 
PRZEZNACZA NA 
WYPOSAŻENIE 
POMIESZCZEŃ 
SZKOLNYCH I ZAKUP 
POMOCY 
NAUKOWYCH. 
WPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
CZESNEGO I DOTACJI 
SĄ RÓWNOWAŹNE Z 
BIEŻĄCYMI 
WYDATKAMI ZESPOŁU 
SZKÓŁ, TJ. KOSZTAMI 
UTRZYMANIA 
BUDYNKU, 
ORGANIZACJI SZKOŁY 
ORAZ WYDATKAMI 
PRACOWNICZYMI. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ JEST 
ODRĘBNYM OD 
STOWARZYSZENIA 
PODATNIKIEM I 
PROWADZI ODRĘBNE 
KSIĘGI RACHUNKOWE 
W PEŁNYM ZAKRESIE. 
STOWARZYSZENIE NIE 
OSIĄGA ŻADNEGO 
PRZYCHODU Z TYTUŁU 
WYKONYWANIA 
FUNKCJI ORGANU 
PROWADZĄCEGO 
SZKOŁY CAŁOŚĆ 
OTRZYMANYCH 
ŚRODKÓW JEST 
PRZEZNACZANA I 
WYDATKOWANA NA 
DZIAŁALNOŚĆ 
EDUKACYJNĄ.

85.20.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

POMOC SPOŁECZNA, W 
TYM POMOC 
RODZINOM I OSOBOM 
W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE 
SZANS TYCH RODZIN I 
OSÓB – OKOŁO 20 
CZŁONKÓW I 
WOLONTARIUSZY 
STOWARZYSZENIA JEST 
STALE 
ZAANGAŻOWANYCH W 
PRACĘ 
RESOCJALIZACYJNĄ W 
ZAKŁADACH KARNYCH 
BIAŁEGOSTOKU, 
PONADTO 
ORGANIZOWANA BYŁA 
POMOC DLA OSÓB W 
TRUDNEJ SYTUACJI 
MATERIALNEJ /M.IN. 
POPRZEZ. KORZYSTANIE 
ZE ZNIŻEK Z OPŁAT NA 
TURNUSY 
SZKOLENIOWE, 
ORGANIZOWANE PRZEZ 
STOWARZYSZENIE/. 
PONADTO, KILKA OSÓB 
ANGAŻOWAŁO SIĘ W 
POMOC OSOBOM 
STARSZYM. RODZINY 
RÓWNIEŻ 
OTRZYMYWAŁY 
WSPARCIE POPRZEZ 
PORADĘ I MODLITWĘ.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

1)TURNUSY 
SZKOLENIOWE DLA 
CZŁONKÓW, 
WOLONTARIUSZY ORAZ 
OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH 
FORMACJĄ 
OFEROWANĄ PRZEZ 
STOWARZYSZENIE, W 
TYM ICH DZIECI – W 
TRZECH STOPNIACH 
UCZESTNICZYŁO W 
NICH ŁĄCZNIE 367 
OSÓB;
2) TURNUS 
REKREACYJNO-
SZKOLENIOWY DLA 
MŁODZIEŻY 
UCZESTNICZYŁO 
ŁĄCZNIE OK. 100 OSÓB;
STOWARZYSZENIE 
ZORGANIZOWAŁO 2 
TURNUSY 
SZKOLENIOWE, W TYM 
DLA MŁODZIEZY DLA 
CZŁONKÓW, 
WOLONTARIUSZY ORAZ 
OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH 
FORMACJĄ 
OFEROWANĄ PRZEZ 
STOWARZYSZENIE. 
UCZESTNICZYŁO W 
NICH ŁĄCZNIE 367 
OSÓB. 
STOWARZYSZENIE 
POKRYŁO KOSZTY 
ORGANIZACYJNE, 
NATOMIAST POBYT W 
OŚRODKU CZĘŚCIOWO 
ZOSTAŁ POKRYTY 
POPRZEZ WPŁATY 
UCZESTNIKÓW. Z 
TURNUSÓW 
SZKOLENIOWYCH 
STOWARZYSZENIE 
ZANOTOWAŁO WYNIK 
DODATNI W KWOCIE 
92,00 zł.

85.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 6



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 281,187.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 210,673.19 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 29,207.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 41,307.46 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 193,819.59 zł

3,700.00 zł

174,019.59 zł

0.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16,853.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

16,100.00 zł

2.4. Z innych źródeł 70,514.46 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 190,844.50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 92.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 30,328.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,548.91 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 49,599.64 zł 16,853.60 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

19,828.69 zł 3,614.35 zł

29,115.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

655.95 zł 13,239.25 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Wydatki związane z prowadzeniem kursów szkoleniowych Alfa, w tym dla młodzieży 3,548.91 zł

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

2,423.10 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

200.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

62.00 osób

138.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

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 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

12.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

12.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 792,000.00 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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych § 18 ust. 8 pkt 9 Statutu 
Stowarzyszenia
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

TADEUSZ ONIŚKO - PREZES 
ZARZĄDU, Białystok, 

dn.27.03.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 EBL INWESTYCJE SP. ZO.O. BIAŁYSTOK, UL. SITARSKA 25 100.00 100.00

1 FUNDACJA BUDUJEMY LUDZI POKOLENIA JP II

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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