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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

   
I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „EZECHIASZ” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Powiat M. BIAŁYSTOK 

Gmina BIAŁYSTOK Ulica SITARSKA Nr domu 25 Nr lokalu  (-) 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15 – 850  Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 85 65 23 183 

 Nr faxu 85 65 23 183 E-mail: ezechiasz@budujemyludzi.pl Strona www: www.ezechiasz.org 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

15 LUTEGO 2002 R. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

15 MARCA 2005 R. 

5. Numer REGON 050281750 6. Numer KRS  0000088974 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

TADEUSZ ONIŚKO – PREZES 
 

JACEK GÓRSKI - WICEPREZES 

WOJCIECH ŁOMANOWSKI - WICEPREZES 

MARCIN DOJLIDA - SEKRETARZ 

                                                                                                                      

MARZANNA MARIA ONIŚKO – SKARBNIK 

MACIEJ BURZYCKI – CZŁONEK ZARZĄDU 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 

MARCIN MITROSZ 

MAŁGORZATA ZANIEWSKA  

MAREK ZDANOWICZ 

ZA ROK 2012 
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(-)
 

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 2012 STOWARZYSZENIE REALIZOWAŁO SWOJE CELE 

POPRZEZ PROWADZENIE SZKOŁY, ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ, 

WYKŁADÓW I KONFERENCJI ORAZ OBOZÓW, WCZASÓW I WYJAZDÓW, 

PORADNICTWO RODZINNE I PSYCHOLOGICZNE, POMOC SPOŁECZNĄ 

(§ 6 STATUTU). 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 
wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od najważniejszej) 

1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 

2. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY; 

 
3. DZIALALNOSC NA RZECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, 

RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW 
DZIECKA. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

W 2012 R. STOWARZYSZENIE WYKONYWAŁO SZKOLNĄ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ POPRZEZ 

PROWADZENIE KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W 

BIAŁYMSTOKU. STOWARZYSZENIE NIE OSIĄGA ŻADNEGO PRZYCHODU Z TYTUŁU WYKONYWANIA 

FUNKCJI ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY ORAZ NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT OD SZKOŁY Z 

TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ NIĄ Z MAJĄTKU NIERUCHOMEGO STOWARZYSZENIA.  

W RAMACH INNEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ STOWARZYSZENIE PROWADZIŁO: 

1) KURSY ALFA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, MAJĄCE NA CELU POMOC W KSZTAŁTOWANIU 

DOJRZAŁYCH POSTAW I OSOBOWOŚCI; UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE PONAD 300 OSÓB; 

2) KURSY ALFA DLA OSADZONYCH W WIĘZIENIACH BIAŁEGOSTOKU DLA MĘŻCZYN I KOBIET; 

UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE OKOŁO 60 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 BLISKO 370 OSÓB; 

4) KONFERENCJĘ DLA KOBIET, W KTÓREJ UCZESTNICZYŁO ŁĄCZNIE OK. 140 OSÓB; 

5) TURNUS REKREACYJNO-SZKOLENIOWY DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZYŁO ŁĄCZNIE OK. 60 

OSÓB; 

PONADTO STOWARZYSZENIE ZAPEWNIAŁO BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNA NA RZECZ 

OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH; 

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 CAŁY KRAJ 
 
 
 
 
 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

 tak  

 nie 
 

 

 

  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. 
FRANCISZKA BLACHNICKIEGO 

BIAŁYSTOK 300 

2 (-) (-) (-) 

3 (-) (-) (-) 

4 (-) (-) (-) 

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

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

Osoby 
fizyczne 

OKOŁO 1.400 OSÓB 
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sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 
Osoby  
prawne 

(-)  

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 

ze wskazaniem 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) 

NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE - W ROKU 2012 

ODBYŁY SIĘ 3 EDYCJE KURSU ALFA, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 

ŁĄCZNIE OK. 300 OSÓB DOROSŁYCH PROWADZONE W DWÓCH 

MIEJSCACH) I 3 EDYCJE KURSU DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 

ORAZ LICEALNEJ, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO OK. 120 OSÓB. 3 

EDYCJE KURSU ALFA PRZEPROWADZONO W ZAKŁADZIE KARNYM, W 

KTÓRYM WZIĘŁO UDZIAŁ OK. 50 OSÓB. 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA -  UDZIELANIE BEZPŁATNEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ PRZEZ PANIĄ PSYCHOLOG- WOLONTARIUSZA 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 

TRUDNYCH SYTUACJIACH ŻYCIOWYCH. W ROKU 2012  ZOSTAŁO 

PRZEPROWADZONYCH OK. 70 GODZIN PORAD. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD:  85 

Kod PKD:  88.99.Z 

Kod PKD: 88.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

CAŁY KRAJ 
 
 
 
 
 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 tak  

 nie 

 

 

   

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem 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) 

NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE - STOWARZYSZENIE 

PROWADZI KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. KS. FRANCISZKA 

BLACHNICKIEGO. STOWARZYSZENIE JEST WŁAŚCICIELEM CAŁOŚCI 

MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO WYKORZYSTYWANEGO 

DO PROWADZENIA SZKOŁY. SZKOŁA 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 SZKOŁY, TJ. KOSZTAMI 

UTRZYMANIA BUDYNKU, ORGANIZACJI SZKOŁY ORAZ WYDATKAMI 

PRACOWNICZYMI. SZKOŁA 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 ORAZ NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT OD 

SZKOŁY Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ NIĄ Z MAJĄTKU 

NIERUCHOMEGO STOWARZYSZENIA. CAŁOŚĆ OTRZYMANYCH 

ŚRODKÓW JEST PRZEZNACZANA I WYDATKOWANA NA DZIAŁALNOŚĆ 

EDUKACYJNĄ. 

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MLODZIEŹY - 

STOWARZYSZENIE ZORGANIZOWAŁO 4 TURNUSY SZKOLENIOWE, W 

TYM DLA MŁODZIEZY DLA CZŁONKÓW, WOLONTARIUSZY ORAZ OSÓB 

ZAINTERESOWANYCH FORMACJĄ OFEROWANĄ PRZEZ 

STOWARZYSZENIE. UCZESTNICZYŁO W NICH ŁĄCZNIE OK. 370 OSÓB. 

STOWARZYSZENIE POKRYŁO KOSZTY ORGANIZACYJNE, NATOMIAST 

POBYT W OŚRODKU CZĘŚCIOWO ZOSTAŁ POKRYTY POPRZEZ 

WPŁATY UCZESTNIKÓW. Z TURNUSÓW SZKOLENIOWYCH 

STOWARZYSZENIE ZANOTOWAŁO WYNIK UJEMNY W KWOCIE 70,0 zł. 

 
 
 

 
 
 
 

Kod PKD: 80 

Kod PKD: 94.99.Z 

Kod PKD: (-) 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

CAŁY KRAJ 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 tak  

 nie 

 
 

 

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 

organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
(-) 

Kod PKD: (-) 

 

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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Kod PKD: (-) 

Kod PKD: (-) 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

(-) 

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) 
 

 

309.024,02 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
204. 854,56 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
27.930, 00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
8.998,14 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
23.074,50 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
0,00 zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 
0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
0,00 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 
0,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
249.021,38  zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
3.015,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
181.780,06 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
64.226,32 zł 

e) ze spadków, zapisów 
0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
0,00 zł 

8. Z innych źródeł 
0,00 zł 
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2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -70,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

30.328,40 

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

23.074,50 

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 kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 

(-) 
0,00 zł 

2 
 

(-) 
0,00 zł 

3 
 

(-) 
0,00 zł 

4 
 

(-) 
0,00 zł 

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 kwotą 

1 
 

(-) 
0,00 zł 

2 
 

(-) 
0,00 zł 

3 
 

(-) 
0,00 zł 

4 
 

(-) 
0,00 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 52.705,45 zł 0,00 zł 

w 
tym : 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

6.871,75 zł 6.871,75 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 28.000, 00 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0, 00 zł  

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

17.833, 70 zł 16.202,75 zł 
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e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0, 00 zł 0,00 zł 

f) pozostałe koszty ogółem: 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

 z podatku dochodowego od osób prawnych 

 z podatku od nieruchomości 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 z opłaty skarbowej 

 z opłat sądowych 

 z innych zwolnień   jakich __________________________ 

 

  

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności 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) 

 

 tak  

 nie 
  

 
 

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

 

 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. 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 osób 

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 etatów 

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

   
1 osoba 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

 tak  

 nie 
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2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

osób fizycznych - 54 
 
 osób prawnych - 0 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała - 22 członków 
 
organizacja straciła - 0 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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) 

 tak  

 nie 
 

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) 

150 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  54 osoby 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 6 osób 

e) inne osoby 90 osób 

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

12 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  6 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

6 osób 

e) inne osoby 
 

0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 
           292,00 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę   0, 00 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze   0, 00 zł 

nagrody   0, 00 zł 

premie   0, 00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)    0, 00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   292, 00 zł 
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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 

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

  0, 00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

  0, 00 zł 

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

  0, 00 zł 

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

  0, 00 zł 

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

  0, 00 zł 

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

  0, 00 zł 

10. 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) 

   (-) 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

  tak  

 nie 
 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych (-) 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 tak  

 nie 
 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
(-) 

0,00 zł 

2 (-) 0,00 zł 

3 (-) 0,00 zł 
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4 (-) 0,00 zł 

5 (-) 0,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

 

 tak  

 nie 
 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 (-) 0,00 zł 

2 (-) 0,00 zł 

3 (-) 0,00 zł 

4 (-) 0,00 zł 

5 (-) 0,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 tak  

 nie 
 

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

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 (-) 0,00 zł 

2 (-) 0,00 zł 

3 (-) 0,00 zł 

4 (-) 0,00 zł 

5 (-) 0,00 zł 

X. Informacje uzupełniające 

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

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 (-) (-) -% -% 

2 (-) (-) -% -% 

3 (-) (-) -% -% 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 FUNDACJA BUDUJEMY LUDZI POKOLENIA JPII 

2 (-) 
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3 (-) 

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 (-) (-) (-) 

2 (-) (-) (-) 

3 (-) (-) (-) 

4 (-) (-) (-) 

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) 

 tak  

 nie 
 

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

Jako członkowie Stowarzyszenia chcemy bardzo podziękować naszym darczyńcom za wsparcie udzielone naszej 
działalności. Zapewniamy o naszej modlitwie. Jednocześnie informujemy, że kwoty otrzymane z 1% podatku 
dochodowego są w całości przeznaczone i wydatkowane na Centrum Pokolenia JPII.  

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
Tadeusz Oniśko 
Prezes Zarządu 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

5 maja 2013 r. 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 
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Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz” 

15-850 Białystok, ul. Sitarska 25 

                                          

BILANS 
na dzień 31.12.2012r. 

 

 

Wiersz 

(poz.) 

 
Wyszczególnienie 

Stan na dzień zamknięcia  

ksiąg rachunkowych roku 2011 roku 2012 

1 2 3 4 

 AKTYWA   

A Aktywa trwałe  1 366 900,66 1 358 264,05 
I Wartości niematerialne i prawne            0,00           0,00 
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 366 900,66 1 358 264,05 
III Należności długoterminowe           0,00           0,00 
IV  Inwestycje długoterminowe           0,00           0,00 
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe           0,00           0,00 

B Aktywa obrotowe 114 085,42 374 339,77 
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych             0,00            0,00 
II Należności krótkoterminowe       410,00       540,00 
III Inwestycje krótkoterminowe 113 469,36 373 246,62 

1 Środki pieniężne 113 469,36 373 246,62 
2 Pozostałe aktywa finansowe            0,00            0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           206,06           553,15 

 SUMA AKTYWÓW :  1 480 986,08 1 732 603,82 
 PASYWA   

A Fundusze własne 1 480 582,64 1 731 971,69 
I Fundusz statutowy 1 364 191,32 1 475 653,12 
II Fundusz z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 
III Fundusz zapasowy 0,00 0,00 
IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy 116 391,32 256 318,57 

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (w. dodatnia) 116 391,32 256 318,57 

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (w. ujemna) 0,00 0,00 
V Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 403,44 632,13 
I Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów,  

pożyczek i zapłat  

0,00 0,00 

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 403,44 632,13 
1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
2 Inne zobowiązania 403,44 632,13 
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

 SUMA PASYWÓW : 1 480 986,08 1 732 603,82 
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.............................       .........................................................          ............................................................. 

 Sporządzono dnia                      Imię i nazwisko oraz podpis osoby              Imię i nazwisko oraz podpis kierownika 
                  której powierzono prowadzenie ksiąg                          (lub zarządu) jednostki 
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RACHUNEK WYNIKÓW 

ZA OKRES 01.01.2012r. – 31.12.2012r. 
 
 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ”  
Białystok, ul. Sitarska 25  

 

 

 

Poz.   Wyszczególnienie                  Kwota w roku______  
2011                        2012 

A Przychody z działalności statutowej          190 712,71 zł            300 025,88 zł 

I.  Składki brutto określone statutem   2 530,00 zł           3 015,00 zł 

 Inne przychody określone statutem      188 182,71 zł           232 784,56 zł 
1. Przychody z działalności statutowej   

nieodpłatnej pożytku publicznego        159 067,71 zł              204 854,56 zł 

2. Przychody z działalności statutowej   

odpłatnej pożytku publicznego             29 115,00 zł                 27 930,00 zł 

 Pozostałe przychody określone statutem            -              64 226,32 zł 
B Koszty realizacji zadań statutowych            33 889,96 zł   34 871,75 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych działaln.            

      nieodpłatnej pożytku publicznego              4 757,46 zł               6 871,75 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych działaln. 

odpłatnej pożytku publicznego                            29 132,50 zł       28 000,00 zł 

3.   Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                -    -  

 

C Wynik finansowy na działaln. Statutowej    156 822,75 zł           265 154,13 zł 

(wielkość dodatnia lub ujemna)   (A-B) 

 

D Koszty administracyjne    38 069,75 zł   17 833,70 zł 

I.  Zużycie materiałów i energii       463,75 zł        349,42 zł 

II.  Usługi obce     26 959,40 zł     7 188,09 zł 

III. Podatki i opłaty         210,00 zł         614,08 zł 

IV. Wynagrodzenia              0,00 zł                     0,00 zł 

V.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.        0,00 zł            0,00 zł 
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VI. Amortyzacja       10 436,64 zł             8 636,61 zł 

VII.  Pozostałe                         0,00 zł     1 045,50 zł 

 

E Przychody finansowe             0,18 zł     8 998,14 zł 
 

F Koszty finansowe                 4 606,87 zł            0,00 zł 

 

G Pozostałe przychody      2 239,05 zł             0,00 zł 

 

H Pozostałe koszty              0,00 zł             0,00 zł 

 

I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności    

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 116 391,32 zł            256 318,57 zł 

 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          0,00 zł              0,00 zł 

I.  Zyski nadzwyczajne           0,00 zł                 0,00 zł 

II.  Straty nadzwyczajne    -             -  

 

K Wynik finansowy ogółem (I+J)           116 391,32 zł         256 318,57 zł 

1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego  
(wielkość ujemna)     -           -  

2. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
   (wielkość dodatnia)             116 391,32 zł              256 318,57 zł 

 

 

 

 

 

USTALENIE DOCHODU – PODSTAWY OPODATKOWANIA  

I. Przychody wg kont syntetycznych     

1. Przychody z działalności statutowej                272 095,88 zł 

2. Przychody finansowe            8 998,14 zł 

3. Pozostałe przychody          27 930,00 zł 

4. Zyski nadzwyczajne                             0,00 zł 
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  SUMA  :                309 024,02 zł  

II. Przychody podl. ewidencji bilansowej, nie podlegające opodatkowaniu  

1. Nieotrzymane składki członkowskie za rok 2012                                        540,00 zł 

  SUMA :               540,00 zł 

 

III. Przychody niepodleg. ewidencji bilansowej, podlegające opodatkowaniu  

1. Otrzymane składki członkowskie za lata 2009-11 w roku 2012                  410,00 zł 
 

 

IV. Razem przychody podatkowe ( I-II+III )            308 894,02 zł 

 

V. Koszty wg kont syntetycznych       

1. Koszty według rodzaju           52 705,45 zł 

2. Pozostałe koszty                    0,00 zł 

3. Koszty finansowe                       0,00 zł 

4. Straty nadzwyczajne                   0,00 zł 

  SUMA :          52 705,45 zł 

 

VI. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów podl. ewid. bilansowej 

 

brak                     0,00 zł 

                               

                              

VII. Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów nie podlegające ewidencji    

brak                     0,00 zł 

 

VIII. Razem koszty podatkowe (V-VI+VII)           52 705,45 zł 

 

IX. Dochód = podstawa opodatkowania ( IV – VIII )                         256 188,57 zł 
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Dochody wolne art. 17 ust. 1 pkt. 6 c                       256 188,57 zł 

Dochód do opodatkowania                         0,00 zł 

Stawka podatku                                19 % 

Kwota podatku do zapłaty (po zaokrągleniu)                                  0,00 zł 

 

 

 

 

.............................       .........................................................          ............................................................. 

Sporządzono dnia               Imię i nazwisko oraz podpis osoby                    Imię i nazwisko oraz podpis kierownika 
          której powierzono prowadzenie ksiąg                             (lub zarządu) jednostki 
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INFORMACJA DODATKOWA 

 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ" 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. 

 

 

      I. Wstęp  

 

1.   Nazwa jednostki :   Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz"  

Adres siedziby :     15-850 Białystok, ul. Sitarska 25 

Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy - Rej. Stowarzyszeń Nr KRS 0000088974  

    NIP 542 177 68 58,  REGON 050281750 

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej osobowości w duchu 
chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i 
budowaniu więzi braterskich. 

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD : 

9499Z- działalność jednostek, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

Podstawowa działalność statutowa : 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 promocja i organizacja wolontariatu, 
 krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
 kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji, 
 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeń-

stwami, 
 pomoc  społeczna, w  tym   rodzinom   i   osobom  w  trudnej   sytuacji  życiowej   oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, 
 nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

2. Stowarzyszenie istnieje od 1994 roku, czas trwania działalności nie jest ograniczony. 

 

 

    II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
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1. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 grudnia 2012 r. 

2. Katolickie   Stowarzyszenie   „Ezechiasz"   jest   organem   prowadzącym   Katolicką   Szkołę Podstawową im. 
ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku, która jest odrębnym podatnikiem podatku   dochodowego   od   
osób   prawnych,   samodzielnie   sporządzającym   sprawozdanie finansowe. Zatem sprawozdanie Stowarzy-
szenia nie posiada łącznych danych. 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się 
przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie. Stowarzyszenie posiada sta-
tus organizacji pożytku publicznego poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.03.2005 r. 

4. Na dzień bilansowy wycenia się: 
- środki  trwałe według  ich  wartości  początkowej,   pomniejszając o  odpisy amortyzacyjne dokonywane 

metodą liniową, ewent. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  
- należności, udzielone pożyczki oraz zob. wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty, 
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia, 
- rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów jak i inne zasady objęte Polityką Rachunkowości, nie uległy 
zmianie w stosunku do poprzedniego roku. 

Nastąpiła zmiana programu księgowego, od roku 2012 księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą 
programu Rewizor, którego producentem jest firma INSERTS.A. z siedzibą we Wrocławiu.  

 

Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową bądź jednorazowo w 
miesiącu przyjęcia do używania w przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego przekracza 2.000 zł.  

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej. 

Stowarzyszenie sporządza Bilans w oparciu o wzór - załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539/ 

 

Rachunek Wyników sporządzony jest wg wzoru - załącznika Nr 2 do ww. rozporządzenia.  Informacja 

Dodatkowa zawiera dane stosownie do wytycznych §3 wymienionego rozporządzenia w oparciu o załącznik Nr 1 

ustawy o rachunkowości .  

 

 

III. Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego za rok 2012 

 

III. 1. Dane uzupełniające do bilansu 

1.   Informacja dotycząca działu AKTYWA :                        1 732 603,82 zł 

Na aktywa trwałe Stowarzyszenia w bilansie składają się : 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :                             1 358 264,05 zł 

- wartość początkowa środków trwałych                                             1 343 871,99 zł 
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- umorzenie środków trwałych                                                                187 185,94 zł 

- wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych                            3 373,80 zł 

- umorzenie wart. niemater. i prawnych dokonane w r.2003.2011              3 373,80 zł 

- środki trwałe w budowie – Centrum Edukacyjno-Formacyjne                 201 578,00 zł 

2. Na saldo środków pieniężnych składa się:                                                 373 246,62 zł 

- kwota środków pieniężnych w kasie                                                             3 615,19 zł 

- kwota środków na rachunkach bankowych                                              369 631,43 zł 

    3.   Należności krótkotermin. z tyt. składek członk.  540,00 zł 

4. Rozliczenie międzyokresowe kosztów                                                              553,15 zł 
 

         2. Informacja dotycząca działu PASYWA                                   1 732 603,82 zł 

I. Fundusz własny Stowarzyszenia, w tym :                                                1 480 582,64 zł 

          -    wynik finansowy netto za rok 2012                                                    256 318,57 zł 

- fundusz statutowy                                                                             1 364 191,32 zł 

II.  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu rozrachunków                                   632,13 zł 

    III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                          0,00 zł 

III. 2. Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów 

/ wg Rachunku Wyników za rok 2012/ 

         1. Przychody z działalności statutowej:                                                            300 025,88 zł 

nieodpłatnej:                                                                                                     272 095,88 zł 

- otrzymane darowizny                                                                                 181 780,06zł 

- otrzymane darowizny tyt. wpłat 1% podatku                                                 23 074,50 zł 
- otrzymane składki członkowskie                                                                     3 015,00 zł 
- pozostałe przychody określone statutem /zbiórki publiczne/                       64 226,32 zł 
odpłatnej: otrzymane środki pieniężne jako zwrot poniesionych wydatków  27 930,00 zł                           

2. Koszty działalności statutowej                                                                          34 871,75 zł 
nieodpłatnej:                                                                                                     6 871,75 zł 

- zużycie materiałów organiz. wg programu kursów, szkoleń, festynu            6 871,75 zł 

odpłatnej: _____________________________  ______________  _______         28 000,00 zł 

- usługi obce-wynajem ośrodka /noclegi, wyżywienie/                                     28 000,00 zł 

Świadczenia niepieniężne to zazwyczaj bezpłatne wykonywanie zadań przez członków Stowarzyszenia 
/prowadzenie wykładów, obsługa logistyczna kursów/ oraz realizacja zadań w zakresie własnym 
Stowarzyszenia /bezpłatny punkt pomocy psychologicznej/. 

3. Koszty administracyjne wg struktury :                                                                17 833,70 zł 

- amortyzacja                                                                                          8 686,61 zł 
- zużycie materiałów i energii                                                                    349,42 zł 
- usługi obce                                                                                           7 188,09 zł 
- podatki i opłaty                                                                                        614,08 zł 
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- wynagrodzenia                                                                                           0,00 zł 
- ubezpieczenia i inne świadczenia                                                               0,00 zł 
- pozostałe koszty                                                                                  1 045,50 zł 

 

4. Przychody finansowe - otrzymane odsetki bankowe                                        8 998,14 zł 
5. Koszty finansowe                                                                                                     0,00 zł 
6. Pozostałe przychody                                                                                                     0,00 zł 
7. Pozostałe koszty                                                                                                         0,00 zł 

III. 3. Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego 

1. 1) Zakres zmian wartości składników majątkowych w roku 2012: 

 

 ogółem wartość bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 
31.12.2012r. wynosi 1 156 686,05 zł. Na wartość tę składa się: grunt przy ul. Sitarskiej w kwocie 87 238,44 zł, 
grunt przy ul.Herberta w kwocie 860 729,60 zł oraz niezamortyzowana wartość budynku przy ul. Sitarskiej 
równa 208 718,01 zł. 

 Wartość środków trwałych w budowie stanowi wartość 201 578,00 zł.  
 Wartości niematerialne i prawne – w roku 2011 zakupiono program Easyworship, został zamortyzowany jed-

norazowo, w roku 2012 nie nabyto wartości niemater. i prawnych. 
 w roku 2012 nie uległy przemieszczeniu ani likwidacji ww. składniki majątkowe. 

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście - Stowarzyszenie nie posiada, 

3) wartość   nieamortyzowanych   lub   nieumarzanych   środków   trwałych,   używanych na  podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu - nie posiada, 

4) zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności budynków  lub budowli – brak 
zobowiązań 

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego – na fundusz statutowy składa się:   

- różnica przychodów nad kosztami osiągnięta w poprzednich latach przez Stowarzyszenie /dodatni wynik 

finansowy/, 

- częściowe przeniesienie środków pieniężnych z funduszu statutowego Szkoły w r.2008, 

Stowarzyszenie akcji nie posiada 

- pomniejszono fundusz statutowy w roku 2012 o 5 000 zł przeznaczony jako fundusz założycielski fundacji 

Budujemy Ludzi Pokolenia JP II; 

- różnica z poprzedniego roku (70,48 zł) wynika z błędnego przeniesienia wyniku.  

6) fundusz rezerwowy, fundusz zapasowy — nie są wyodrębnione,  

7) fundusz statutowy w całości jest przeznaczany na realizację celów statutowych, w tym na nabycie środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących realizacji tych celów; za rok 2012 nadwyżka 
przychodów nad kosztami wynosi 256 318,57 zł i jest przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego, 

8) stan rezerw - nie były tworzone w poprzednich okresach sprawozdawczych, brak tytułu do utworzenia rezerw 
w roku 2012 

9) dane o odpisach aktualizujących - brak tytułów do tworzenia odpisów, 

10) podział zobowiązań długoterminowych – Stowarzyszenie nie posiada takich zobowiązań  

11) czynne rozliczenia międzyokresowe – nie występują 

12) zobowiązania zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia - brak 
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13) zobowiązania warunkowe - brak takich zobowiązań, 

   Stowarzyszenie nie posiada innych zobowiązań /niż określonych w pkt.10/, nie udzieliło poręczeń ani gwarancji 

związanych z działalnością statutową. 

 

2. 1), 2), 3), 4), 5), 9), 10) wymienione zdarzenia nie wystąpiły bądź nie dotyczą   

6) zmiany  w  strukturze  przychodów  i   kosztów w  stosunku  do  poprzedniego  roku   nie  występują, 
struktura ta jest analogiczna do poprzedniego okresu sprawozdawczego – nie występują znaczące różnice 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – dot. budowy Centrum Formacyjno-
Edukacyjnego przy ul. Herberta w Białymstoku /koszt  poniesiony w roku 2010 to kwota 201 
578,00 zł. dot. wykonania projektu/, w r.2012 nie poniesiono.  

8) planowane na rok 2013 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – kontynuacja rozpoczętej inwe-
stycji, tj. budowy ośrodka przeznaczonego na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. 

2a. Pozycje bilansu i rachunku wyników w walutach obcych - nie występują. 

3. Nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

4. Informacje  
1) przeciętnym zatrudnieniu – brak zatrudnionych 

2) wynagrodzeniach osobom wchodzącym w skład zarządu - nie udzielono, 

3) udzielonych pożyczkach, itp. świadczeniach - nie udzielono. 

5. 1), 2), 3) nie wystąpiły takie zdarzenia, 4) dane są zawarte w sprawozdaniu finansowym. 

6. 1) - 5) nie dotyczy - brak wspólnych przedsięwzięć, 

7. Nie nastąpiło połączenie, nie dotyczy, 

8. Nie są znane żadne niepewności , co do możliwości kontynuowania działalności, 

9. Brak innych zdarzeń wpływających na ocenę sytuacji  majątkowej,  finansowej  lub wynik finansowy Ka-
tolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz". 

 

 

 

.............................       .........................................................          ............................................................. 

Sporządzono dnia               Imię i nazwisko oraz podpis osoby                    Imię i nazwisko oraz podpis kierownika 

          której powierzono prowadzenie ksiąg                             (lub zarządu) jednostki  

 


