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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "POMÓŻ IM" NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I 
HOSPICJUM DLA DZIECI

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina M. BIAŁYSTOK Ulica GENERAŁA 
FRANCISZKA 
KLEEBERGA

Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-691 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 856622003

Nr faksu 856792424 E-mail 
arnoldsobolewski@o2.pl

Strona www pomozim.bialystok.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20016674000000 6. Numer KRS 0000288520
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

1. SOLARZ ELŻBIETA – PREZES   ZARZĄDU
2. SOBOLEWSKI ARNOLD – WICEPREZES   ZARZĄDU

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

1. KUŁAK WOJCIECH
2. BARSZCZEWSKI SZCZEPAN KAMIL
3. KRAJEWSKA-KUŁAK ELŻBIETA
4. MUSZYŃSKA-ROSŁAN KATARZYNA MARIA
5. ZAWINOWSKI ZBIGNIEW

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są: 
1) tworzenie i rozwój warunków wszechstronnego leczenia         i 
rehabilitacji dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz inne 
choroby przewlekłe, 
2) udzielanie pomocy rodzinom dzieci w zaadoptowaniu się do 
nowej sytuacji spowodowanej chorobą dziecka,
3) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami 
ograniczającymi życie,
4) nieodpłatna pomoc i wspieranie dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych oraz ich rodzin,
5) wspieranie rozwoju kulturalnego chorych dzieci i ich rodzin oraz 
ich integracja społeczna.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Cele swoje Fundacja realizuje przez: 
1) współpracę z personelem medycznym w zakresie poszerzania 
form specjalistycznej pomocy medycznej oraz poprawiania 
warunków i możliwości leczenia m.in. poprzez dofinansowanie 
poczynań i projektów przeznaczonych dla dzieci i rodziców, 
2) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przestrzegania 
praw dzieci i ich rodzin oraz stałe aktualizowanie informacji o 
obowiązujących przepisach,
3) inicjowanie, stałe propagowanie i organizowanie idei pomocy 
materialnej i finansowej wśród osób fizycznych, firm, instytucji, 
zakładów pracy, innych organizacji na rzecz chorych dzieci oraz 
gromadzenie funduszy na koncie Fundacji, 
4) sporządzanie i rozprowadzanie dla rodzin dzieci chorych 
informacji o chorobie, leczeniu oraz sposobach zapobiegania 
skutkom ubocznym stosowanych leków,
5) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie różnych form 
integracji dzieci oraz rehabilitacji w czasie i po leczeniu – w 
środowisku szpitala, rodziny oraz zdrowych rówieśników i dorosłych 
(turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pielgrzymki, zajęcia dodatkowe, 
imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, prozdrowotne, w tym 
festyny),
6) udostępnianie rodzinom, na podstawie zawartego porozumienia, 
konta Fundacji w celu zbiórki funduszy na indywidualne leczenie i 
rehabilitację chorych dzieci oraz wydatki z tym związane, 
7) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,
8) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin pacjentów, umożliwiającą 
im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc dla rodzin w okresie 
żałoby,                                 
9) współdziałanie oraz wymiana doświadczeń:   
a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami 
naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz  
nieuleczalnie  chorych dzieci i ich rodzin,
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
10)  prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania 
sprzętu medycznego i       rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie 
leczonych w domu,
11) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w 
zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych, 
12)  organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i 
staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki 
paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów 
oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki 
paliatywnej,
13)  świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą,
14)  organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy, 
 
15)  prowadzenie działalności gospodarczej w formie organizacyjnie 
wydzielonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych 
Fundacji, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w 
całości na realizację celów statutowych, 
16)  wszelkie inne formy, uznane przez Fundację za właściwe, w 
tym zmierzające do pozyskania środków na działalność statutową,
17) promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

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

ochrona i promocja zdrowia
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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)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działania Fundacji ukierunkowane są na dobro chorych dzieci - podopiecznych, 
prowadzonego przez Fundację, Białostockiego Hospicjum dla Dzieci oraz 
małych pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku i ich rodzin.
 Zespół hospicjum jest na każde wezwanie naszych podopiecznych przez całą 
dobę, 
365 dni w roku. Pod naszą opieką przebywa 25 dzieci z terenu całego 
województwa podlaskiego. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z 
naszą opieką. Zapewniamy: aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny, leki, 
opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, pomoc socjalną, pomoc 
psychologiczną i duchową, wsparcie w żałobie. Opieką obejmujemy również 
najbliższą rodzinę dziecka.
Pomagamy w zakupie leków, organizujemy i finansujemy dojazd do ośrodków 
przeszczepowych oraz pobyt rodzica w ośrodku, organizujemy turnusy 
rehabilitacyjne, próbujemy sprawić, by święta i uroczystości rodzinne, które nasi 
pacjenci spędzają w Klinice były jak najbardziej zbliżone do domowych, 
zapewniamy im prezenty i dobrą zabawę. Poprzez cykliczne remonty i ciągłą 
modernizację, stworzyliśmy razem z personelem medycznym kolorową, 
przyjazną dzieciom i ich rodzicom Klinikę.
Ważną częścią naszych działań jest wolontariat. Przeprowadzamy nabór i 
szkolenie nowych wolontariuszy, następnie umożliwiamy im aktywne działanie 
poprzez kontakt z naszymi podopiecznymi. Nasi wolontariusze są codziennie w 
Klinice, organizują gry i zabawy, prowadzą zajęcia plastyczne i muzyczne oraz 
odwiedzają naszych podopiecznych hospicyjnych w  ich domach. Istotnym 
elementem jest czynny udział wolontariuszy w grupach wsparcia.

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

województwo

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

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

promocja i organizacja wolontariatu

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

250

0

Osoby 
fizyczne

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)

1. świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie, 
2. tworzenie i rozwój warunków wszechstronnego leczenia i 
rehabilitacji dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz inne 
choroby przewlekłe oraz udzielanie pomocy rodzinom dzieci, 
3. nabór i szkolenie nowych wolontariuszy.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.E , 88.99.Z

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

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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)

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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)

Kod PKD:

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) 2,747,835.50 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 539,884.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 76,090.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,239,515.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 18,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 812,928.71 zł

0.00 zł

228,949.57 zł

334,995.85 zł

209,721.59 zł

0.00 zł

39,261.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 61,417.44 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,239,515.30 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,415,616.69 zł 1,239,515.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1,689,053.67 zł 906,784.98 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

358,836.52 zł 268,105.32 zł

123,944.40 zł 64,625.00 zł

1 ŚWIADCZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – PROWADZENIE 
BIAŁOSTOCKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

582,983.24 zł

2 LECZENIE I REHABILITACJA DZIECI CIERPIĄCYCH NA CHOROBY 
NOWOTWOROWE ORAZ INNE CHOROBY PRZEWLEKŁE ORAZ POMOC ICH 
RODZINOM

323,801.74 zł

3 KAMPANIA SPOŁECZNA INFORMUJĄCA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1% 
PODATKU NA  RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI

64,625.00 zł

4 DZIAŁ ADMINISTRACJI – ROZLICZANIE KONTRAKTU Z NFZ, PROMOCJA I 
FUNDRAISING, DZIAŁ TECHNICZNY, FINANSOWY I PRAWNY

268,105.32 zł

1 LECZENIE I REHABILITACJA 49,787.32 zł
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w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 243,782.10 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)

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
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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)

11.0 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)

10.8 etatów

4.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

254.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 254.00 osób
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66.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

10.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

4.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 50.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 687,094.21 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

630,163.67 zł

610,163.67 zł

nagrody

premie

0.00 zł

2,000.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 56,930.54 zł

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

38,339.78 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 38,339.78 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

8,500.00 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

3,817.19 zł

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

8,500.00 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

6,030.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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

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

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

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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 KONCERT FINAŁOWY W RAMACH AKCJI „POLA NADZIEJ” 12,000.00 zł

2 KONCERT CHARYTATYWNY ZESPOŁU „CZERWONY TULIPAN” 6,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

ARNOLD SOBOLEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI - 21.06.2012R. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowego 
wydatkowania środków finansowych 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych przekazanych w 2

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Białymstoku

2011-09-23
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