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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

Druk: MPiPS 1



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 - 
PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI
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

Opieka hospicyjna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi z województwa 
podlaskiego i wspieranie rodziców w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową – 
to główne obszary działalności Fundacji. 

1. Szpital w domu
Nasza Fundacja prowadzi Białostockie Hospicjum dla Dzieci. To jedynie w 
województwie podlaskim domowe hospicjum dla dzieci, co oznacza, że mali 
pacjenci nie są skazani na długotrwały i stresujący pobyt w szpitalu, ale mogą 
przebywać i odchodzić w swoich domach, otoczeni miłością bliskich, a lekarze i 
pielęgniarki do nich dojeżdżają. Pod naszą opieką znajduje się stale ok. 25 
nieuleczalnie chorych dzieci z całego województwa podlaskiego. Jesteśmy na 
każde ich wezwanie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Zapewniamy naszym 
podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie 
psychologiczne i duchowe, a także leki, aparaturę medyczną i sprzęt 
rehabilitacyjny. Pracujemy zespołowo, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki pełnią 
dyżury telefoniczne i są w stałym kontakcie z rodzinami podopiecznych, 
wspierając ich szczególnie, w trudnym okresie śmierci dziecka. Tam, gdzie rola 
personelu medycznego się kończy, wkraczają psycholog i ksiądz, m.in. 
organizując grupy wsparcia w żałobie. Pracownik socjalny pomaga opiekunom w 
załatwieniu spraw w urzędach. Rocznie cały zespół odbywa ponad 5,5 tys. wizyt 
w domach małych pacjentów, pokonując ok 300 tys. km, co odpowiada 
siedmiokrotnemu okrążeniu ziemi dookoła równika. 

2. Dom w szpitalu
Nasza Fundacja opiekuje się także małymi pacjentami Kliniki Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 
Białymstoku, także tymi, którzy zakończyli już leczenie. Pomagamy rodzicom w 
leczeniu i rehabilitacji dzieci, organizując m.in. turnusy rehabilitacyjne oraz 
refundując zakup leków. W Klinice, stworzyliśmy rodzicom warunki, dzięki 
którym mogą przebywać z dzieckiem przez całą dobę, co sprzyja zmniejszeniu 
stresu wywołanego pobytem w szpitalu i przyśpiesza efekty leczenia. Nasi 
wolontariusze spędzają z małymi pacjentami czas: wspólnie świętują, bawią się i 
uczą. Aktywnie działamy na rzecz tego, aby dzieci szybciej wyzdrowiały i 
uwierzyły w to, że mogą żyć jak ich rówieśnicy.

3.Rodzina pacjentem
Leczenie, rehabilitacja, walka z bólem oraz polepszanie jakości życia chorych 
dzieci to sedno naszych działań, które jednak bez ścisłego współdziałania z 
rodzinami podopiecznych nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Dlatego 
rodzina dziecka staje się jednym z głównych priorytetów naszej działalności, tzw. 
„pacjentem drugiego rzutu”. Staramy się wspierać opiekunów, bo to od nich w 
ogromnym stopniu zależą efekty naszej pracy. Jesteśmy miejscem, w którym 
można skorzystać z pomocy grup wsparcia i wolontariuszy, podzielić się bólem 
po stracie dziecka z innymi rodzicami, zwrócić się o finansowe wsparcie, 
uzyskać informacje, jak ubiegać się o pomoc i gdzie jej szukać. 

Działalność pozamedyczna w 2012 roku

1. Organizacja cyklicznych uroczystości rodzinnych dla naszych podopiecznych: 
zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, urodziny, Mikołajowie w akcji, czyli 
rozwożenie gwiazdkowych prezentów. 
2. Szalone środy w Onkolandii: wolontariusze Fundacji spędzają czas z małymi 
pacjentami Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego, wspólnie gotują, oglądają filmy lub wykonują 

promocja i organizacja wolontariatu
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prace plastyczne. 
3. Całoroczna współpraca z wolontariatem pracowniczym z Auchan Hetmańska. 
4. Grupa wsparcia w żałobie – comiesięczne spotkania rodzin, które straciły 
dziecko z psychologiem hospicyjnym. 
5. Zimowy i letni intensywny turnus rehabilitacyjny w Zakopanem (styczeń, 
sierpień) dla dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej 
oraz rodzeństwa podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
6. Kampania społeczna „Pola Nadziei” (jesień 2011 – wiosna 2012) – kampania 
mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy 
nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom, której symbolem jest żonkil – kwiat 
nadziei; w akcję włączyło się 87 instytucji, głównie szkół i przedszkoli, 
zorganizowano cztery konkursy żonkilowe (plastyczny, poetycki, fotograficzny i 
biżuterii żonkilowej), przeprowadzono trzy edycje warsztatów nt. opieki 
paliatywnej i wolontariatu, podczas których przeszkolono 714 osób, 
zorganizowano dwie kwesty miejskie, w które zaangażowało się 340 
wolontariuszy oraz koncert finałowy – podziękowanie dla mieszkańców miasta 
na Rynku Kościuszki z udziałem zespołu Cochise. 
7. Drugi Bajkowy Pokój (marzec) – remont domu oraz pokoju podopiecznej 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci – Gabrysi, sfinansowany z wpłat sponsorów 
w ramach akcji „Gazety Wyborczej” Choinka darczyńców oraz środków Fundacji. 

8. Ogólnopolska konferencja „Pediatryczna opieka paliatywna – problemy stare i 
nowe” (październik) w Przewięzi k. Augustowa; po raz pierwszy w naszym 
regionie i po raz pierwszy jako Fundacja „Pomóż Im” zorganizowaliśmy 
ogólnopolską konferencję dla wszystkich hospicjów dziecięcych w Polsce. W 
gronie 120 osób (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelanów i 
wolontariuszy) rozmawiano o nowotworach u dzieci, leczeniu bólu, żywieniu, 
problemach neurologicznych, ale i nowościach – jak choćby hospicjum 
perinatalne czyli dla kobiet, które o śmiertelnej chorobie u dziecka dowiadują się 
już w ciąży.

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

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
BIAŁOSTOCKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

BIAŁYSTOK 42
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

320

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.

Fundacja prowadzi – NZOZ Białostockie Hospicjum dla Dzieci 
/BHD/. Podopieczni BHD – jedynej takiej placówki dla dzieci  w 
województwie podlaskim – mają zapewnioną całodobową opiekę 
lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, 
duchowe i socjalne, a także leki, aparaturę medyczną i sprzęt 
rehabilitacyjny. Dzięki domowej formule opieki nie są skazani na 
długotrwały i stresujący pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać 
wśród najbliższych odchodzić, otoczeni ich miłością. Personel 
BHD pracuje zespołowo, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki pełnią 
dyżury telefoniczne i są w stałym kontakcie  z rodzinami 
podopiecznych, wspierając ich szczególnie w trudnym okresie 
śmierci dziecka. W 2012 roku zespół  BHD stanowili 4 lekarze, 5 
pielęgniarek, 2 rehabilitantki oraz psychologa, kapelana i 
pracownik socjalny. W omawianym roku opieką objęliśmy 42 
podopiecznych, głównie z wrodzonymi ciężkimi wadami 
genetycznymi, z czego 11 spośród nich mieszkało w Białymstoku, 
a pozostałych 31 – w miejscowościach poza stolicą województwa 
podlaskiego. W sumie zespół medyczny BHD odbył 5603 wizyty  
w domach pacjentów, co średnio daje ok. 17 wizyt miesięcznie u 
jednego pacjenta, pokonując 293 455 km. Poza opieką medyczną 
staramy się dbać również o integrację społeczną  i kulturalną 
rodzin pacjentów BHD, m.in. poprzez: organizację cyklicznych 
uroczystości rodzinnych (zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, 
urodziny, Mikołajowie w akcji, czyli rozwożenie gwiazdkowych 
prezentów); comiesięczne spotkania Grupy wsparcia w żałobie 
oraz akcje charytatywne (np. Bajkowy pokój, w ramach której 
wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pokój Gabrysi, podopiecznej BHD). 

2. Tworzenie i rozwój warunków wszechstronne leczenie i 
rehabilitacja dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz 
inne choroby przewlekłe oraz udzielanie pomocy rodzinom dzieci. 

   
Działania Fundacji ukierunkowane są na dobro chorych dzieci, 
małych pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 
Białymstoku i ich rodzin.
Rokrocznie Fundacja obejmuje opieką ok. 50 dzieci cierpiących 
na choroby nowotworowe,    przebywających w Klinice. Rodzicom 
stworzyliśmy warunki, dzięki którym mogą przebywać  z 
dzieckiem przez całą dobę, co pozytywnie wpływa na złagodzenie 
stresu i przyśpieszenie leczenia. Pomagamy w zakupie leków, 
organizujemy i finansujemy dojazd do ośrodków 
przeszczepowych oraz pobyt rodzica w ośrodku. Aby mali 
pacjenci szybciej uwierzyli w to, że mogą żyć jak ich rówieśnicy, 
zabieramy te z nich, które ukończyły już leczenie na letnie  i 
zimowe intensywne turnusy rehabilitacyjne w Zakopanem (w 
2012 roku w sumie  w turnusach uczestniczyło 71 dzieci). Prawie 
codziennie, wolontariusze Fundacji spędzają  z naszymi 
podopiecznymi czas: wspólnie świętują, bawią się i uczą. Co 
środę organizują spotkania pod nazwą „Szalone środy w 
Onkolandii”, w ramach których wspólnie z dziećmi gotują, 
oglądają filmy, wykonują prace plastyczne, itp., dając rodzicom 
chwile tak potrzebnego relaksu. Poprzez cykliczne remonty i 
ciągłą modernizację, stworzyliśmy, razem z personelem 
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medycznym , kolorową i przyjazną Klinikę.

3. Nabór i szkolenie nowych wolontariuszy. 

W 2012 roku Fundacja przeprowadziła 2 kursy dla 138 
wolontariuszy, chcąc w ten sposób promować ideę wolontariatu, 
wskazywać różnorodne formy pomocy potrzebującym, edukować 
z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej. Kursy skierowane były 
do osób pełnoletnich. Składały się z 3 wykładów, podczas których 
poruszane były zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno-
hospicyjnej, psychologicznej oraz z zakresu technik 
pielęgnacyjnych. Każdy uczestnik kursu uczestniczył w zajęciach 
praktycznych oraz brał udział w akcji charytatywnej. Cały kurs 
zakończył się testem oraz wydaniem certyfikatu. W 2012 r. 
certyfikat ukończenia kursu dla wolontariuszy uzyskały 84 osoby, 
z czego część zasiliło grupę wolontariuszy Fundacji. 
Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w codziennym 
wspieraniu rodzin naszych podopiecznych oraz ich integracji 
społecznej: odwiedzają regularnie dzieci przebywające w Klinice 
Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku  i podopiecznych 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci w ich domach oraz pracują 
przy organizacji cyklicznych imprez dla rodzin podopiecznych 
Fundacji (spotkania grupy wsparcia w żałobie, zabawa 
choinkowa, Dzień Dziecka, itp.), podczas których odciążają 
opiekunów, np. zajmując się zdrowym rodzeństwem pacjentów 
BHD. Wspieramy całą rodzinę pacjenta, gdyż to od  niej w 
ogromnym stopniu zależą efekty naszej pracy. Leczenie, 
rehabilitacja, walka z bólem oraz polepszanie jakości życia 
chorych dzieci nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez 
ścisłego współdziałania z rodzinami podopiecznych. 
Wolontariusze pomagają również  w pracach biurowych w 
Fundacji, a także przy zbiórkach publicznych.

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

Kod PKD:

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) 3,007,858.52 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 602,756.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 28,049.83 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,169,228.39 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

12,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 497,022.42 zł

0.00 zł

143,387.14 zł

110,713.99 zł

235,221.29 zł

0.00 zł

4,800.00 zł

2,900.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 698,801.88 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 551,696.87 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: 3,196,827.94 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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

f)pozostałe koszty ogółem:

2,380,759.05 zł 551,696.87 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

303,691.68 zł 0.00 zł

121,997.80 zł 0.00 zł

390,379.41 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 PROWADZENIE BIAŁOSTOCKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI /opieka medyczna - 
lekarska i pielęgniarska, serwis aparatury medycznej, badania laboratoryjne, opieka 
psychologiczna i duszpasterska, opieka pracownika socjalnego, utrzymanie floty - paliwo, 
ubezpieczenie, 

551,696.87 zł

1 LECZENIE I REHABILITACJA PODOPIECZNYCH FUNDACJI 50,569.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

9.8 etatów

Druk: MPiPS 11



13.0 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)

360.00 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 360.00 osób

54.00 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

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 54.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 676,739.58 zł

a) z tytułu umów o pracę 640,589.58 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 621,789.58 zł

nagrody

premie

0.00 zł

18,800.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 36,150.00 zł

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

394,562.52 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 394,562.52 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

4,852.95 zł

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

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

6,300.00 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)

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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ORGANIZACJA KONCERTU FINAŁOWEGO AKCJI POLA NADZIEI 12,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ 
OBLICZANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I INNE, 
ZGŁASZANIE DANYCH DLA CELÓW 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ US

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ 
KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK 
W BIAŁYMSTOKU

2012-10-03
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