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

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica ŚWIĘTOJAŃSKA Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-277 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 85-732-37-70

Nr faksu 85-732-37-70 E-mail dom.polonii@wp.pl Strona www www.fundacja.sos.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05198353700000 6. Numer KRS 0000000291

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Rafał Cierniak Prezes Zarządu Fundacji TAK

Irena Konon Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Elżbieta Tyszuk Sekretarz Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Szczytko Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Sebastian Bagiński Członek Rady Fundacji TAK

Kamila Anna Grabka Levin Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ DZIECIOM 
POLSKIEGO POCHODZENIA Z
REPUBLIKI BIAŁORUŚ,
2. ORGANIZACJA INTEGRACYJNEGO LETNIEGO I ZIMOWEGO 
WYPOCZYNKU DLA DZIECI POLSKIEGO
POCHODZENIA Z REPUBLIKI BIAŁORUŚ ORAZ DZIECI Z POLSKICH DOMÓW 
DZIECKA I PLACÓWEK
OPIEKI SPOŁECZNEJ,
3. SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE:
A) ZBIÓREK I IMPREZ PUBLICZNYCH,
B) WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI,
C) DZIAŁALNOŚCI PROPAGATORSKIEJ, INFORMACYJNEJ I WYDAWNICZEJ W 
ZAKRESIE
POMOCY DZIECIOM POLSKIEGO POCHODZENIA Z REPUBLIKI BIAŁORUŚ.
2. WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI
DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI FUNDACJI ORAZ 
WSPÓŁPRACĘ KRAJOWĄ I
ZAGRANICZNĄ Z INSTYTUCJAMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI 
WYKAZUJĄCYMI
ZAINTERESOWANIE CELAMI FUNDACJI.
3. TWORZENIE, PROWADZENIE I FINANSOWANIE PLACÓWEK O 
CHARAKTERZE
WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNYM ZWANYMI DOMAMI POLONII.
4. WSPIERANIE OŚWIATY POLSKIEJ NA BIAŁORUSI M. IN. PRZEZ:
A) MIĘDZYSZKOLNĄ WYMIANĘ I POBYTY ŚRÓDROCZNE UCZNIÓW,
B) ORGANIZACJĘ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH,
C) ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW, KURSÓW DLA DZIECI, PRAKTYK 
PEDAGOGICZNYCH DLA
NAUCZYCIELI,
D) ZAKUP I DYSTRYBUCJĘ LEKTUR SZKOLNYCH, PODRĘCZNIKÓW ITP.,
E) POBYTY DZIECI I MŁODZIEŻY U RODZIN W POLSCE,
F) ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I 
POPULARNONAUKOWYCH POŚWIĘCONYCH
OŚWIACIE.
5. WSPIERANIE KULTURY POLSKIEJ NA BIAŁORUSI M. IN. PRZEZ:
A) ORGANIZACJE PRZEGLĄDÓW POLSKIEJ SZTUKI,
B) WYSTĘPY TWÓRCÓW I ZESPOŁÓW POLONIJNYCH W POLSCE,
C) ORGANIZOWANIE WYSTAW ARTYSTÓW POLONIJNYCH,
D) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY POLSKIEJ,
E) ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW DLA ANIMATORÓW I 
TWÓRCÓW RUCHU ARTYSTYCZNEGO

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2500

7

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Zorganizowanie czterech 14-dniowych turnusów rekreacyjno-edukacyjnych pn. Wakacyjna przygoda 
w Polsce (170 uczestników) i jednego 10-dniowego dla rodzin z dziećmi (40 uczestników) w Domu 
Polonii w Żytkiejmach (czerwiec-sierpień 2017)
2. Dofinansowanie pobytu 55 dzieci i opiekunów z Białorusi na turnusie wypoczynkowym w Bukowinie 
Tatrzańskiej i Muszynie (czerwiec 2017)
3. Przeprowadzenie akcji Podarujmy Dzieciom Święta (listopad-grudzień 2017), wizyta dzieci w 
Białymstoku, paczki dla 2000 dzieci.
4. Organizacja projektów:
- Pomoc stypendialna osobom polskiego pochodzenia z Białorusi studiującym na uczelniach wyższych w 
Polsce - 24 osoby, realizacja styczeń-grudzień 2017,
- Wspólne dobro - kultura polska na Białorusi - organizacja dwóch festiwali muzycznych, Jedność i 
Polskie serce w Mińsku, realizacja sierpień-grudzień 2017, 
- Pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia - trzydniowy wyjazd dla 52 osób, realizacja październik 2017,
- Wznieśmy Polonię siłą młodości - 5-dniowy wyjazd dla 41 osób do Wielkopolski
5. Kontynuacja akcji Polska książka polskim bibliotekom - 1750 przekazanych egzemplarzy
6. Akcja pomocy zdrowotnej (leki, materiały medyczne i rehabilitacyjne)
7. Współorganizacja XVIII Dni Kultury Kresowej w Białymstoku, dofinansowanie wydania pisma Goniec 
Kresowy, pomoc redakcyjna.
9. Przekazywanie artykułów spożywczych i przemysłowych
10. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna, Związkiem Piłsudczyków, GRH im. Brygady 
Kawalerii Plis, Stowarzyszeniem My dla Innych, Fundacją Polska Pomoc.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja kolonii letnich 
w Domu Polonii w 
Żytkiejmach 
(województwo 
warmińsko-mazurskie), 
cztery 14-dniowe turnusy 
dla 170 uczestników, 
jeden 10-dniowy turnus 
dla rodzin z dziećmi dla 40 
uczestników. Organizacja 
obejmowała: 
przygotowanie posiłków 
(4-5 dziennie), transport z 
granicy i z powrotem, 
transport wycieczkowy, 
zakup upominków, 
artykułów do realizacji 
programu, ubezpieczenie, 
koszty utrzymania 
ośrodka, koszty 
wynagrodzeń i 
pochodnych od 
wynagrodzeń 
pracowników 
administracyjnych i 
merytorycznych (kadra 
edukacyjna), organizację 
wycieczek pieszych i 
autokarowych podczas 
każdego z 5 turnusów

79.12.Z

działalność charytatywnej Wszelkiego rodzaju pomoc 
charytatywna - udzielanie 
zapomóg finansowych 
dzieciom i ich rodzinom z 
terenów objętych 
ubóstwem i bezrobociem 
na Białorusi 
(Grodzieńszczyzna), 
wsparcie materialne 
(pomoc rzeczowa) 
studentom - Polakom z 
Białorusi studiującym na 
uczelniach wyższych w 
Polsce, przekazywanie 
paczek żywnościowych 
oraz z artykułami 
przemysłowymi, wsparcie 
działalności polskich 
organizacji, udostępnianie 
sprzętu Polakom z 
Białorusi czasowo 
przebywającym w Polsce 
(dostęp do Internetu, 
telefonu i faksu)

88.99.Z
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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) 944 027,35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 943 961,41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 65,94 zł

0,00 zł

287 499,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 599 035,13 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 57 427,28 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 287 499,00 zł

Druk: MPiPS 5
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0,00 zł

119 807,03 zł

479 228,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 65,94 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 251 945,81 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 57 427,28 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 865 946,68 zł 57 427,28 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

692 015,60 zł 57 427,28 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

173 930,81 zł

0,27 zł 0,00 zł

1 pomoc zdrowotna i rehabilitacja 4 248,83 zł

2 pomoc socjalna i humanitarna 24 737,56 zł

3 organizacja kolonii letnich i obozów 28 440,89 zł

1 pomoc zdrowotna i rehabilitacja 4 248,83 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4,0 osób

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

4,0 etatów

1,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

20,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

20,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 113 584,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

100 384,00 zł

100 384,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 200,00 zł

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

113 584,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 113 584,00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 183,00 zł

6,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

0,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

0,00 zł

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

3 000,00 zł

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

1 Wznieśmy Polonię siłą 
młodości

5-dniowa wycieczka do 
Wielkopolski dla 42 
uczestników

Senat RP 33 537,00 zł

2 Wspólne dobro - kultura 
polska na Białorusi

organizacja dwóch festiwali 
muzycznych, Jedność i Polskie 
serce w Mińsku

Senat RP 69 600,00 zł

3 Wakacyjna Przygoda w 
Polsce - kolonie polonijne 
dla polskich dzieci z Białorusi

organizacja dwóch 14-dniowych 
turnusów w Domu Polonii w 
Żytkiejmach dla 100 osób

Senat RP 80 000,00 zł

4 Stypendia studenckie dla 
młodzieży polonijnej z 
Białorusi, studiującej w 
Polsce

Pomoc stypendialna dla 10 
osób w okresie I-VI 2017 i 10 
osób w okresie X-XII 2017.

Senat RP 50 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Rafał Cierniak, 2018-07-03 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kancelaria Senatu, Biuro Polonijne - kontrola prawidłowości wykonania projektu Wakacyjna 
przygoda w Polsce

1

5 Pielgrzymka do Częstochowy 
i Lichenia

3-dniowa pielgrzymka dla 52 
osób.

Senat RP 29 362,00 zł
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