
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN BORUTY 19 15-157 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieoznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.        

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są
nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono w wartości netto tzn. pomniejszono wartość początkową  o odpisy
umorzeniowe. Zapasy wyceniono wg cen zakupu.

Aktywa (środki pieniężne i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) i pasywa (kapitały i rozliczenia międzyokresowe
przychodów) wyceniono według wartości nominalnej. Należności w kwocie wymaganej zapłaty a  zobowiązania krótkoterminowe
wyceniono w wartości wymagającej zapłaty.

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Eliza Sacharczuk Beata Falkowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-30

Eliza Sacharczuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Beata Falkowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - 
EINDHOVEN
15-157 BIAŁYSTOK
BORUTY 19 
0000095021

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 1 130 240,81 1 092 342,44

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 130 240,81 1 092 342,44

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 647 143,48 706 165,79

I. Zapasy 50 740,45 33 746,22

II. Należności krótkoterminowe 1 296,40 1 355,74

III. Inwestycje krótkoterminowe 591 270,19 667 239,37

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 836,44 3 824,46

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 1 777 384,29 1 798 508,23

PASYWA

A. Fundusz własny 960 431,44 985 372,61

I. Fundusz statutowy 784 695,87 960 431,44

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 175 735,57 24 941,17

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 816 952,85 813 135,62

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 802,95 32 000,79

IV. Rozliczenia międzyokresowe 794 149,90 781 134,83

PASYWA razem 1 777 384,29 1 798 508,23

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-30

Eliza Sacharczuk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Beata Falkowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - 
EINDHOVEN
15-157 BIAŁYSTOK
BORUTY 19 
0000095021

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 021 839,69 489 555,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 420 995,48 489 555,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 600 844,21 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 934 236,24 678 040,08

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 607 497,57 678 040,08

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 326 738,67 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 87 603,45 -188 485,08

D. Przychody z działalności gospodarczej 210 644,87 797 337,65

E. Koszty działalności gospodarczej 142 448,65 630 342,29

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 68 196,22 166 995,36

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 155 799,67 -21 489,72

I. Pozostałe przychody operacyjne 18 782,57 46 023,83

J. Pozostałe koszty operacyjne 38,12 700,20

K. Przychody finansowe 1 201,31 1 143,81

L. Koszty finansowe 4,86 9,55

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 175 740,57 24 968,17

N. Podatek dochodowy 5,00 27,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 175 735,57 24 941,17

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe w kwocie 706.165,79 zł obejmują:

zapas towarów używanych                                                                                  476,22 zł
zapas żywności    270,00 zł
należności pozostałe                                                                                                 661,55 zł
środki pieniężne w banku                                                                                964,16 zł
środki pieniężne w kasie                                                                                         275,21 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                    518,65 zł

- ubezpieczenie majątkowe dotyczące 2020 roku          3.824,46 zł

- VAT naliczony do odliczenia 01/2020 r.                        694,19 zł

 

1. Pasywa

W pozycji – inne zobowiązania wykazano kwotę 32.000,79 zł, w tym:

zobowiązania wobec dostawców                                     991,06 zł
zobowiązania publiczno - prawne           355,18 zł
pozostałe zobowiązania                         654,55 zł

Powyższe zobowiązania opłacono w  2020 roku.

 

W pozycji – rozliczenia międzyokresowe przychodów - wykazano kwotę  781.134,83 zł

dotyczącą środków na nakłady inwestycyjne (następuje stopniowe ich odpisywanie równolegle do ich amortyzacji na dobro pozostałych
przychodów operacyjnych).

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2019 r. wyniosła 24.968,17 zł i została pomniejszona o 27,00 zł  tj. podatek dochodowy od osób
prawnych za 2019 r. Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 24.941,17 zł  na kapitał podstawowy.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

L.p. Źródła przychodów Kwota w zł %  

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego 0,00 0,00  

2. Działalność gospodarcza       797.337,65 59,77  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



3. Działalność finansowa 1.143,81       0,08  

4. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 230,20       0,02  

5. Ze źródeł publicznych ogółem 244.242,24      
18,31  

 a) ze środków europejskich     
          78.000,00 5,85  

 b) ze środków budżetu państwa  
             69.000,00 5,17  

 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
(działalność publiczna zlecona) 65.600,00 4,92  

 d) z dotacji z funduszy celowych            31.642,24 2,37  

 - dofinansowanie z PFRON 31.642,24 2,37  

6. Ze źródeł prywatnych ogółem     276.724,80 20,74  

 a) darowizny od osób fizycznych 9.110,96 0,68  

 b) darowizny od osób prawnych     267.613,84 20,06  

 - darowizny rzeczowe podmiotów zagranicznych         120.558,31 9,04  

7. Inne źródła     14.381,59 1,08  

  - refundacje 900,00 0,07  

  - pozostałe 13.481,59 1,01  

Razem przychody:  1.334.060,29 100,00  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

L.p. Rodzaj kosztów Kwota w zł %

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



1.

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, w tym:

- koszty działalności statutowej

- koszty projektu – Pomoc za pomoc (dotacja 48.600,00 zł)

- koszty projektu – Punkt kompleksowego specjalistycznego
  poradnictwa (dotacja 17.000,00 zł)

- koszty projektu – Integracja przez pracę (dotacja 69.000,00 zł)

- koszty pozostałej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

   

      678.040,08

266.663,63

55.768,00

19.900,00

 

84.601,78

251.106,67

 

 

51,80

 

 

 

 

 

 

 

2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego 0,00 0,00

3. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 630.342,29 48,15

4.
Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja

0,00 0,00

5. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00

6. Koszty finansowe 9,55 0,00

7. Pozostałe koszty operacyjne 700,20 0,05

Razem koszty: 1.309.092,12 100,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

L.p. Wyszczególnienie funduszy Stan na początek roku Stan na koniec roku

1. Fundusz statutowy 784.695,87 960.431,44

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami 175.735,57 24.941,17

3. Nadwyżka kosztów nad przychodami   

4. Wynik finansowy lat ubiegłych   

 Razem fundusze 960.431,44 985.372,61

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2019 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 230,20  zł i została przeznaczona w całości na realizację zadań statutowych - na
Program „Pomoc za pomoc”.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Eliza Sacharczuk Beata Falkowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-14



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica BORUTY Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-157 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 856763303

Nr faksu E-mail skmbe.opp@gmail.com Strona www skmbe.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-02-26

2004-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05059518700000 6. Numer KRS 0000095021

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

Hendrika Cornelia Maria 
Oerlemans vs Munsters

Prezes TAK

Waldemar Mierzejewski zastępca prezesa TAK

Barbara Czarniecka członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Kondej przewodniczący TAK

Joanna Kaźmierczak członek TAK

Anna Skorko członek TAK

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Prowadzenie i inicjowanie działalności charytatywnej, działalności 
społecznie użytecznej
w dziedzinach: pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i profilaktyki, 
aktywizacji społecznej
i zawodowej osób wykluczonych, kobiet, młodzieży, niepełnosprawnych i 
chorych
psychicznie oraz w dziedzinach kultury, ekologii, oświaty i wychowania, 
turystyki, sportu
i wypoczynku, zarządzania, technologii oraz gospodarki w Białymstoku.
2. Wspieranie pozytywnych zjawisk w odniesieniu do wyżej wymienionych 
dziedzin, aby
w ten sposób przyczyniać się do poprawy standardu życia mieszkańców 
Białegostoku.
3. Rozwijanie świadomości w tej działalności w Białymstoku i Eindhoven.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 2



1. Działalność nieodpłatną Stowarzyszenia:
1) Organizowanie współpracy i działalności w dziedzinach wymienionych 
w § 7 pkt. 1,
2) Utrzymywanie kontaktów oraz współpracy ze wszystkimi osobami i 
organizacjami w kraju
i zagranicą, które pragną mieć swój udział w realizacji celów 
Stowarzyszenia,
3) Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i 
doświadczeń,
4) Upowszechnianie idei i celów Stowarzyszenia za pomocą środków 
masowego przekazu
i innych w Eindhoven i Białymstoku,
5) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między
społeczeństwami,
6) Pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne,
7) Organizowanie, przyjmowanie i dysponowanie transportów z pomocą 
humanitarną,
8) Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych 
wykluczeniem
społecznym oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
9) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
10) Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych,
11) Integracja zawodowa i społeczna kobiet i młodzieży,
12) Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających 
bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) Tworzenie centrów i klubów integracji społecznej,
14) Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet
i mężczyzn,
15) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych,
16) Upowszechnianie i tworzenie warunków do funkcjonowania grup 
samopomocowych,
17) Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
18) Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne,
19) Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
20) Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
21) Prowadzenie działalności wydawniczej,
22) Pozyskiwanie i szkolenie pracowników, którzy realizować będą cele 
Stowarzyszenia
poprzez wszelkie dozwolone prawem środki,
23) Tworzenie programów i projektów służących realizacji celów 
Stowarzyszenia,
24) Włączenie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie 
wolontariuszy)
w program działalności Stowarzyszenia.
25) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej
społeczeństwa

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Projekty dotowane w 2019 roku (razem uzyskane dotacje – 212,600 zł)

Integracja przez pracę, uczestnictwo, zdobywanie kompetencji i samopomoc – drogą ku samodzielności.  
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Koszt projektu ze środków finansowych 84.601,78, w tym dotacja 69.000,00; dodatkowo wkład osobowy o wartości 2.150,00. 
Dotacje otrzymaliśmy z MRPiPS na okres 29.04.19-31.12.19
W projekcie uczestniczyło 36 osób z zaburzeniami psychicznymi, większość z nich pracowała 1 raz w tygodniu 5 godzin. 
Wydaliśmy 201 paczek z żywnością, lekami, środkami czystości i odzieżą. Głównym celem jest aktywizowanie osób z 
zaburzeniami psychicznymi poprzez pracę i tworzenie środowiska wsparcia.
Ważnym elementem projektu było współuczestnictwo w planowaniu wydarzeń kulturalnych, imprez, jak i działań 
edukacyjnych. Wspólnie z uczestnikami zaplanowana i zrealizowana została wycieczka na trasie: Pentowo - Tykocin - Kurowo, 
ponadto: 10 wyjść w małych grupach (koncert, kino, balet itp.). Celem był też rozwój zainteresowań i umiejętności – 
zorganizowaliśmy: warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania (rękodzieło – 8 os., kulinarne – 8 os., komputerowe – 5
 os. oraz 6 warsztatów zewnętrznych), zajęcia wspomagające aktywność sportowo-ruchową (Nordic walking – 10 os., siłownia 
pod chmurką – 5 os., zajęcia gimnastyczne – 10 os. W warsztatach umiejętności psychospołęcznych wzięło udział 7 uczestników 
oraz 13 os. w ramach warsztatów „Sam się leczysz” - drogą do samopomocy.

Pomoc za pomoc oraz dystrybucja żywności unijnej z PO PŻ 2014-2020 – pomoc rzeczowa i żywnościowa w Stowarzyszeniu 
Białystok-Eindhoven
Koszt projektu ze środków finansowych 55.768,00 w tym dotacja Prezydenta Miasta Białegostoku 48.600,00; dodatkowo wkład 
osobowy o wartości 1.000,00 
Program jest dotowany ze środków miasta od 2005 r. W 2019 roku w ramach programu wydaliśmy 264 koszyki socjalne. W 
skład koszyka wchodziła żywność, środki czystości, artykuł szkolne, odzież, leki. W programie uczestniczyło 35 osób, które 
systematycznie pracowały w Stowarzyszeniu przy sprzątaniu budynku i innych pracach porządkowych. 
Odbyliśmy spotkania informacyjne w 8 rejonowych Zespołach Pracowników Socjalnych w Białymstoku, w Zespole ds. Asysty 
Rodzinnej i Zespole ds. Pieczy Zastępczej

Punkt kompleksowego specjalistycznego poradnictwa 
Koszt projektu 19.900,00 w tym dotacja Prezydenta Miasta Białegostoku 17.000,00. W ramach projektu prowadziliśmy punkt 
porad prawnych; punkt porad rodzinnych; punkt porad psychologicznych. Informację o punkcie porad przekazywaliśmy za 
pomocą ulotek i plakatów, umieszczonych informacji na stronie internetowej SKMBE i w siedzibie Stowarzyszenia oraz na 
spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami białostockich Zespołów Pracowników Socjalnych, Zespołem ds. Asysty 
Rodzinnej, Zespołem ds. Pieczy Zastępczej. Porady odbywały się raz w tygodniu i udzieliliśmy w ciągu roku 180 godzin porad w 
tym: 90 godz. porad rodzinnych, 60 godz. porad prawnych i 30 godz. porad psychologicznych. Z poradnictwa skorzystało 108 
osób.
 

BOWES - Utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 78.000 zł

W ramach projektu utrzymaliśmy 5 stanowisk pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i długotrwale bezrobotnych. 
Dodatkowo, dzięki środkom inwestycyjnym, odnowiliśmy sieć WI FI, wymieniliśmy sprzęt komputerowy w sklepie, kupiliśmy 
namioty wystawiennicze. 

2. Programy zrealizowane ze środków własnych w 2019

Pomoc za pomoc SKMBE
Środki z dotacji nie pokrywają wszystkich kosztów i zapotrzebowania na cały rok pracy, dlatego Stowarzyszenie ze środków 
statutowych realizuje działania objęte programem pomoc za pomoc. 
W roku 2019 wydaliśmy na program 47.830,82 zł, udział brało 40 osób. Środki wydatkowano na koszyki socjalne, bilety 
autobusowe i wyżywienie uczestników.

Program socjalny "Sklep pod Wiatrakiem" – rotacyjne miejsca pracy
Ideą tego projektu jest umożliwienie zatrudnienia na rotacyjnym miejscu pracy szczególnie aktywnym uczestnikom programów 
Stowarzyszenia. Celem jest przygotowanie uczestników do wyjścia na otwarty rynek pracy.

W 2019 roku w sklepie na umowę o pracę było zatrudnionych 9 osób, 2 osoby skończyły program. Jedna z osób przeszła na 
zasiłek rehabilitacyjny. Na umowę zlecenie zatrudniono 2 osoby. 

W sklepie prowadzone były staże dla 4 osób: 
1. 16.04.2019 – 15.07.2019 – 1 osoba we współpracy z 4progres Maciej Kusiński
2. 15.07.2019 - 14.10.2019 - 1 osoba we współpracy z Fundacją Aktywizacja
3. 01.10.2019 - 31.12.2019 – 1 osoba we współpracy z Fundacją Aktywizacja
4. 16.12.2019 - 15.03.2020 – 1 osoba we współpracy z Fundacją Aktywizacja

Biblioteka Podręczników – środki własne 
W 2019 roku dokonaliśmy zakupu książek na kwotę 9.757,17 zł w związku ze zmianą podstaw programowych i podręczników.
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W 2019 r. wypożyczyliśmy podręczniki 130 uczniom. 
Zakup podręczników dotyczy już tylko uczniów szkół średnich. 

Program stypendialny
Program stypendialny ma na celu pomoc studentom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicy programu pracują w 
Stowarzyszeniu jako wolontariusze, zdobywają nowe umiejętności, integrują się z środowiskiem Stowarzyszenia. Każdy 
stypendysta pracuje 5 godzin w tygodniu wykonując różne prace tj. pomagając przy przygotowywaniu dokumentów biurowych, 
pomagając przy wycenie, wydawaniu paczek żywnościowych, udzielając korepetycji.
W 2019 r. w programie było razem 10 stypendystów. Wypłaciliśmy stypendia na kwotę 32.340,00 zł

Bank Żywności – od I 2019 do XII 2019 przekazywanie artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa w Podprogramie 2018 o łącznej wadze  5 267,68 kg i wartości 25.929,01 zł. 

    • Przeprowadziliśmy 3 zbiórki żywności w sklepach (2 akcje świąteczne, 1 akcja "Podziel się posiłkiem" – zebrano 3100,99 
kg żywności. W akcjach wzięło udział  39 wolontariuszy ze szkół oraz stypendyści. 
    • Paczki żywnościowe – co miesiąc wydawaliśmy żywność 166 osobom.
     

Paczki żywnościowe – środki własne
    • Wielkanoc - 117 paczek. Paczki przygotowaliśmy z produktów zebranych w ramach zbiórki żywności  (843,91 kg) oraz 
zakupów Stowarzyszenia 
    • Podziel się posiłkiem – 128 paczek. Paczki przygotowaliśmy z produktów zebranych w ramach zbiórki żywności (1182,42 
kg).
    • Boże Narodzenie  –104 paczki. Paczki przygotowaliśmy z produktów zebranych w ramach zbiórki żywności (1074,66 kg) i 
zakupów Stowarzyszenia
    • Paczki świąteczne dla pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy przebywających w czasie świąt Bożego Narodzenia 
na oddziałach w szpitalu. Wydaliśmy ogółem 339 paczek, w tym 181 zestawów kosmetycznych, 151 szt. kapci i 7 paczek ze 
słodyczami.  Na łączną kwotę 4.014,80  zł. Paczki rozdawane były przez stypendystów i pracowników.

3. Działania akcyjne podejmowane przez Stowarzyszenie

Dzień dla zdrowia
W dniu 30 marca 2019 r. w Sklepie Pod Wiatrakiem odbyły się bezpłatne badania i konsultacje zdrowotne, w których 
udział wzięli uczestnicy programów Stowarzyszenia, mieszkańcy osiedla Jaroszówka, klienci sklepu. Udzielono około 100 porad. 
Dzień dla Zdrowia odbył się we współpracy z IFMSA Poland Oddział Białystok. Zorganizowano stanowiska m.in. profilaktyki 
antynikotynowej profilaktyki nowotworów, pierwszej pomocy itd.

Festyn Rodzinny
13 czerwca 2019 r. odbył się festyn rodzinny. W jego ramach pikniku zorganizowaliśmy gry i zabawy podwórkowe, stoisko 
plastyczne, a także poczęstunek.
Festyn rodzinny należy do działań towarzyszących w procesie dystrybucji artykułów spożywczych w ramach PO PŻ Podprogram 
2018.

Targi Ekonomii Społecznej 
W niedzielę 9.06.2019 roku Stowarzyszenie wystawiło swoje stoisko na Targach Ekonomii Społecznej organizowanych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wystawialiśmy towary ze 
sklepu, rozdawaliśmy ulotki, balony reklamowe i wizytówki o stowarzyszeniu i sklepie. 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
W dniu 10.10.2019 zorganizowaliśmy w Sklepie Pod Wiatrakiem stoisko informacyjne o działaniach Stowarzyszenia na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi, rozdawaliśmy ulotki informacyjne jak dbać o zdrowie psychiczne. Przygotowaliśmy i 
wywiesiliśmy baner informacyjny dotyczący higieny zdrowia psychicznego.

Imprezy integracyjne 
W ramach imprez integrujących wszystkie grupy i osoby działające w Stowarzyszeniu zorganizowaliśmy:
    • 20.02.2019 roku w tłusty czwartek odbył się bal karnawałowy. W zabawie brała też udział młodzież ucząca się w OHP w 
Wasilkowie.

    • 18.12.2019 odbyło się spotkanie wigilijne uczestników programów Stowarzyszenia. W wieczorze uczestniczyła też młodzież 
z OHP w Wasilkowie. Uczestnicy programów samodzielnie przygotowali potrawy wigilijne. W tym roku w wigilii wzięło udział 
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około 50 osób

Szkolenia

Kurs języka angielskiego dla  uczestników programów Stowarzyszenia, udział brało 6-7 osób, głównie członkinie grupy 
Szczęściary. 

Arte - Terapia tańcem dla uczestników programów Stowarzyszenia, udział brało 6-7 osób – głównie osoby z grupy wsparcia 
ofiar przemocy, która spotykała się w Stowarzyszeniu w poprzednich latach.

4. Grupa Szczęściary

Uczestnictwo w kursie języka angielskiego, spotkania grupy, wspólne wyjścia, pomoc przy zbiórkach żywności.

5. Wolontariat

 3 Panie wolontariuszki regularnie pracują na rzecz Stowarzyszenia
 39 uczniów ze szkół białostockich wspierało Stowarzyszenie w przy zbiórkach żywności
 

6. Program pomoc adopcyjna – środki od rodzin z Holandii
    • 2 rodziny otrzymały pomoc finansową. Wydaliśmy na nią 5.155,36 zł

7. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe
      
    • "Piekarnia" – grupa wsparcia dla  rozładunek transportów
    • Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” - współpraca w ramach imprez organizowanych w 
Stowarzyszeniu 
    • Rubież Stowarzyszenie Pomocy – przekazujemy książki dla podopiecznych Stowarzyszenia 
    • My dla Innych – ich uczestnicy odbywają w SKMBE próbki pracy 
    • IFMSA  Poland Odział Białystok  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny –  w przeprowadzeniu Dnia dla 
zdrowia
    • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy OHP w Wasilkowie – pomoc przy rozładunku transportów, udział w Wigilii i balu 
karnawałowym
    • Zakład Poprawczy w Białymstoku - pomoc przy rozładunku transportów
    • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei - pomoc przy rozładunku transportów

Instytucje
      
    • Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i  Ortopedii – współpraca w ramach Dnia Zdrowia 
    • Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem 
Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego – piknik rodzinny
    • Misja Robotyka – piknik rodzinny
      
    • Wychowawca Podwórkowy – piknik rodzinny
    • Photon Entertainment – piknik rodzinny 
    • Pracownicy socjalni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    • Zespół Leczenia  Środowiskowego „Staszica”. Regularna współpraca, kwalifikowanie osób  z niepełnosprawnością 
psychiczną do programów Stowarzyszenia. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz  osób chorujących, konsultowanie 
postępowania w danych sytuacjach.
    • Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej – konsultacje związane z 
postępowaniem w danej sytuacji,
    • Szkoły IV LO i Technikum Geodezyjno – Budowlane, Zespól Szkół nr 13, Szkoła Podstawowa nr 16 
    • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
    • Centrum Popularyzacji Matematyki “Signum – piknik rodzinny
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1175

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Stowarzyszenie organizuje i świadczy pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
W 2019 roku prowadziliśmy Bibliotekę 
podręczników szkolnych - wypożyczalnię 
podręczników. W ramach  programu 
stypendialnego fundowaliśmy comiesięczne 
stypendium dziesięciu  studentom szkół 
wyższych. Przekazywaliśmy paczki świąteczne 
dla rodzin i  paczki świąteczne dla pacjentów 
szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. 
Przekazywaliśmy żywność w ramach programów 
FEAD. Organizowaliśmy  bezpłatny kurs języka 
angielskiego dla uczestników programów 
Stowarzyszenia. Prowadziliśmy bezpłatny punkt 
poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców 
Białegostoku

94.00.Z 230,20 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

2

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

Stowarzyszenie kontakt miast Białystok - 
Eindhoven  realizuje programy aktywizujące " 
Pomoc za pomoc" dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej, bezrobotnych i program "Od 
zależności ku samodzielności" skierowany do 
osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Z 
uczestnikami podpisywany jest kontrakt, w 
ramach którego wykonują pomocnicze zadania 
dla stowarzyszenia. Stowarzyszenie oferuje 
pomoc rzeczową i żywnościową w postaci 
koszyków socjalnych. stowarzyszenie zwraca 
koszty dojazdu i zapewnia posiłki w dniu pracy. 
Uczestnicy biorą tez udział w szeregu imprez 
integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych. 
Najaktywniejsi uczestnicy mają możliwość 
zatrudnienia w sklepie prowadzonym przez 
Stowarzyszenie. Tworzymy w nim rotacyjne 
miejsca pracy przygotowujące do wyjścia na 
wolny rynek pracy.

94.99.Z 0,00 zł

3

promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy

Stowarzyszenie zatrudnia na rotacyjnym 
stanowisku pracy osoby bezrobotne na 
stanowisku kasjer sprzedawca. W 2019 roku 
zatrudnialiśmy na tym stanowisku  6 osób. 
Zatrudnialiśmy też 3 osoby na stanowisku 
pracownika gospodarczego. W 2019 roku 2 
osoby skończyły program , jedna znalazła 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Do 
pomocy w sklepie zatrudnialiśmy też dwie osoby 
 na umowę zlecenie - jedna z nich pozostawała 
na zasiłku przedemerytalnym, druga była 
bezrobotna. Dodatkowo byliśmy miejscem 
odbywania staży zawodowych dla czterech 
osób. Staże były organizowane we współpracy z 
firmą 4progress - doradztwo i szkolenia i z 
Fundacją Aktywizacja. W kolejnym roku 
zatrudniliśmy na umowę o pracę jednego ze 
stażystów.

88.99.Z 0,00 zł
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230,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 244 242,24 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 334 060,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 489 555,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 797 337,65 zł

d) przychody finansowe 1 143,81 zł

e) pozostałe przychody 46 023,83 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 074 062,45 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.79.Z

Prowadzenie sklepu charytatywnego "Pod wiatrakiem" w którym sprzedane są używane 
rzeczy otrzymane drogą darowizny. Sklep umożliwia prowadzenie programów: Integracja 
przez pracę, Pomoc za pomoc i program rotacyjnych stanowisk pracy. Towary do sklepu 
otrzymujemy w drodze darowizny od bliźniaczego stowarzyszenia w Holandii: Stichting 
Wereldhuis Eindhoven i od mieszkańców Białegostoku i okolic. W 2019 roku przyjęliśmy 12 
transportów z Holandii. Prowadzenie sklepu przyczynia się do recyklingu rzeczy używanych.

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Stowarzyszenie 
wynajmuje na prowadzenie pracowni krawieckiej przez osobę prywatną. Powierzchnia 
wynajmowanego pomieszczenia wynosi 17,4 metra kwadratowego. Przedsiębiorca wnosi 
opłatę w wysokości 500 (słownie: pięćset) zł na fakturę. Pracownia krawiecka specjalizuje się 
w przeróbkach odzieży a sklep sprzedaje odzież używaną. Pracownia krawiecka przez tego 
samego przedsiębiorcę od początku i tworzy wachlarz usług dla klientów sklepu.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

78 000,00 zł

69 000,00 zł

65 600,00 zł

31 642,24 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
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2.4. Z innych źródeł 15 525,40 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -188 485,08 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 230,20 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 309 092,12 zł 230,20 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

678 040,08 zł 230,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

630 342,29 zł

9,55 zł

0,00 zł

700,20 zł 0,00 zł

1 Pomoc za pomoc 230,20 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

9 110,96 zł

267 613,84 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

797 337,65 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 166 995,36 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

15 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

9,10 etatów

8 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 166 995,36 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

10 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 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 399 012,62 zł

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

215 889,89 zł

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

183 122,73 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

33 251,05 zł

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

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

352 087,02 zł

352 087,02 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 46 925,60 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 215 889,89 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Pomoc za pomoc oraz 
dystrybucja żywności unijnej 
i z innych źródeł – pomoc 
rzeczowa i żywnościowa w 
Stowarzyszeniu Białystok- 
Eindhoven 2020

Celem zadania jest pomoc 
osobom i rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. 
Zadanie było realizowane
poprzez dwa działania
1. wsparcie materialne 
osoby/rodziny wg modelu 
"Pomoc za pomoc"
2. dystrybucję żywności unijnej 
w ramach programu PO PŻ 
2014-2020

Miasto Białystok 48 600,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 226,54 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

2 Punkt kompleksowego 
specjalistycznego 
poradnictwa

Cele zadania:
- zwiększenie dostępu do 
bezpłatnego specjalistycznego 
poradnictwa mieszkańcom 
Białegostoku będącym w 
trudnych sytuacjach życiowych, 
osobom korzystającym z 
pomocy społecznej, 
uczestnikom programów 
Stowarzyszenia poprzez
prowadzenie stałego punktu 
poradniczego w Białymstoku, 
- pomoc w znajdowaniu i 
przeprowadzaniu optymalnych 
poczynań związanych z różnymi 
aspektami funkcjonowania
indywidualnego, grupowego, 
rodzinnego, zawodowego tych 
osób
- rozszerzenie oferty 
Stowarzyszenia

Miasto Białystok 17 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Integracja przez pracę, 
uczestnictwo, zdobywanie 
kompetencji i samopomoc – 
drogą ku samodzielności

Celem głównym realizacji 
zadania jest umożliwienie 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi przezwyciężenie 
trudnej sytuacji życiowej w 
jakiej się znalazły, której 
własnym staraniem, 
wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i 
możliwości nie są w stanie 
samodzielnie pokonać. 
Inicjowanie i wdrażanie nowych 
form wsparcia środowiskowego 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.
Rozwój umiejętności, działania 
samopomocowe

Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

69 000,00 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Hendrika Cornelia Maria Oerlemans ev 
Munsters Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miasto Białystok 1

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2020-10-14
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