
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica SKŁADOWA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-399 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 857421857

Nr faksu 857428719 E-mail fundacja@ostrogski.pl Strona www www.ostrogski.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05197745900000 6. Numer KRS 0000106814

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

Anna Radziukiewicz prezes TAK

Daniel Simoniuk wiceprezes TAK

Halina Oświecińska 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

Marek Ławreszuk przewodniczący rady 
nadzorczej

TAK

Włodzimierz Misijuk członek RN TAK

Michał Bołtryk członek RN TAK

Jarosław Pawluczuk członek RN TAK

FUNDACJA IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.    Rozwijanie oświaty, edukacji, badań naukowych we własnym zakresie 
oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi partnerami 
społecznymi.
2.    Edukacja społeczeństwa w duchu tolerancji, odpowiedzialności, 
wolności i prawdy.
3.    Promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza 
w odniesieniu do środowisk akademickich, organizacji społecznych i 
gospodarczych.
4.    Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, zgodnej z 
działalnością statutową Fundacji.5.
5.    Prowadzenie i wspieranie działań służących zachowaniu tożsamości 
mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w szczególności: Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Łemków.
6.    Tworzenie koncepcji i projektów proinnowacyjnych (w zakresie 
ekologii, ekonomii, kultury, dostępu do wiedzy i świadczeń społecznych) 
mających na celu poprawę jakości życia.
7.    Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości opierającej się na 
najlepszych doświadczeniach, wysokich standardach etycznych i 
profesjonalnych
8.    Kształcenie i aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, w tym 
osób społecznie marginalizowanych (niepełnosprawnych, bezrobotnych 
etc.).
9.    Działania mające na celu uzyskania wsparcia intelektualnego (know-
how)
    i materialnego.
10.    Skupianie wokół celów Fundacji przedstawicieli nauki, religii i 
kultury, środowisk gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.
11.    Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i 
fizycznym, w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną 
z realizacją celów statutowych Fundacji.
12.    Organizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej.
13.    Współpracę z innymi instytucjami, osobami i organizacjami 
społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom prawnym i 
fizycznym, w tym stowarzyszeniom, które podejmują działalność związaną 
z realizacją celów statutowych Fundacji.

2.         Wspieranie rozwoju struktur prawosławnych organizacji 
młodzieżowych na szczeblu centralnym i lokalnym.

3.         Wspieranie szeroko pojmowanej działalności wydawniczej, 
inicjowanej w szczególności przez młodzież prawosławną.

4. Patronowanie wszelkim działaniom młodzieży prawosławnej w zakresie 
popularyzacji i upowszechniania wiedzy o prawosławiu, jego historii, 
tradycji, duchowości, w szczególności w środkach masowego przekazu.

5. Pomoc w nawiązywaniu i praktycznej realizacji wymiany i współpracy 
młodzieży prawosławnej z Polski z młodzieżą prawosławną i innych 
wyznań z innych krajów.

6. Realizację programów pomocy zagranicznej dla rozwoju, w tym 
organizowanie i koordynowanie programów rozwojowych.

7.  Współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w 
tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

8.  Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju, demokracji, rynku, 
edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i 
zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

9. Prowadzenie edukacji europejskiej i edukacji na temat globalnych 
problemów rozwojowych.

10. Działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub 
zagrożonych społecznym wykluczeniem.

11. Działań na rzecz ochrony i swobód obywatelskich, mniejszości 
narodowych i religijnych.

12. Prowadzenie akcji edukacyjnych, promujących pomoc rozwojową oraz 
zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

13. Wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów 
tematycznych.

14. Organizowanie i prowadzenie doradztwa i konsultacji w ramach 
pomocy rozwojowej i stabilnego rozwoju organizacji partnerskich.

15. Promocję i wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez takie narzędzia 
jak: wymiana młodzieży, wolontariat, praktyki, staże, edukacja 
nieformalna i edukacja międzykulturowa.

16. Udział w sieciach informacyjnych dotyczących inicjatyw 
międzykulturowych.

17. Działalność proekologiczną, a w szczególności propagowanie i 
wdrażanie alternatywnych źródeł energii, ekologicznych oczyszczalni 
ścieków, poprawę dostęp do wody i systemów kanalizacyjnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

20000

200

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wydawano Przegląd Prawosławny
Podstawowym zadaniem Fundacji Ostrogskiego jest wydawanie Przeglądu Prawosławnego,
miesięcznika o tematyce religijnej, społecznej i kulturalnej, adresowanego głównie do
prawosławnej mniejszości w Polsce.
Przegląd Prawosławny ukazywał się w 2016 roku w objętości 68 stron, w nakładzie od 4500 do
8.000 egzemplarzy, w kolorze.
Przeciętna sprzedaż około czterech tysięcy sztuk. i tak dalej, i tak dalej.

Wydawano dodatek do Przeglądu Prawosławnego Sami o Sobie
Sami o Sobie, miesięcznik o 16 stronach, jest dodatkiem do Przeglądu Prawosławnego, traktującym
o kulturze i sprawach społecznych mniejszości wschodniosłowiańskich, mieszkających w Polsce –
Białorusinach, Ukraińcach, Łemkach i Rosjanach, w którym teksty są publikowane w języku
polskim oraz językach mniejszości. Sami o Sobie stanowi integralną część Przeglądu
Prawosławnego, w związku z tym ma taki sam nakład jak pismo podstawowe, wydawane przez
Fundację.
Sami o Sobie jest współfinansowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zorganizowano X Biesiadę z Księciem
 w lutym w Białymstoku odbyło się dziesiąte spotkanie, integrujące społeczność wschodniosłowiańskich 
mniejszości, podczas którego prezentowano wschodniosłowiańskie utwory.

Przyznano międzynarodową Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju myśli i kultury prawosławnej oraz działalności na
rzecz jednoczenia chrześcijan.

Wydano kalendarzyk Czytania 2017.

Wydano książkę "Nazwy geograficzne Białostocczyzny" autorstwa Michała Kondartiuka w nakładzie 400
 sztuk.

Wydano podręcznik do nauki języka białoruskiego - "Rodnaja literatura".
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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. 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

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)

działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego

wydawanie 
bezpłatnego dodatku 
do czasopisma "Sami o 
Sobie" Wydawano 
dodatek do Przeglądu 
Prawosławnego Sami o 
Sobie Sami o Sobie, 
miesięcznik o 16 
stronach, jest 
dodatkiem do 
Przeglądu 
Prawosławnego, 
traktującym o kulturze i 
sprawach społecznych 
mniejszości 
wschodniosłowiańskich, 
mieszkających w Polsce 
– Białorusinach, 
Ukraińcach, Łemkach i 
Rosjanach, w którym 
teksty są publikowane 
w języku polskim oraz 
językach mniejszości. 
Sami o Sobie stanowi 
integralną część 
Przeglądu 
Prawosławnego, w 
związku z tym ma taki 
sam nakład jak pismo 
podstawowe, 
wydawane przez 
Fundację. Sami o Sobie 
jest współfinansowane 
przez Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji.

58.14.Z

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego

wydawanie czasopism 
wydawano "Przegląd 
Prawosławny" 
Podstawowym 
zadaniem Fundacji 
Ostrogskiego jest 
wydawanie Przeglądu 
Prawosławnego, 
miesięcznika o 
tematyce religijnej, 
społecznej i kulturalnej, 
adresowanego głównie 
do prawosławnej 
mniejszości w Polsce. 
Przegląd Prawosławny 
ukazywał się w 2016 
roku w objętości 68 
stron, w nakładzie od 
45000 do 8.000 
egzemplarzy, w kolorze. 
Duże zainteresowanie 
wśród ludności 
wyznania 
prawosławnego. Sami o 
Sobie stanowi 
integralną część 
Przeglądu
Prawosławnego, w 
związku z tym ma taki 
sam nakład jak pismo 
podstawowe, 
wydawane przez
Fundację.

94.99.Z

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
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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) 1,936,605.04 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,139,628.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 214,959.77 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.14.Z Wydawano "Czytania 2017" wydawnictwo o 
charakterze kalendarza - okładka niebieska 
format kieszonkowy - z krótkimi tekstami na 
każdy dzień roku w nakładzie 9300 sztuk. 
Kalendarzyk wydawany jest od ponad 20 lat. 
Rozprowadzany jest na terenie całego kraju oraz 
zagranicą Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Sprzedawany jest w 
cenie 6 złotych. Wydawano "Czytania 2017".
Wydawano "Czytania 2017".
Wydawano "Czytania 2017".
Wydawano "Czytania 2017".
Wydawano "Czytania 2017".
Wydawano "Czytania 2017".

58.11.Z Wydano książkę "Nazwy geograficzne i osobowe 
Białostocczyzny" autorstwa Michała 
Kondraciuka. Autor opisuje genezę, historię 
nazw geograficznych oraz nazw osobowych z 
terenu województwa podlaskiego. Nakład 400 
sztuk. ISBN 978-83-93-7510-7-5. Książka cieszyła 
się zainteresowaniem bardzo dużym, sprzedano 
całe 100 sztuk. Zainteresowanie głównie 
instytucje, biblioteki oraz osoby, które znajdą 
swoje nazwisko. 
Wydano książkę "Nazwy geograficzne i osobowe 
Białostocczyzny" autorstwa Michała 
Kondraciuka. 
Wydano książkę "Nazwy geograficzne i osobowe 
Białostocczyzny" autorstwa Michała 
Kondraciuka.

93.29.Z Organizacja imprezy kulturalnej - 
Zorganizowano X Biesiadę z Księciem 6 lutego w 
Białymstoku w sali bankietowej "Santana", 
odbyło się dziewiąte spotkanie, integrujące 
społeczność wschodniosłowiańskich mniejszości 
- białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, łemków, 
podczas którego prezentowano 
wschodniosłowiańskie utwory,między innymi w 
wykonaniu zaproszonych gości. W czasie 
imprezy prezentowano historię spotkań z lat 
ubiegłych, nagrodzono laureatów konkursów, 
zaprezentowano laureatów nagród 
Ostrogskiego. Wystąpiły zespoły muzyczne  
Master Dance, Kalinka. W imprezie wzięło udział 
ponad 400 osób.
Organizacja imprezy kulturalnej - 
Zorganizowano X Biesiadę z Księciem.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 194,775.12 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 387,241.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,007,740.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65,643.89 zł

0.00 zł

20,083.89 zł

45,560.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 796,976.80 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

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)

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 43,495.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 48,213.93 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

1 Zakup papieru do druku Przeglądu Prawosławnego 48,213.93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 66,244.35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,007,740.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 64,514.61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -81,710.76 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 32,761.62 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,538,510.71 zł 48,213.93 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

1,075,113.63 zł 0.00 zł

296,670.53 zł 48,213.93 zł

162,013.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,713.05 zł 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 32,761.62 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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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)

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)

7.0 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)

6.2 etatów

45.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

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)

0.00 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

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 382,312.21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

120,228.99 zł

109,088.99 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

11,140.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 262,083.22 zł

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

189,866.22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 47,513.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 142,353.22 zł

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

65,017.00 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)

8,019.15 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)

214.17 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)

31,859.35 zł

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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

21,240.00 zł

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

610.00 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

21,240.00 zł

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

1 Wzrost wydajności i 
konkurencyjności 
gospodarstw rolnych oraz 
rozwój usług doradztwa 
rolniczego

Wzrost wydajności i 
konkurencyjności gospodarstw 
rolnych oraz rozwój usług 
doradztwa rolniczego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 947,740.00 zł

2 Sami o Sobie Wydawanie ukazującego 
różnorakie aspekty społeczno-
kulturalnego życia 
zamieszkujących w Polsce 
mniejszości narodowych 
miesięcznika "Sami o Sobie"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

60,000.00 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

Anna Radziukiewicz
Daniel Simoniuk
Halina Oświecińska

11-07-2017

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
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