
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2020-07-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica ŚWIĘTOJAŃSKA Nr domu 24 Nr lokalu 2

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-277 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail polskapomoc@onet.pl Strona www www.polskapomoc.sos.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-27

2012-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20038064000000 6. Numer KRS 0000360501

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

Piotr Jankowski Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Siemieniuk Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Irena Konon Sekretarz Zarządu 
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

Krystyna Sadolewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Rafał Średziński Członek Rady Fundacji TAK

Krystyna Wawrzyńska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POLSKA POMOC

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 1



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Całoroczna współpraca z Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Towarzystwem Przyjaciół 
Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku - pomoc organizacyjna przy XX Dniach Kultury Kresowej w Białymstoku - 
imprezie cieszącej się dużym zainteresowanie, zmożonej ze spotkań autorskich, wykładów, Wielkiego Jarmarku 
Kaziukowego, koncertu w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej; zakres obowiązków: dopilnowanie spraw technicznych i 
rozstawiania stoisk, wsparcie w kontaktach medialnych, obsługa zespołów z Białorusi i Litwy na wielkim Jarmarku 
Kaziukowym w Białymstoku, doprowadzenie placu do czystości; wsparcie wakacji letnich w Domu Polonii w 
Żytkiejmach pozyskiwanie kadry na kolonie, pomoc na etapie prac przygotowawczych i zaopatrzeniu.
- Pomoc organizacyjna w przeprowadzenie akcji na rzecz polskich dzieci z Białorusi pn. Podarujmy Dzieciom Święta 
w Białymstoku - współpraca z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.
- Współpraca ze szkołami nauczającymi języka polskiego i prowadzącymi polską edukację z Białorusi, konsultacje 
merytoryczne z działaczami polskimi z Litwy.
- Opracowanie koncepcji prac nad zbieraniem i ocaleniem relacji i pamiątek polskich Sybiraków, współpraca z 
partnerami z Polski i zagranicy w celu utworzenia serwisu internetowego poświęconego tematyce sybirackiej.
- Przygotowanie paczek żywnościowych dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej 
na obszarze Polski i zagranicy. W paczkach znajdowały się najbardziej potrzebne artykuły, tj. spożywcze, odzież, 
środki czystości i higieniczne.
- Wsparcie aktywności sportowej dzieci z Białegostoku
- Prowadzenie autorskich wywiadów, tworzenie materiałów historycznych, relacji, wspomnień, zdobywanie nowych 
partnerów do stworzenia portalu Sybirak.pl
- Realizacja projektu dofinansowanego przez Kancelarię Senatu RP pn. Wsparcie rozwoju zespołu Grodzieńskie 
Słowiki”. Zadanie polega na wsparciu polskiego zespołu muzycznego. Działania mają na celu podniesienie poziomu 
warsztatowego oraz wizerunku zespołu, a także przygotowanie pomocy do promocji i aktywnego funkcjonowania w 
sferze koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych i chóralnych. Zespół w trakcie tego pobytu będzie brał udział w 
serii zajęć warsztatowych i edukacyjnych, zajęć ze sztuki wokalnej i emisji głosu pod okiem uznanych śpiewaków i 
pedagogów ze scen polskich oraz odbędą się zajęcia z ruchu scenicznego, pracy ciałem.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

100

3
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

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

Wsparcie rodzin i pomoc w funkcjonowaniu, wsparcie 
rzeczowe i psychiczne, wsparcie dzieci zaangażowanych 
w sport i aktywność fizyczną. Wspieranie rodzin z 
Białorusi i Polski, które znajdują się w trudnym 
momencie pod względem socjalnym (materialnym) lub 
zdrowotnym i organizacyjnym. Wśród nich są osoby 
samotnie wychowujące dzieci, migrujące do Polski za 
pracą i usiłujące zorganizować sobie życie w nowym 
kraju i nowym mieście. Uzyskują wówczas wsparcie w 
zaadaptowaniu się, poznaniu miasta. Dzieci aktywnie 
uprawiające sport otrzymały stroje sportowe do 
kontynuacji i rozwoju podjętej przez siebie aktywności 
sportowej.

1 976,00 zł

2 działalność na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych

Organizacja darów i pomocy na rzecz kombatantów z 
Białorusi. Wśród darów były polskie książki, słowniki, 
swetry, spodnie, marynarki, szaliki, artykuły spożywcze, 
półprodukty do przygotowania posiłków, warzywa 
konserwowe, kukurydza, przeciery pomidorowe. W 
ramach wspierania kombatantów współpraca z polskimi 
organizacjami na Białorusi oraz wsparcie potrzebujących 
rodaków zaangażowanych w działania polskie, 
patriotyczne, o doświadczeniach wojennych. Wśród 
osób, którym udzielono pomocy, byli polscy działacze i 
nauczyciele na Białorusi, których działalność jest 
utrudniona przez białoruskie władze.

1 000,00 zł

3 pomoc Polonii i Polakom za granicą Wsparcie Polaków za granicą, przede wszystkim na 
Litwie i Białorusi. Wspólnie wyznaczono plany działań w 
latach kolejnych. Jesienią 2019 r. rozpoczęła się kolejna 
edycja organizowanej co roku na rzecz Polaków zza 
granicy akcja "Polska Paczka na Wschód", w ramach 
której przekazywane są najbardziej potrzebne artykuły 
spożywcze, higieniczne, książki, odzież. Współpraca ze 
szkołami  i organizacjami polskimi poza granicami RP, 
wśród których są duże i doświadczone oraz 
początkujące jednostki, które aktywnie działają na rzecz 
rozwoju polskiej edukacji oraz zachowania polskiej 
tożsamości wśród swoich uczniów i ich rodzin. Wsparcie 
uczniów i nauczycieli polskiej szkoły z Białorusi w 
planowaniu i podjęciu edukacji kulturalnej, pomoc w 
organizacji wizyt i zajęć na terenie Polski, wsparcie 
merytoryczne w załatwianiu bieżących spraw i 
nawiązywaniu nowych kontaktów i współpracy z Polską.

1 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 98 933,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 98 933,38 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 31 426,38 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 976,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 976,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

63 531,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

35 279,00 zł

0,00 zł

1 pomoc socjalna i humanitarna 3 976,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 63 531,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 98 810,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 123,38 zł
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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.

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)

1 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 2 miejsca po przecinku)

0,25 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

23,37 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

15 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 27 055,70 zł

a) z tytułu umów o pracę 10 479,70 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 576,00 zł

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

281,84 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 100,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kancelaria Senatu RP 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Jankowski Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-29
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