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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ORGANIZACJI  PO ŻYTKU  

PUBLICZNEGO  za 2011r. 
 

STOWARZYSZENIE  POMOCY  „RUBIE Ż”  w  BIAŁYMSTOKU 
 
I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu   Pomocy „RUBIEŻ” 
 
Nazwa                            Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ”       
                                 
Adres:                            15-660 Białystok ul. Witosa 38 lok.2A 
 
Kontakt:                          prezes 85 742 15 40, kom.608 056 370    
                                       wiceprezes 85 654 68 58, kom.601 158 762 
                                       wiceprezes Łódź 42 654 36 57, kom. 500 823 122 
                                       sekretarz 85 651 08 28, kom. 605 732 101 
                                       członek zarządu 85 661 84 00, kom. 606 388 594 
 
Fax:                                               85 651 08 28 
 

Strona internetowa:         www.rubiez.iig.pl 
e-mail:                             rubiez@iig.pl 
 
Nazwa banku, siedziba   BANK PEKAO  S.A. Oddział Białystok,  
                                        Rynek Kościuszki 7,  15-950 Białystok 
Numer konta:                  51 1240 5211 1111 0000 4924 4733  
 
Sąd Rejestrowy:             Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział  Gospodarczy KRS 
Data i nr rejestru:            pierwsza rejestracja Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział 
                                       Cywilny 30.12.1994r. Nr I NsRej.st.270/94 pod numerem 623    
                                       od dnia 18.02.2002 – pod  numerem  KRS  0000092389                                                           
                                       od dnia 16.09.2004r. - organizacja pożytku publicznego  
 
Numer REGON:              P – 050375126 
 
Numer NIP:                     542-26-73-617 
 
PKD:                                 9499Z  -  działalność pozostałych organizacji  członkowskich, gdzie indziej  
                                       niesklasyfikowana   
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych 
funkcji.  
Dane członków Zarządu Stowarzyszenia „RUBIEŻ” wg KRS 
 
Lp. Nazwisko i imię  Pełnione funkcje 
1 Józef Piotr Kulikowski  Prezes 
2 Zygfryd Rymaszewski  Wiceprezes 
3 Lech Zygmunt Marek Wiceprezes 
4 Bronisława Wiktoria Tomaszewska  Sekretarz  
5 Honorata Bernadska –Grela  Członek Zarządu  
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Komisja Rewizyjna: 
1. Jolanta Czech - Przewodnicząca Komisji 
2. Romana Ewa Fiedorczuk– członek 
3. Krystyna Grzegorczyk - członek 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia: 
 

1. udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki 
dla dorosłych, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, 
rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce,  przede wszystkim z województw położonych 
przy wschodniej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego, 

2. udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś, 
Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i innych krajów, w których działają organizacje polonijne, 

3. pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt 
sportowy itp.  w województwie podlaskim oraz w krajach, o których mowa w punkcie 2 i 
odbywa się  w nich nauka języka polskiego,  

4. pomoc organizacjom polonijnym w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności 
utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską, 

5. patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2. 
 
Sposób realizacji celów statutowych: 

1. współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w 
krajach do których kierowana jest pomoc, 

2. współpraca z podmiotami gospodarczymi, 
3. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie 

określonych programów, 
4. organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe, 
5. współpraca z organizacjami polonijnymi w krajach wymienionych w punkcie 2  celów 

statutowych stowarzyszenia, 
6. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami 

kombatanckimi, kościołami, prasą, radiem, telewizją celem realizacji celów statutowych.  
 
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie 
 
1) działalność charytatywna 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
3) pomoc społeczna 
4) nauka, oświata, edukacja, sport. 
 
II. Charakterystyka  działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 

sprawozdawczym 
 
Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie: 
1) Współpraca z Bankiem Żywności w Suwałkach przy organizowanych przez to stowarzyszenie 

zbiórkach żywności. Wolontariusze Stowarzyszenia zebrali w trzech zbiórkach żywności ( 
Wielkanocna Zbiórka Żywności,  „Podziel się posiłkiem” – wrześniowa przeznaczona na pomoc 
uczącej się młodzieży i dzieciom, Świąteczna (grudniowa) Zbiórka Żywności) 3260 kg trwalej 
żywności.  

2) Współpraca ze szkołami w Białymstoku , Wasilkowie, Supraślu  przy organizowaniu zbiórek 
żywności i innych działaniach  związanych z bieżącą działalnością statutową.  W 2011r. 
współpraca była prowadzona z 5 szkołami i ok. 350 uczniów pracowało jako wolontariusze 
Stowarzyszenia. 

3) Kontynuacja pomocy finansowej oraz rzeczowej przy odbudowie klasztoru podominikańskiego w 
Nowogrodku na Białorusi zgodnie z podpisanym w 2007r. Porozumieniem z Diecezją 
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Grodzieńską.  Pomoc finansową i rzeczową udzieliły nam firmy budowlane, remontowe, 
handlowe, hurtownie. Razem otrzymaliśmy pomoc z 8 firm. Przekazywaliśmy urządzenia 
sanitarne do łazienek, a także środki pieniężne na zakupy materiałów budowlanych  i roboty 
wykończeniowe.  

4) Pomoc polskim organizacjom, szkołom, domom polskim, rodzinom , parafiom, Caritas, 
fundacjom charytatywnym  na Białorusi, Ukrainie, Rosji (przekazywanie żywności, odzieży, 
obuwia, środków czystości itp). Pomoc była możliwa dzięki darowiznom i zakupom w Izbach 
Celnych w Białymstoku i Białej Podlaskiej, darowiznom żywności z hurtowni i zbiórkom 
żywności, a także zakupom ze środków 1%.  Łącznie pomocą było objętych ponad 2 tysiące osób 
i rodzin.  Pomoc ta była organizowana dzięki pomocy i często za pośrednictwem polskich 
placówek konsularnych w Grodnie, Brześciu na Białorusi i Łucku na Ukrainie. W 2011 
zorganizowaliśmy 27 transportów z  pomocą  charytatywną.  

5) Pomoc polskim szkołom społecznym  na Białorusi poprzez przekazywanie książek i pomocy 
szkolnych. W 2011r. była to kontynuacja współpracy w tym zakresie z Polską Macierzą Szkolną 
na Białorusi.  

6) Przekazywanie zebranej żywności najbiedniejszym uczniom i rodzinom z województwa 
podlaskiego za pośrednictwem współpracujących ze stowarzyszeniem szkół. Razem pomocą było 
objętych około  600 osób. Stowarzyszenie przygotowuje z zebranej żywności paczki i przekazuje 
je szkołom w ścisłej współpracy z pedagogami szkolnymi, nauczycielami. Pomoc jest 
przekazywana na rzecz całej, często wieloosobowej rodziny. Pomoc taką organizujemy po każdej 
zbiórce żywności. W ramach współpracy z Bankiem Żywności uzupełniamy paczki z zebraną w 
czasie zbiórek żywnością o pomoc otrzymywaną w ramach Unii Europejskiej tj. o trwałą 
żywność jak np. makarony, ryż, kasze, ciastka, mąka itp.  

7) Współpraca z niemiecką organizacją charytatywną, która sukcesywnie kilkukrotnie w ciągu roku 
przekazuje za naszym pośrednictwem wyposażenie do podlaskich szpitali.  W 2011 otrzymany 
sprzęt jak łóżka, szafki, podnośniki, wózki, chodziki został przekazany  do Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na wyposażenie oddziału opiekuńczo-
leczniczego.  

8) Współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych spotkań Sybiraków  z całego 
świata na Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Marsz w 2011r odbywał się 
w dniach 8-9.09.2011r. Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ zorganizowało przyjazd grupy ok. 50 
Sybiraków i kombatantów z Brześcia i Rejonu Brzeskiego na Białorusi oraz Zespołu „Polesie” z 
Brześcia.  Przez dwa dni wolontariusze Stowarzyszenia opiekowali się grupą i oprócz programu 
przewidzianego przez Związek Sybiraków zapewniliśmy występ zespołu „Polesie” dla 
mieszkańców Białegostoku, a także poznanie miasta. Wszystkie prace wykonano nieodpłatnie. 
Tradycyjnie wszyscy  goście otrzymali od nas upominki.  

9) Organizowanie dorocznego koncertu w styczniu każdego roku będącego podziękowaniem za 
pracę w Stowarzyszeniu i na rzecz Stowarzyszenia, za pomoc i wsparcie w przedsięwzięciach i 
programach, a jednocześnie będącego promocją zespołów artystycznych z województwa 
podlaskiego oraz polskich i białoruskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych  Białorusi.  W 
2011r. koncert odbył się 15 stycznia 2011r. w  kinie FORUM,  zgromadził ok. 280 gości, a  część 
artystyczną zaprezentowały zespoły z Białorusi: „Laleczki” z Domu Kultury w Obuchowie 
k/Grodna, „Anżelika” i „Słoneczne Promienie”  z Domu Polskiego w Lidzie, chór „Melodyjka” 
ze Szkoły Podstawowej Nr 34 w Białymstoku. Koncert był organizowany we współpracy z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.  W październiku 2011 rozpoczęto 
przygotowania do koncertu w 2012roku, którego datę ustalono na  dzień 28 stycznia 2012.   

10) Współpraca z innymi organizacjami jak np.  Ośrodek MONAR-u w Zaczerlanach, 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju IDEA w Białymstoku, Stowarzyszenie Białystok – 
Eidhoven, Stowarzyszenie – Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, Dom Pomocy 
Społecznej  w Białce Tatrzańskiej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
Współpraca polegała  na wymianie darów, przekazywaniu pomocy oraz nieodpłatnej  wzajemnej 
pracy na rzecz zaprzyjaźnionej organizacji (np. MONAR, który pomaga przy pracach 
transportowych, pracach związanych z załadunkiem darów charytatywnych itp.).  

11) Współpraca z organizacjami związkowymi Uniwersytetu Łódzkiego, które stale wspierają 
finansowo działalność stowarzyszenia na rzecz polskiej mniejszości na Białorusi.  
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12) Delegacje członków Stowarzyszenia uczestniczyły w ważnych wydarzeniach środowisk polskich 
na Białorusi jak np.: 15 lecie Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu, Festiwal Poloneza w 
Słonimiu, w dniu 5.08.2011r. uroczyste odsłonięcie  i poświęcenie odbudowanego ołtarza w 
Katedrze Grodzieńskiej po pożarze w 2006r., obchody  polskich świąt państwowych. 
 

Łącznie pomoc przekazano do 26 organizacji, stowarzyszeń, szkół, szpitali, domów pomocy, parafii, 
Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.  
Liczba osób fizycznych objętych pomocą w Polsce 600, za granicą  ponad 2000.  
 
Wszystkie prace i programy były wykonywane nieodpłatnie przez członków i wolontariuszy 
Stowarzyszenia, a statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Zasięg terytorialny działalności Stowarzyszenia to:  cały kraj oraz zagranica: Białoruś, Ukraina, Rosja 
(Psków), Litwa, Łotwa. 
 
III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego okresie sprawozdawczym 

 
Informacja o przychodach organizacji 
 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem                                               72.641,33 zł 
 

2. Informacja o źródłach przychodów stowarzyszenia: 
 

• przychody z działalności finansowej                                                         112,81 
• przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                8.933,60 
• ze źródeł publicznych                                                                                 00,00 
• ze źródeł prywatnych ogółem:                                                             63.594,92 

w tym:  
a)   ze składek członkowskich                                                                    204,00 
b)  z darowizn od osób fizycznych                                                          6.518,00 
c)  z darowizn od osób prawnych                                                          34.637,90 
d)  z ofiarności publicznej                                                                      17.865,02 
e)  ze spadków, zapisów                                                                               00,00 
f)  z wpływów z majątku                                                                              00,00 
g)  z nawiązek sądowych                                                                              00,00  
h) ze świadczeń pieniężnych                                                                        00,00 
 

• z innych źródeł                                                                                        4.370,00        
 

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

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych                   - 00,00 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: - 8.933,60 zł                                                    

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania: 
• zakupy w Izbach Celnych artykułów przemysłowych i usługi spedycyjne                 

1.158,07 zł 
• upominki, przewóz, wizy związane z przekazywaniem darów na Białoruś               

4.227,51 zł 
• koszty eksploatacji i wynajmu lokalu (siedziby stowarzyszenia)                                

1.498,31zł 
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• koszty paliwa (transportu) na zbiórki żywności   -   2. 049,71 zł                                                    
4. Cele szczegółowe , w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które 
organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą:   
                                 Pomoc Polakom na Wschodzie  -    kwota 5.385,58 zł.  

  
 
Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 
 
Informacja o poniesionych kosztach w 2011r. Koszty ogółem  W tym: wysokość kosztów 

finansowanych z 1% 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem            90.104,61          8.933,60 
W tym:    
koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  

 
          66.905,55 

 
        4,210,63 

koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego  

          
                00,00 

 
             00,00 

koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej                  00,00              00,00 
koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, 
usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz 
ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja  

 
          23.199,06 

 
         4.722,97 

koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  

 
                 00,00 

 
             00,00 

pozostałe koszty ogółem                   00,00              00,00 
 
IV. Korzystanie z uprawnień  w okresie sprawozdawczym  
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało  jedynie ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości.  
 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  
 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 
Stowarzyszenie nikogo nie zatrudnia na podstawie umów o pracę ani umów cywilnoprawnych 

2. Członkowie: organizacja liczy 27 członków, na koniec roku 2011 liczba członków – 27 osób 
fizycznych 

3. Zmiana członkostwa w organizacji: organizacja nie pozyskała w 2011 żadnego członka,  a 
straciła 1 członka poprzez skreślenie z listy na wniosek Zarządu.  

4. Wolontariat w okresie sprawozdawczym – Stowarzyszenie opiera się wyłącznie na pracy 
wolontariuszy  

• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie 
dłuższy niż 30 dni   - 370 osób, w tym 4 osób członkowie organizacji  

• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni – 24 osoby, a w tym:  
        -   członkowie organizacji  8 
        -   członkowie zarządu i komisji rewizyjnej  6 
        -   inne osoby  10. 
 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  
   Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników ani  osób na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Wszystkie prace wykonywane są społecznie. 
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VII. Informacje o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w 
okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy  
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację 
publiczną   w okresie sprawozdawczym 
Nie dotyczy  
 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień 
publicznych w okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy 
 

X. Informacje uzupełniające 
W okresie sprawozdawczym nie było kontroli prowadzonej przez organy administracji 
publicznej.  
Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 
29.09.1994r. o rachunkowości. 
Internet – stronę internetową mamy dzięki firmie  IMEDIA w Wasilkowie  (www.i-
media.com.pl). O wszystkich najważniejszych działaniach i wydarzeniach na bieżąco 
zamieszczamy informacje, a stronę internetową aktualizuje nieodpłatnie wolontariusz  
Stowarzyszenia pan Robert Skrzymowski. 

 
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd RUBIEŻY  w dniu 23 marca 
2012r. 
 
Zarząd 
1.Józef Kulikowski       -     Prezes  
2. Zygfryd Rymaszewski   - Wiceprezes  
3. Lech Zygmunt Marek    -  Wiceprezes  
4. Bronisława Tomaszewska  - Sekretarz 
5. Honorata Bernadska-Grela  - Członek Zarządu     


