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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ORGANIZACJI  PO ŻYTKU  

PUBLICZNEGO  za 2013. 
 

STOWARZYSZENIE  POMOCY  RUBIEŻ  w  BIAŁYMSTOKU 
 
I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu   Pomocy RUBIE Ż 
 
Nazwa                            Stowarzyszenie Pomocy R UBIEŻ      
                                 
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 85 6512557, kom. 662836409 
                                      sekretarz 85 651 08 28, kom. 605 732 101 
                                      członek zarządu 660783410 
 
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 po żytku publicznego  
 
REGON:              P – 050375126 
 
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 Jadwiga Ragiel Wiceprezes 
3 Lech Zygmunt Marek Wiceprezes 
4 Bronisława Wiktoria Tomaszewska  Sekretarz  
5 Krzysztof Łobacz  Członek zarządu 
 
 
Komisja Rewizyjna : 
1. Elżbieta Majewska - Przewodnicząca Komisji 
2. Jolanta Czech – członek 
3. Irena Treszczotko - członek 
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W dniu 6 kwietnia 2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym wybrano nowy Zarząd oraz 
Komisję Rewizyjną w/w składzie.  
Na kolejnym Walnym Zebraniu Członków dnia 17 maja 2013r. zakończono pracę nad nowym statutem 
i uchwalono jego nową treść. Najważniejsze zmiany wprowadzone do nowego statutu wynikały ze 
zmian przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także:  

• rozszerzono działalność stowarzyszenia o sprawy związane z pomocą służbie zdrowia 
• uzupełniono członkostwo o członków wspierających i honorowych 
• dodano nowe zadania Walnemu Zebraniu Członków, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej 
• wprowadzono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
• uzupełniono zapis o możliwości przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji 

krajowych i międzynarodowych 
• dopisano organizowanie koncertów charytatywnych, festiwali 
• wprowadzono zapis o funkcji Honorowego Prezesa i jego zadania. 

Statut uchwalony 17 maja 2013r. oraz nowe władze stowarzyszenia zostały wpisane do KRS, podane 
do wiadomości na stronie internetowej organizacji, jak również na stronie organizacji pozarządowych 
NGO. 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia: 

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

2. udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z  krajów: Białoruś, Litwa, 
Łotwa, Rosja, Ukraina 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, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w punkcie 
2 i odbywa się  w nich nauka języka polskiego,  

4. pomoc dla organizacji polonijnych 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, 
6. pomoc  placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej  dla dzieci i 

dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, 
ubogimi  na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim 

 
 
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, szkołami oraz uczelniami wyższymi,  
3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, opieki społecznej itp., 
4. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz w krajach wymienionych w 

punkcie 2 celów statutowych 
5. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie 

określonych programów, 
6. organizowanie zbiórek pieniężnych, 
7. organizowanie koncertów charytatywnych, festiwali, konkursów, wystaw artystycznych i innych 

imprez kulturalnych oraz oświatowych z udziałem m.in. zespołów i artystów pochodzących z 
krajów wymienionych w punkcie 2 celów statutowych oraz z Polski, 

8. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami 
kombatanckimi, Kościołami, prasą, radiem, telewizją. 

 
Zadania realizowane przez stowarzyszenie zgodnie z ustaw ą o po żytku publicznym i 
wolontariacie 
 
1) działalność charytatywna 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

placówkom typu hospicja, zakłady opiekuńczo - lecznicze 
3) pomoc społeczna 
4) nauka, kultura, oświata, edukacja, sport. 
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II. Charakterystyka  działalno ści organizacji po żytku publicznego w okresie 

sprawozdawczym  
 
Opis głównych działa ń podj ętych przez Stowarzyszenie: 
 
1) współpraca z Bankiem Żywności w Suwałkach przy organizowanych przez to stowarzyszenie 

zbiórkach żywności. Wolontariusze stowarzyszenia zebrali w dwóch zbiórkach żywności1843 kg, 
a były to następujące akcje: 

• zbiórka pod hasłem „Podziel się posiłkiem” – organizowana wyjątkowo w 
2013r.  w dniach 4-5  października  i przeznaczona przede wszystkim 
ubogim uczniom 

• Świąteczna (grudniowa) Zbiórka Żywności w dniach 4-5 grudnia 2013r. 
 

2) współpraca z 5 sklepami w Białymstoku, w których 2 razy w roku stowarzyszenie organizowało 
zbiórki żywności; 
 

3) współpraca z 5 szkołami w Białymstoku przy organizowaniu zbiórek żywności i innych działaniach  
związanych z bieżącą działalnością statutową.  W 2013r. 163 uczniów, nauczycieli i wolontariuszy 
stowarzyszenia  pracowało przy tych zbiórkach; 

 
4) zorganizowano dnia 19 stycznia 2013r.  tradycyjny, doroczny koncert „Kolędowanie z Rubieżą”, 

który był podsumowaniem pracy 2012 roku oraz prezentacją dorobku artystycznego zespołów 
polskiej mniejszości z Białorusi i Ukrainy. Koncert odbył się w Sali koncertowej Opery i 
Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2, a uczestniczyło w nim ok. 400 zaproszonych gości 
oraz  członków i wolontariuszy. Przyjechały zespoły ze Słonimia (chór CREDO i zespół dziecięcy 
BŁYSKAWICZKA oraz zespół taneczno-wokalny z Łucka na Ukrainie WOŁYŃSKIE SŁOWIKI.) 
Ogółem przyjechało do Białegostoku 80 artystów. W części oficjalnej koncertu odbyło się  
podsumowanie pracy za rok ubiegły, wręczono najaktywniejszym członkom, wolontariuszom, 
darczyńcom stowarzyszenia odznaczenia, odznaki i dyplomy od Związku Sybiraków, Wojewody 
Podlaskiego, Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Biskupa 
Diecezji Grodzieńskiej. W części artystycznej młodzi i starsi artyści z Kresów zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne, taneczne, muzyczne. Koncert zakończył się wspólnym 
odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej i był wielkim sukcesem zaproszonych zespołów. Już 
bowiem za pół roku Wołyńskie Słowiki zostały zaproszone do udziału w koncertach w ramach 
Festiwalu OKTAWY KULTUR organizowanego przez Urząd Marszałkowski. 

 
5) dnia 1.02.2014r. podpisano umowę Nr 18/2013/Ref.K z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wystawa „Mandala łączy 
świat” w Grodnie w Galerii u Majstra i galerii M-GCK w Choroszczy. Wystawa dotyczyła bardzo 
ciekawych i oryginalnych obrazów pana Krzysztofa Łaźnego. Wystawa w Grodnie miała 
uroczyste otwarcie 15 marca 2013r.i trwała do 5 kwietnia 2013r, a następnie obrazy pokazano w 
Galerii w Choroszczy od 21 czerwca do12 lipca 2013r. Dofinansowanie pozwoliło nam na 
przygotowanie wystawy przede wszystkim w Grodnie (wynajem galerii, noclegi, transport i opłaty 
celne) oraz na promocję wystaw (plakaty, zaproszenia). Należy podkreślić, że zadanie to było 
realizowane we współpracy z Gminą Choroszcz i ta współpraca wypadła znakomicie. 
Stowarzyszenie poprzez zorganizowanie wystawy zrealizowało jedno ze swoich celów 
statutowych, a także mogliśmy zaprezentować nowy rodzaj malarstwa w Grodnie. Było to duże 
wydarzenie kulturalne Grodna. Obecni byli na otwarciu goście z Polski, a także przedstawiciele 
Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, bardzo liczne środowisko artystyczne, a przede 
wszystkim Polacy mieszkający w Grodnie. Do Choroszczy, na drugi etap wystawy, przyjechała 
liczna delegacja z Grodna i to też przyczyniło się do nawiązania wielu kontaktów. Wg szacunków 
wystawę w Galerii u Majstra w Grodnie zwiedziło ok. 1000 osób, w Choroszczy również wystawa 
cieszyła się popularnością, a jej otwarcie zbiegło się z dorocznymi Dniami Choroszczy. Relacje z 
wystawy można obejrzeć na stronach internetowych Stowarzyszenia; 
 

6) kontynuowano pomoc polskim organizacjom, szkołom, domom polskim, rodzinom , parafiom, 
Caritas Grodno, fundacjom charytatywnym na Białorusi, Ukrainie, Rosji ( przekazywano żywność, 
odzież, obuwie, środki czystości itp).  Pomoc była możliwa dzięki darowiznom i zakupom w Izbie 
Celnej w Białymstoku , darowiznom żywności z hurtowni, zbiórkom żywności, otrzymywanej z 
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Banku Żywności pomocy żywnościowej w ramach programu unijnego,  a także zakupom ze 
środków 1%.  Łącznie pomocą było objętych ponad 1400 osób ( 900 osób z Polski – 
województwa podlaskiego, i 500 osób z Białorusi i Ukrainy).  Pomoc za granicę była 
organizowana dzięki pomocy i często za pośrednictwem polskich placówek konsularnych w 
Grodnie, Brześciu na Białorusi i Łucku na Ukrainie. W 2013r. zorganizowaliśmy 9 transportów z  
pomocą  charytatywną; 

 
7) w 2013r. kupowane były w drodze przetargu lub otrzymywane jako darowizna: odzież, artykuły 

gospodarstwa domowego i inne artykuły przemysłowe z Izby Celnej w Białymstoku. Artykuły, 
które nie mogły zostać w Unii – natychmiast przekazane zostały do CARITAS Grodno oraz 
polskich organizacji w Brześciu, parafii katolickiej w Raduniu na Białorusi, natomiast artykuły, 
które mogły pozostać w kraju stowarzyszenie przekazywało najuboższym mieszkańcom Podlasia, 
a przede wszystkim do  rodzin uczniów współpracujących z nami szkół; 

 
8) coraz większe bezrobocie  i tym samym zwiększający się niedostatek wśród rodzin powoduje, że 

jest znacząco większe zapotrzebowanie na pomoc w kraju. Zbieraną żywność, a także 
otrzymywaną dodatkowo z Banku Żywności (3705kg) jako pomoc Unii Europejskiej 
przekazywano przez cały rok do współpracujących z nami szkół, a tam pedagodzy szkolni 
rozdzielali ją wśród najbardziej potrzebujących. Liczba osób objętych taką pomocą wyniosła ok. 
800 osób (za pośrednictwem szkół, pomoc bowiem otrzymywała cała wielodzietna rodzina). 
Stowarzyszenie przekazywało również pomoc żywnościową bezpośrednio do  kilkudziesięciu 
ubogich rodzin z Białegostoku i województwa podlaskiego. Liczba osób objętych pomocą 90. 
Paczki z żywnością przekazujemy po każdej zbiórce żywności, warto również nadmienić, że taka 
jednorazowa pomoc w 2013 roku wynosiła jednorazowo od 12 do 16 kg trwałej żywności; 

 
9) współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych spotkań Sybiraków  z całego 

świata na Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Marsz  odbywał się w dniach 
5-6 września 2013r. Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ zorganizowało przyjazd Sybiraków i 
lekarzy polskiego pochodzenia z Łucka na Ukrainie oraz Sybiraków z Nowogródka i okolic na 
Białorusi. Przez dwa dni wolontariusze Stowarzyszenia opiekowali się  tymi grupami i oprócz 
programu przewidzianego przez Związek Sybiraków zapewniliśmy lekarzom spotkanie z 
lekarzami z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im .L. Zamenhofa w Białymstoku, 
a tym samym zostały  nawiązane kontakty zawodowe.  Wszystkie prace wykonano nieodpłatnie. 
Tradycyjnie wszyscy  goście otrzymali od nas na zakończenie pobytu upominki; 

 
10) pomoc podlaskim placówkom ochrony zdrowia w wyposażeniu w sprzęt medyczny jak łóżka, 

chodziki, wózki, fotele sanitarne, szafki itp. Pomoc otrzymały szpitale w Białymstoku, Suwałkach, 
Knyszynie oraz Seminarium Katolickie w Grodnie; 

 
11) największe i bardzo ważne zadanie realizowane od lutego do grudnia 2013r. była to: Inicjatywa 

wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego”. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to bardzo 
potrzebna i niezbędna placówka medyczna dla przewlekle chorych, a której dotychczas w 
Białymstoku nie było. Współpraca stowarzyszenia od 2007r. z niemieckimi organizacjami 
charytatywnymi kościoła ewangelicko-augsburskiego w zakresie pomocy w wyposażaniu 
podlaskich szpitali i hospicjum w sprzęt jak łózka, szafki, chodziki, wózki itp. pozwalała przyjąć 
naszej organizacji takie wyzwanie. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podjął 
decyzję o adaptacji piętrowego budynku na w/w cele i zapewnił środki na generalny remont i 
adaptację Zakładu na 74 łóżka, natomiast Stowarzyszenie w dniu 16.02.2014r. podjęło uchwałę o 
włączeniu się do realizacji tegoż zadania poprzez zebranie w Niemczech odpowiedniego sprzętu, 
a w Polsce zebranie środków finansowych na zakup takich rzeczy jak: koce, pościel, adaptację 
mebli. W okresie od marca do listopada 2013r.przyjeżdżały transporty z Niemiec (największe z 
łóżkami, materacami, szafkami w kwietniu i maju), a przez cały rok z pozostałym wyposażeniem. 
Wystąpiliśmy do ponad 50 firm o pomoc finansową. Z niektórych nie otrzymaliśmy nawet żadnej 
odpowiedzi, ale wiele odpowiedziało na apel i były to przekazywane środki finansowe na konto, 
które umożliwiły nam zakup konkretnych przedmiotów lub usług, albo przekazywane darowizny 
wg przedstawionego zapotrzebowania. Bez pomocy wielu firm i instytucji, a także zaangażowania 
młodzieży i ludzi dobrej woli w realizację projektu trudno byłoby wykonać wszystkie prace tylko 
siłami członków Stowarzyszenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje: 
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• pomoc młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w 
Białymstoku. Przez kilka dni młodzież myła, sprzątała cały budynek po remoncie, a 
następnie czyszczono i ustawiano wyposażenie, ścielono łóżka, przygotowywano 
gabinety pielęgniarskie  

• pomoc młodzieży i nauczycieli  z Zespołu Szkół Elektrycznych im. J.Groszkowskiego w 
Białymstoku. Młodzież w ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) pod nadzorem 
nauczycieli dokonała przeglądu i napraw łóżek elektrycznych sprowadzonych z Niemiec, 

• pomoc pracowników Banku Zachodniego, którzy w ramach swojej Fundacji Banku 
Zachodniego WBK pracowali przy urządzaniu Zakładu 

• pomoc osadzonych w Zakładzie Karnym w Białymstoku. Do ich zadań należał załadunek 
i rozładunek całego wyposażenia, rozmieszczenie go w salach chorych 

• praca członków i wolontariuszy Rubieży, którzy przez 10 miesięcy realizowali bardzo 
duży projekt i tak potrzebny mieszkańcom Białegostoku.  

 
 
     Uroczyste otwarcie Zakładu nastąpiło 6 grudnia 2013r.   
     Ostatecznie pomoc stowarzyszenia to oprócz pracy społecznej  bardzo wymierna i  wartościowa 
     pomoc rzeczowa.  
     Na utworzenie Zakładu przekazano: 84 łóżka z materacami, 84 szafki przyłóżkowe, 160 koców,  
     150  prześcieradeł, po 75 poduszek, pokrowców, poszewek, a także  dziesiątki chodzików,  
     wózków, foteli i innego sprzętu niezbędnego dla osób niepełnosprawnych.  
     Sfinansowano również naprawy ( chodzi przede wszystkim o łóżka sterowane elektrycznie )  
     otrzymanego z Niemiec sprzętu, uzupełniające zakupy mebli do gabinetów pielęgniarskich,  
     łazienek itp.  
      
12) współpraca z innymi organizacjami instytucjami w Polsce jak np.  Ośrodek MONAR-u w 

Zaczerlanach,  Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Białystok – Eidhoven, Stowarzyszenie – 
Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku,  Fundacja Banku Zachodniego WBK, 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Zakład Karny w Białymstoku, 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.), organizowaniu wspólnych przedsięwzięć; 
 

13) delegacje członków Stowarzyszenia uczestniczyły w ważnych wydarzeniach środowisk polskich 
na Białorusi, jak np.:  Festiwalu Poloneza w Słonimiu,  uroczystościach 80 - lecia konsekracji 
kościoła  p.w. Matki Bożej Różańcowej w Raduniu, Festiwalu nad Kanałem Augustowskim „Kanał 
Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” i tam został zaproszony dzięki naszej inicjatywie zespół 
kurpiowski ze Zbójnej; 

 
14) zarząd bardzo aktywnie zabiegał o wpłaty 1% podatku na konto stowarzyszenia. Na stronie 

internetowej www.rubiez.iig.pl można było dokonać bezpłatnego rozliczenia się z podatku za 
2012r. a jednocześnie automatycznie wpisane zostało nasze stowarzyszenie jako beneficjent. 
Ponadto ogłaszano w wydaniach specjalnych Gazety Wyborczej apele o wpłaty na naszą rzecz, a 
także wszystkim uczestnikom koncertu w dniu 19 stycznia 2013r. przekazano ulotki zachęcające 
do wpłat 1%. Ulotki były również kolportowane do współpracujących szkół, instytucji, firm. 

 
15) otrzymywane darowizny, szczególnie sprzętu z Niemiec przyjmowane są na stan magazynowy w 

cenach symbolicznych, a nie rynkowych. Darowizny otrzymywane na podstawie faktur lub innych 
dokumentów księgowane są wg wartości podanej w tych dokumentach.  

 
Łącznie pomoc przekazano do 20 organizacji, stowarzyszeń, szkół, szpitali, domów pomocy, parafii, 
Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie (do tych samych instytucji kilka razy w ciągu roku) 
Liczba osób fizycznych objętych pomocą w Polsce ok.900, za granicą  ok. 500 osób. 
  

Wszystkie prace i programy były wykonywane nieodpłatnie przez członków i wolontariuszy 
Stowarzyszenia.  Statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Zasięg terytorialny działalności Stowarzyszenia to:  cały kraj, a szczególnie województwo podlaskie 
oraz zagranica: Białoruś, Ukraina, Rosja (Psków), Litwa. 
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III. Przychody i koszty organizacji po żytku publicznego okresie sprawozdawczym 
 

Informacja o przychodach organizacji 
 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem                -                      166.387,46 zł                                                     
 

2. Informacja o źródłach przychodów stowarzyszenia:  
 

• przychody z działalności finansowej                                -                   216,69                                                          
• przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych      -    18.619,30           
• ze źródeł publicznych                                                        -            54.517,55                                                  
• ze źródeł prywatnych ogółem:                                           -             92.540,96                                             

w tym: 
a)   ze składek członkowskich                                            -                246,00                                                 
b)  z darowizn od osób fizycznych                                     -              4.445,00                                     
c)  z darowizn od osób prawnych                                       -            77.035,01                                                    
d)  z ofiarności publicznej                                                  -            10.814,95                                                      
 

• z innych źródeł                                                                  -                492,96               
 

Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodz ących 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: -   18.619,30       

                              
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     2.290,81     
• zakupy upominków, wiz, polis, transport związany z wyjazdami, kwiaty na uroczystości 

patriotyczne, dyplomy, grawertony   - 2910,05        
• koszty eksploatacji i wynajmu lokalu (najem, energia),materiały biurowe -   1428,41    
• koszty wyposażenia notebook i krzesła – 2299,00               
• koszty paliwa (transportu) na zbiórki żywności   -       425,21 
• wystawa malarstwa  „Mandala łączy świat”  - 697,92 
• doroczny koncert „kolędowanie z Rubieżą”   - 1240,12 
• pomoc podlaskiej służbie zdrowia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 6606,38 
• pomoc ZHP na 100 lecie istnienia – 500,00   
• reklama 1% -221,40    

                                  
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 5200 
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy   - kwota 6606 

 
Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawo zdawczym 
 
Informacja o poniesionych kosztach w 2013r. Koszty ogółem  W tym: wysokość 

kosztów finansowanych z 
1% podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym 
ogółem  

            101208,24          18619,30      
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w tym:    
koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego  

              88782,49 
            

         14670,49 
         

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  

 
          5912,15 

 
         3727,41 

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

              
           221,40 
                  

         
         221,40 
             

pozostałe koszty ogółem               
          6513,60 

 

 
IV. Korzystanie z uprawnie ń  w okresie sprawozdawczym  
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało z możliwości użyczenia pomieszczeń 
magazynowych bez odpłatności, a lokalu siedziby ze zniżkami, a także  ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości.  
 
V. Personel organizacji po żytku 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: na koniec roku 2013 Stowarzyszenie liczyło 30 członków. 
3. Zmiana członkostwa w organizacji: w 2013 r. przyjęto 3 członków, a 1 osoba zmarła. 
4. Wolontariat w okresie sprawozdawczym – Stowarzyszenie opiera się wyłącznie na pracy 

społecznej członków i pracy wolontariuszy  
• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie 

dłuższy niż 30 dni   -  290 osób, w tym  5 osób to członkowie organizacji  
• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres 

dłuższy niż 30 dni –  30 osób, a w tym:  
        -   członkowie organizacji  9 
        -   członkowie zarządu i komisji rewizyjnej  8 
        -   inne osoby  13 
 

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

na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 
VII. Informacje o udzielonych przez organizacj ę pożytku publicznego po życzkach 

pieni ężnych w okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy  
 

VIII. Informacja o działalno ści zleconej organizacji po żytku publicznego przez 
administracj ę publiczn ą   w okresie sprawozdawczym 
Zorganizowano wystawę w Grodnie i Choroszczy „Mandala łączy Świat” na podstawie umowy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  Otrzymane środki na ten cel 
wyniosły 3850,65 zł, a środki własne  697,92 zł. Łącznie koszt realizacji projektu 4548,57 zł. 
.(opis zadania w punkcie II.5 niniejszego sprawozdania). 
 

IX. Informacja dotycz ąca realizowanych przez organizacj ę pożytku publicznego 
zamówie ń publicznych w okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy 
 

X. Informacje uzupełniaj ące 
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Zarząd Stowarzyszenia podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Zebrania Zarządu 
odbywają się w miarę potrzeby, uczestniczą w nich również członkowie Komisji Rewizyjnej, a 
także członkowie realizujący konkretne zadania, programy. Wszystkie zebrania Zarządu są 
protokołowane. 
 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. 
Księgowość w 2013r. zapewniła nam Anna Krupicka, członek Stowarzyszenia i właścicielka 
Biura Rachunkowego w Białymstoku. 

 
Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd 
Stowarzyszenia Pomocy Rubież   w dniu  23 czerwca 2014r. 
 
Sprawozdanie opracowała Bronisława Tomaszewska na podstawie dokumentacji stowarzyszenia oraz 
sporządzonych  przez Annę Krupicką sprawozdań finansowych. 
 
Zarząd 
1.Józef Kulikowski      -     prezes  
2. Jadwiga Ragiel    - wiceprezes  
3. Lech Zygmunt Marek    -  wiceprezes  
4. Bronisława Tomaszewska  - sekretarz 
5. Krzysztof Łobacz – członek zarządu  
    


