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Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. HUGO KOŁŁĄTAJA Nr domu 11 Nr lokalu 27

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-774 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 737707087

Nr faksu E-mail biuro@misericordia.com.pl Strona www misericordia.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-03-22

2019-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36685602200000 6. Numer KRS 0000669777

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

Daniel Ambrożej Prezes Fundacji TAK

Marcin Grzegorz Baniel Wiceprezes Fundacji TAK

Elżbieta Maria Ambrożej Członek Zarządu TAK

Ewa Baniel 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

Mariusz Anuszkiewicz Przewodniczący Rady TAK

Grzegorz Jacuński Członek Rady TAK

Piotr Hajduk Członek Rady TAK

FUNDACJA MISERICORDIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
a) niesienie pomocy i szeroko pojęta działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w szczególności osób ze spektrum autyzmu, osób 
potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o 
zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki;
b) udzielanie wsparcia ich rodzinom;
c) udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom i osobom pracującym z 
osobami o których mowa w pkt. a) i b);
d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
o których mowa w pkt. a);
e) szeroko pojęte działania mające na celu promocję i profilaktykę 
zdrowia;
f) działalność edukacyjna, kulturalna, wychowawcza, terapeutyczna, 
oświatowa, sportowa i rekreacyjna;
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
i) promocja i organizacja wolontariatu;
j) przeciwdziałania marginalizacji społecznej i kształtowanie katolickich 
postaw i zachowań;
k) reprezentowanie interesów i praw osób o których mowa w pkt. a) - c);
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
m) działalność na rzecz społeczności lokalnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
a) realizowanie programów na rzecz osób o których mowa w ust. 1 pkt. a) i 
b);
b) współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z osobami o 
których mowa w ust. 1 pkt. a);
c) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji 
zajmującymi się osobami o których mowa w ust. 1 pkt a);
d) prowadzenie szkoleń w szczególności dla rodziców, profesjonalistów i 
wolontariuszy pracujących z osobami o których mowa w ust. 1 pkt a);
e) prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, 
fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi 
standardami krajowymi i międzynarodowymi osób o których mowa w ust. 
1 pkt a);
f) organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych dla osób o których mowa w 
ust. 1 pkt a);
g) prowadzenie placówki dla osób niepełnosprawnych (w wymiarze 
dziennym lub całodobowym) świadczącej usługi w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów samoobsługi, umiejętności społecznych i 
przygotowujących do zawodu; 
h) realizacja programów o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 
zakresie profilaktyki zdrowia oraz promowania zdrowego stylu życia;
i) działania promocyjne i edukacyjne kierowane do decydentów, 
administracji i opinii publicznej, współpraca z ośrodkami naukowymi, 
uczelniami i uniwersytetami;
j) organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na 
pomoc osobom o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b);
k) współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami, 
bankami i innymi podmiotami w celu pozyskiwania funduszy na 
działalność Fundacji;
l) współpraca z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, 
przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami indywidualnymi w kraju i za granicą;
m) organizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne środowiska;
n) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, imprez;
o) inicjowanie innych form działalności służących celom statutowym; 
p) współpraca z innymi podmiotami na rzecz realizacji wymienionych 
wyżej zadań.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

nie dotyczy

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

30

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prowadzenie placówki oświatowej pn.: NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W BIAŁYMSTOKU. Zapewnienie 
podopiecznym profesjonalnej edukacji i terapii dostosowanej do ich potrzeb i możliwości psycho-fizycznych w oparciu o 
wartości chrześcijańskie, w kameralnej, rodzinnej atmosferze małej szkoły. Zapewnienie odpowiednich warunków, pomieszczeń 
oraz nowoczesnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć. Wykorzystywanie w pracy odpowiednich metod, form i 
środków dydaktycznych. Stosowanie alternatywnych metod komunikowania się z wykorzystaniem urządzeń wyższej technologii. 
Kształcenie kadry prowadzącej edukację i terapię dzieci. Udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz zapewnienie 
podopiecznym dostępu do różnorodnych miejsc użyteczności publicznej. Pomoc i udzielanie wsparcia, konsultacji rodzicom 
podopiecznych szkoły oraz rodzicom dzieci spoza placówki. Włączanie się w charytatywne akcje społeczne "Caritas".
Prowadzenie zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą integracji sensorycznej dla uczniów szkoły oraz dzieci 
niepełnosprawnych spoza ww. placówki. Doposażenie sali w dodatkowy sprzęt do pracy powyższą metodą. 
Udział w projekcie "Aktywna Tablica" - zapewnienie wymaganego wkładu własnego, uzyskanie środków finansowych na zakup 
nowoczesnych monitorów dotykowych używanych w edukacji i terapii dzieci. 
Zakupienie oprogramowania laptopów, tabletów oraz specjalistycznych programów do wspierania alternatywnych metod 
komunikowania się.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja Dnia Rodziny dla podopiecznych 
szkoły i ich rodzin w formie zdalnej z 
wykorzystaniem form i metod kształcenia na 
odległość. Przygotowanie scenariusza Dnia 
Rodziny z zabawami i zadaniami do wykonania, 
np.  pieczenie ciasta, szukanie skarbów w lesie. 
Rodzice mogli skorzystać z przygotowanych 
materiałów i filmów instruktarzowych. 
Zorganizowanie Balu Karnawałowego dla 
podopiecznych szkoły z udziałem animatorów z 
przygotowaniem muzycznym. Przeprowadzenie 
konkursów i zabawy karnawałowej dla 
uczestników balu.

85.51.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 915 153,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 896 856,74 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17 994,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie placówki dla dzieci i młodzieży 
ze spektrum autyzmu i 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Zapewnienie podopiecznym profesjonalnej 
edukacji i terapii dostosowanej do ich 
potrzeb i możliwości psycho-fizycznych. 
Zapewnienie odpowiednich warunków, 
pomieszczeń oraz nowoczesnego 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
zajęć. Wykorzystywanie w pracy 
alternatywnych metod komunikowania się z 
wykorzystaniem odpowiednich aplikacji. 
Kształcenie kadry prowadzącej edukację i 
terapię dzieci. Pomoc i udzielanie 
konsultacji rodzicom podopiecznych.

85.20.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć metodą integracji 
sensorycznej z podopiecznymi prowadzonej 
szkoły oraz z dziećmi spoza placówki. 
Usprawnianie i rozwijanie procesów 
integracji sensorycznej ma pozytywny 
wpływ na rozwijanie sprawności psycho-
motorycznej dzieci, co wspomaga rozwój 
umiejętności takich jak: grafomotoryka, 
motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
koncentracja uwagi wzrokowej i słuchowej. 
Zajęcia rozwijają umiejętność rozumienia 
oraz komunikowania potrzeb w celu 
zapewnienia środowiska przyjaznego 
sensorycznie.

85.60.Z 0,00 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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5 582,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 884 388,84 zł

d) przychody finansowe 37,26 zł

e) pozostałe przychody 265,39 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 885,20 zł

2.4. Z innych źródeł 18 297,25 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 65,33 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA OPP 65,33 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

884 388,84 zł

0,00 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

w 
tym:

0,00 zł

3 885,20 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 7 587,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 910 635,64 zł 65,33 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

889 269,32 zł 65,33 zł

17 994,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 971,72 zł

400,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

17 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

14,50 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 587 237,69 zł

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

587 237,69 zł

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

0,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

3 168,75 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

576 712,69 zł

570 712,69 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 6 000,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 10 525,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4 140,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 583 097,69 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2a. BHP, zajęcia wychowawcze 01.2020, zajęcia 
logopedyczne 12.2020 
2b. szkoła religia, psycholog

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

1 Dotacji dla niepublicznych i 
publicznych placówek 
oświatowych Uchwała
XII/193/19 Rady Miasta 
Białystok z dnia 18 czerwca 
2019r.

Dotacja na wydatki bieżące i 
wynagrodzenia itp. 
Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej im. Św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej dla 
Dzieci i Młodzieży ze Spektrum 
Autyzmu i Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Białymstoku.

Urząd Miejski w Białymstoku 880 322,29 zł

2 Dotacja na zakup materiałów 
edukacyjnych uczniów szkoły

Zakup materiałów edukacyjnych 
uczniów Szkoły

Urząd Miejski w Białymstoku 4 066,55 zł

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

0,00 zł

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

4 700,00 zł

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Daniel Ambrożej Prezes Zarządu 
Fundacji MISERICORDIA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14
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