
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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 2021-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina HAJNÓWKA

Powiat HAJNOWSKI

Ulica TAMARY SOŁONIEWICZ Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość HAJNÓWKA Kod pocztowy 17-200 Poczta HAJNÓWKA Nr telefonu 85-682-20-89

Nr faksu 85-682-20-89 E-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Strona www www.festiwal-hajnowka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-06

2006-03-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05042710700000 6. Numer KRS 0000016891

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

Romuald Twardowski Prezes Zarządu TAK

Mikołaj Buszko Członek Zarządu TAK

Irena Parfieniuk Członek Zarządu TAK

Nina Gagan Członek Zarządu TAK

Piotr Juszczuk 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

Leonida Orabczuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tamara Góralewska - 
Paszkiewicz

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Bołtromiuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "MUZYKA CERKIEWNA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona 
muzyki cerkiewnej
2.Organizowanie działań na rzecz dialogu, zbliżenia ludzi różnych 
narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i 
niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i 
przekonań.
3.Pogłębienie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, 
estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki
4.Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego
5.Edukacja oświatowo - kulturalna i wychowanie przez sztukę.
6.Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych
7.Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie 
dóbr kultury,
8.Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1-7
9.Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punkcie 1-8

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Organizacja Festiwali Muzyki Cerkiewnej
2.Organizacja przeglądów i konkursów dla osób i zespołów zajmujących się 
i zainteresowanych kulturą i sztuką
3.Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i innego 
typu spotkań dla osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem działań 
Fundacji
4.Promocja osób i zespołów z różnych dziedzin życia artystycznego i 
społecznego
5.Skupianie wokół Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych 
oraz działaczy w kraju i zagranicą
6.Tworzenie i gromadzenie dokumentacji oraz zbiorów muzycznych
7.Ochrona zabytków
8.Inicjowanie, wspieranie i organizacja społecznej aktywizacji muzycznej w 
szczególności ludzi młodych
9.Prowadzenie działalności wydawniczej
10.Inspirowanie, inicjowanie, wspieranie i organizacja wszelkich form 
międzynarodowej aktywności grup i organizacji - zmierzające do realizacji 
celów statutowych Fundacji
11.Współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi, krajowymi i 
zagranicznymi mającymi cele zbliżone z celami Fundacji
12.Organizacja innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym 
związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2020 roku Fundacja zrealizowała:
1/XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w dniach 17 - 20.09.2020 r
W ramach Festiwalu zrealizowano zadania:
- Koncert Inauguracyjny dedykowany R. Twardowskiemu w roku Jubileuszu 90-lecia w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego 
“Schola Cantorum Gedanensis” z Gdańska pod dyr. Jana Łukaszewskiego
- Przesłuchania konkursowe: 18 września 4 chóry (Chór Cerkwi Uspieńskiej – Warszawa, Zespół Wokalny „Esperimento” – 
Białystok, Zespół „Modo-Maiorum” – Warszawa, Chór „Bel-Canto” – Olsztyn) 19 września 3 chóry (Chór Politechniki Krakowskiej 
„Cantata” – Kraków, Nektaria Karantzi – Ateny/Grecja, Męski Zespół „św. Joan Kukuzeł – Angiełogłasniat” – Sofia/Bułgaria)
- Koncerty towarzyszące: XXIX Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej
- Promocja albumu „Festiwal śpiewającej duszy” – OiFP
- Projekcja filmu o Festiwalu – OiFP
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
- Koncert Galowy Pamięci K. Pendereckiego w wykonaniu laureatów oraz Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyr. prof. 
Violetty Bieleckiej
- Promocja: internet (strona festiwalowa, media społecznościowe, portale), prasa, plakaty, foldery, gazeta, banery, spoty 
reklamowe w radiu, programy w TV, transmisja na żywo w internecie Koncertu Inauguracyjnego i Galowego, retransmisja w 
radiu, wywiady radiowe, telewizyjne i prasowe, fotoreportaż w CPR „Czerlonka”.
- Realizacja i emisja w TVP Białystok 2 reportaży festiwalowych

2.Międzynarodowy Festiwal - XVIII Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2020"
W ramach Festiwalu zrealizowano:
Koncerty zespołów:
- Zespół „Ruczajok – Białowieża
- Katarzyna Tichoniuk – Zbucz
- Kapela Kurpiowska – Łomża
- Kapela folkowa „Liutauras” – Wilno/Litwa
- Zespół „Światanak” – Białystok
- Zespół Klezmerski „Sztetl” – Warszawa
- Zespół Romski „Romanca” – Olsztyn
- Zespół „Souvenir” - Białystok
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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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja XXXIX edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020"
- Koncert Inauguracyjny dedykowany R. 
Twardowskiemu w roku Jubileuszu 90-lecia w 
wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego 
“Schola Cantorum Gedanensis” z Gdańska pod 
dyr. Jana Łukaszewskiego- Przesłuchania 
konkursowe: 18 września 4 chóry (Chór Cerkwi 
Uspieńskiej – Warszawa, Zespół Wokalny 
„Esperimento” – Białystok, Zespół „Modo-
Maiorum” – Warszawa, Chór „Bel-Canto” – 
Olsztyn) 19 września 3 chóry (Chór Politechniki 
Krakowskiej „Cantata” – Kraków, Nektaria 
Karantzi – Ateny/Grecja, Męski Zespół „św. Joan 
Kukuzeł – Angiełogłasniat” – Sofia/Bułgaria)
- Koncerty towarzyszące: XXIX Warszawski 
Koncert Muzyki Cerkiewnej
- Promocja albumu „Festiwal śpiewającej duszy” 
– OiFP
- Projekcja filmu o Festiwalu – OiFP
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
- Koncert Galowy Pamięci K. Pendereckiego w 
wykonaniu laureatów oraz Chóru Opery i 
Filharmonii Podlaskiej pod dyr. prof. Violetty 
Bieleckiej
- Promocja: internet (strona festiwalowa, media 
społecznościowe, portale), prasa, plakaty, 
foldery, gazeta, banery, spoty reklamowe w 
radiu, programy w TV, transmisja na żywo w 
internecie Koncertu Inauguracyjnego i 
Galowego, retransmisja w radiu, wywiady 
radiowe, telewizyjne i prasowe, fotoreportaż w 
CPR „Czerlonka”.

94,99,Z 9 100,00 zł

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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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) 777 953,24 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
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja XXXIX edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej "Hajnówka 2020"
- Koncert Inauguracyjny dedykowany R. 
Twardowskiemu w roku Jubileuszu 90-lecia 
w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego 
“Schola Cantorum Gedanensis” z Gdańska 
pod dyr. Jana Łukaszewskiego- 
Przesłuchania konkursowe: 18 września 4 
chóry (Chór Cerkwi Uspieńskiej – 
Warszawa, Zespół Wokalny „Esperimento” – 
Białystok, Zespół „Modo-Maiorum” – 
Warszawa, Chór „Bel-Canto” – Olsztyn) 19 
września 3 chóry (Chór Politechniki 
Krakowskiej „Cantata” – Kraków, Nektaria 
Karantzi – Ateny/Grecja, Męski Zespół „św. 
Joan Kukuzeł – Angiełogłasniat” – 
Sofia/Bułgaria)
- Koncerty towarzyszące: XXIX Warszawski 
Koncert Muzyki Cerkiewnej
- Promocja albumu „Festiwal śpiewającej 
duszy” – OiFP
- Projekcja filmu o Festiwalu – OiFP
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
- Koncert Galowy Pamięci K. Pendereckiego 
w wykonaniu laureatów oraz Chóru Opery i 
Filharmonii Podlaskiej pod dyr. prof. 
Violetty Bieleckiej
- Promocja: internet (strona festiwalowa, 
media społecznościowe, portale), prasa, 
plakaty, foldery, gazeta, banery, spoty 
reklamowe w radiu, programy w TV, 
transmisja na żywo w internecie Koncertu 
Inauguracyjnego i Galowego, retransmisja 
w radiu, wywiady radiowe, telewizyjne i 
prasowe, fotoreportaż w CPR „Czerlonka”.

94,99,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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9 100,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 533 000,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 564 466,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 151 504,52 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 41 394,61 zł

e) pozostałe przychody 20 588,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 650,00 zł

2.4. Z innych źródeł 227 203,24 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 9 100,00 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

1 Organizacja 39 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" 9 100,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

383 000,00 zł

150 000,00 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

8 650,00 zł

0,00 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 49 878,40 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 710 439,23 zł 9 100,00 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

564 466,00 zł 9 100,00 zł

101 626,12 zł 0,00 zł

0,00 zł

18 060,67 zł

0,00 zł

26 286,44 zł 0,00 zł

1 Organizacja 39 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" 9 100,00 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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-07 7



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)

2 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)

2,00 etatów

28 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 305 732,96 zł

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

305 732,96 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)  

7 415,22 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

170 550,00 zł

153 043,48 zł

- nagrody

- premie

14 406,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 3 100,52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 135 182,96 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 91 720,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 214 012,96 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)

brak

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 39 Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej 
"Hajnówka 2020"

Popularyzacja wysokich 
wartości artystycznych muzyki 
cerkiewnej

Miasto Białystok 140 000,00 zł

2 Międzynarodowy Festiwal- 
XVIII Białowieskie Integracje 
Artystyczne "Peretocze 
2020"

Ukazanie wielokulturowości 
Regionu Puszczy Białowieskiej

Województwo Podlaskie 10 000,00 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

14 500,00 zł

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

1 39 Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej 
"Hajnówka 2020"

Popularyzacja wysokich 
wartości artystycznych muzyki 
cerkiewnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

325 000,00 zł

2 Prezentacja Rosyjskiej 
Sakralnej Muzyki Chóralnej

Prowadzenie działań na rzecz 
dialogu i porozumienia polsko-
rosyjskiego

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia

35 000,00 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 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

Mikołaj Buszko 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

3 Międzynarodowy Festiwal - 
XVIII Białowieskie Integracje 
Artystyczne "Peretocze 
2020"

Ukazanie wielokulturowości 
Regionu Puszczy Białowieskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administarcji

23 000,00 zł

2021-10-07
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