
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica WARSZAWSKA Nr domu 79 A Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-201 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 857327949

Nr faksu 857329049 E-mail 
towarzystwo.talent@gmail.c
om

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05211964000000 6. Numer KRS 0000096589

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

Marek Charuba Prezes TAK

Iwona Dzierma Wiceprezes TAK

Zdzisława Paulińska Skarbnik TAK

Jolanta Rynkowska Sekretarz TAK

Katarzyna Bukowska Członek TAK

Bożenna Matuszelańska Członek 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

Konrad Szczebiot Przewodniczący TAK

Sylwia Szliseman Wiceprzewodnicząca TAK

Anna Łukasik Członek TAK

TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "TALENT" W BIAŁYMSTOKU

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” wsparło organizację III Turnieju Klasyfikacyjnego „Pola 
Nadziei”. Turniej odbył się w dniach 6-7 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Celami 
turnieju były: Wsparcie Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, możliwość podwyższenia kategorii 
szachowych, integracja uczestników i rodzin z pracowni szachowych MDK.
Towarzystwo ufundowało nagrodę Grand Prix Festiwalu „Anim@kcja” dla Centrum Sztuki Dziecka w 
Poznaniu. Podsumowanie Festiwalu  odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Białymstoku. 

W dniach 17-19 czerwca 2016 roku stowarzyszenie zorganizowało II Ogólnopolskie Seminarium 
Poetyckie „Obecność”. Seminarium  skierowane było do młodzieży – uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, miłośników poezji  do szeroko pojętego środowiska literackiego. Powstało z 
inicjatywy Janusza Taranienki – prowadzącego pracownie literatury Młodzieżowego Domu  Kultury w 
Białymstoku.   W ramach Seminarium odbyły się liczne wykłady i spotkania literackie, m.in.:
 18 czerwca 2016
- Motyw „Nieobecni – Obecni”: „Z Podlasia w świat. Trzy mity Henryka Sienkiewicza” – wykład o 
obecności twórczości H. Sienkiewicza w literaturze światowej – prof. dr hab. Jolanta Sztachelska 
(Uniwersytet w Białymstoku),
- Warsztaty poetyckie, prowadzi Teresa Radziewicz – poetka, autorka czterech tomów wierszy, 
laureatka nagrody literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego (2009),
- Motyw „Nieobecni – Obecni”: „Dziennikarz z etycznym zmysłem. O twórczości Wiesława 
Szymańskiego” – wykład prof. dr hab. Dariusza Kuleszy (Uniwersytet w Białymstoku),
- Motyw „Obecni – Obecni”: „Żółte papiery” – spotkanie autorskie Kacpra Płusy, autora dwóch tomów 
poetyckich - prowadzenie Teresa Radziewicz i Adam Buszek,
- Rozstrzygnięcie X, jubileuszowej ogólnopolskiej edycji konkursu poetyckiego „O Srebrne Pióro MDK” 
im. W. Szymańskiego – prowadzenie Janusz Taranienko,
- Turniej Jednego Wiersza;
19 czerwca 2016
- Motyw „Obecni – Obecni”. Promocja tomiku wierszy Magdaleny Szewczuk pt.: ciepło zimno – 4. tomu 
z serii Podlaskie Prezentacje Poetyckie, laureatki I edycji seminarium „Obecność” 2011 – prowadzenie 
Janusz Taranienko,
- „Białystok Młodoliteracki” – referaty i komunikaty członków Koła Naukowego „Klub Humanistów” 
przy Wydziale Filologicznym UwB, opiekun – dr Krzysztof Korotkich.

Dnia 25 czerwca 2016 roku Towarzystwo wsparło udział w Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie 
Latających dla juniorów Prilep w Macedonii, uczestnika zajęć pracowni modelarstwa lotniczego - 
Kacpra Łukaszewicza. Zawody odbyły się w dniach 1-7sierpnia 2016 roku.  Indywidualnie Kacper 
Łukaszewicz uplasował się na 18 miejscu, natomiast zespół polski zdobył brązowy medal w kat F1B.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Nauczanie i popularyzacja 
dyscypliny sportu-szachów 
poprzez organizację turnieju 
szachowego "Pola nadziei" na 
rzecz fundacji "Pomóż im", 
Hospicjum w Białymstoku. 
Oprócz sportowej rywalizacji o 
zdobywanie kolejnych 
kategorii istotne było również 
wsparcie Domowego 
Hospicjum dla Dzieci w 
Białymstoku.  Turniej odbył się 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Białymstoku i skupił 
dzieci z pracowni szachowych 
białostockich szkół, 
posiadających kategorie 
szachowe. Celami turnieju 
były: Możliwość podwyższenia 
kategorii szachowych, 
Weryfikacja do II etapu 
szkolenia. Integracja 
uczestników i rodzin z 
pracowni szachowych MDK. 
Rozgrywki odbyły się w II 
terminach: 6-7 lutego 2016 
roku.
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Inicjowanie i organizowanie 
imprez artystycznych 
niezbędnych do rozwoju 
osobowości dzieci i młodzieży 
o charakterze ogólnopolskim - 
II Seminarium Poetyckie 
"Obecność". Wydanie antologii 
konkursu poetyckiego " O 
Srebrne Pióro MDK".  Na 
Seminarium przybyła pisząca 
młodzież licealna z kraju 
(Poznań, Mińsk Mazowiecki, 
Kraków, Nowy Targ, Łódź, 
Częstochowa, Wrocław) oraz 
młodzież z Białegostoku i 
okolic, co umożliwiło 
wzajemne poznanie się i 
integrację środowiska młodych 
literatów. Pani prof. Jolanta 
Sztachelska (UwB) wygłosiła 
wykład o recepcji twórczości 
H. Sienkiewicza oraz mówiła o 
Podlasiu jako o regionie 
opisywanym w jego twórczości 
– przez co Seminarium 
„Obecność” miało swój udział 
w obchodach „Roku Henryka 
Sienkiewicza”. Pan prof. 
Dariusz Kulesza (UwB), poprzez 
swoje wystąpienie, przyczynił 
się do upamiętnienia sylwetki 
W.Szymańskiego – poety i 
dziennikarza, promotora 
młodych autorów regionu, 
patrona konkursu „O Srebrne 
Pióro MDK” od r. 2013. Została 
rozstrzygnięta X edycja 
ogólnopolskiego konkursu 
poetyckiego „O Srebrne Pióro 
MDK”, podczas której swoje 
utwory prezentowali 
tegoroczni laureaci konkursu. 
Dzięki wydaniu 2. tomu 
antologii, podsumowującej 
wydania z lat 2012-2016, 
zaprezentowali się nagrodzeni 
w poprzednich edycjach. 
Odbyło się spotkanie autorskie 
Kacpra Płusy (Łódź) oraz 
Magdaleny Szewczuk 
(Białystok) – którzy byli 
laureatami I seminarium 
„Obecność” z 2011.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 35 191,92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 35 190,84 zł

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

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Wspieranie działań mających 
na celu ujawnianie oraz 
rozwijanie uzdolnień, 
zainteresowań i umiejętności 
w zakresie działalności 
artystycznej, technicznej i 
sportowo-rekreacyjnej, dzieci, 
młodzieży.  Wsparcie udziału w 
Mistrzostwach Świata Modeli 
Swobodnie Latających dla 
juniorów Prilep w Macedonii, 
uczestnika zajęć pracowni 
modelarstwa lotniczego - 
Kacpra Łukaszewicza. Zawody 
odbyły się w dniach 1-
7sierpnia 2016 roku. Kacper 
Łukaszewicz jest uczestnikiem 
zajęć pracowni modelarstwa 
lotniczego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Białymstoku, 
prowadzonej przez Jerzego 
Dzienisa.

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,08 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15 600,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 4 196,96 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 576,95 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33 976,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Ufundowanie nagrody Grand Prix Festiwalu „Anim@kcja” dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 300,00 zł

2 Rozstrzygnięcie X, jubileuszowej ogólnopolskiej edycji konkursu poetyckiego „O Srebrne Pióro 
MDK” im. W. Szymańskiego

376,95 zł

3 Wyjazd Kacpra Łukaszewicza na Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających dla juniorów 
Prilep w Macedonii, uczestnika pracowni modelarstwa lotniczego MDK.

700,00 zł

4 Organizacja Turnieju "Pola nadziei" 1 200,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 14 893,88 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

33 976,53 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33 976,53 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 215,39 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

11,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

29,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

2,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 950,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 950,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marek Charuba, Iwona Dzierma, 
Małgorzata 

Domalewska/28.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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