Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Homo Faber za rok 2009
data sporządzenia: 22 czerwca 2010 r.
1. Dane Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Krakowskie Przedmieście 39
20-076 Lublin
nr KRS 0000222437
REGON 432738790
data rejestracji: 25.11.2004 r.
członkowie zarządu:
Aleksandra Gulińska – prezeska
[...}
Joanna Stachyra-Galant – członkini zarządu
[...}
Piotr Choroś – członek zarządu
[...]
Celami Stowarzyszenia są:
a. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;
c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
d. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie;
e. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
f. działania na rzecz mniejszości narodowych;
g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h. działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych,
i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
ł. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
m. praca na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
n. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Witamy w Lublinie
Program skierowany do nowo przybyłych studentów. Jest podzielony na dwa główne działania: do
studentów pochodzących z Polski (finansowanie Urząd Miasta Lublin – 15 000 zł) oraz do
studentów zagranicznych (finansowanie Urząd Miasta Lublin – 12 000 zł oraz Europejski Fundusz
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżet Państwa – 157 141,20 zł). W jego

ramach przybliżamy studentom życie Lublina, jego historię, topografię. Prowadzimy także punkt
informacyjny, portal i infolinię dla studentów z zagranicy. Ukazuje się także przewodnik/kalendarz
studencki w trzech językach.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, c, d, m
Enter 2016
Projekt debat oraz poświęconych kandydowaniu Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
oraz obywatelskiego monitoringu starań o w/w tytuł. Sfinansowany przez Urząd Miasta Lublin (15
000 zł).
Projekt realizuje cele statutowe: a,
Moja Planeta
Seria działań na lubelskich osiedlach prowadząca do powstania krótkiego reportażu filmowego o
historii i współczesności dzielnicy. Reportaże były puszczane w przestrzeni dzielnicy wieczorem w
weekend, na ścianach bloków. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin (9 000 zł).
Projekt realizuje cele statutowe: b
Opornik Gazeta Obywatelska
Opornik jest nieregularnikiem wydawanym od 2005 r. przez Stowarzyszenie Homo Faber. W roku
2009 ukazało się 5 numerów dzięki wsparci Urzędu Miasta Lublin (10 000 zł). Jest to pismo
adresowane do młodych osób omawiające podstawowe problemy społeczne w Lublinie.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m
Wymiana młodzieży Polska – Holandia
W roku 2009 przeprowadziliśmy wymianę młodzieży pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. St.
Staszica w Lublinie i Zeldenrust-Steelant Collage w Terneuzen. Wymiana była dwustronna. Projekt
został dofinansowany dwa razy w ramach programu „Młodzież w działaniu” (25936,49 zł)
Projekt realizuje cele statutowe: c, m
Zbudujmy makietę Kocka!
Projekt był realizowany na terenie gminy Kock przez członkinie i członków Stowarzyszenia
pochodzących z Kocka. Polegał na zbieraniu informacji o historii tej miejscowości i tworzeniu na
ich podstawie glinianej makiety. Zakończył się dużym spotkaniem publicznym z udziałem władz
gminy i społeczności lokalnej. Został dofinansowany przez program „Młodzież w działaniu” kwotą
9 425,09 zł.
Projekt realizuje cele statutowe: b, f, m
Wsparcie infrastrukturalne z Fundacji im. St. Batorego
W 2009 roku pozyskaliśmy wsparcie infrastrukturalne z Fundacji im. St. Batorego w wysokości 50
000 zł. Dzięki tym środkom opłacamy funkcjonowanie biura Stowarzyszenia.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b
Przechadzka po Brzeźnie
To kolejny projekt edukacyjno-animacyjny Stowarzyszenia Homo Faber. Tym razem działania
toczą się w Brzeźnie. Uczestnikami projektu są uczennice i uczniowie 3 i 6 klasy Szkoły
Podstawowej. Koordynatorkami ze strony szkoły są nauczycielki: Renata Górska i Anna Jabłońska.
W jego ramach odbył się cykl warsztatów dla dzieci oraz został nakręcony film o historii
miejscowości. Projekt został dofinansowany przez Fundację im. St. Batorego kwotą 9 000 zł.
Projekt realizuje cele statutowe: b, d, f, m
Szeptany Lublin
Projekt jest nową metodą opowiadania o Lublinie i oprowadzania po nim. W jego ramach zostały

przygotowane nagrania z przewodnikami po Lublinie. Przewodnikami są osoby znaczące dla
historii tego miasta. Opowiadają o Lubinie ich młodości i działalności w opozycji demokratycznej.
Została stworzona specjalna strona z opowieściami. Projekt został dofinansowany przez Fundację
im. St. Batorego kwotą 10 000 zł.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, m
Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS
Po raz 7 zorganizowaliśmy Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Miał miejsce w marcu
w Centrum Kultury w Lubinie. Był przygotowany wolontariacko, bez dotacji.
Projekt realizuje cele statutowe: a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m
Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja lubelska.
Po raz 2 zorganizowaliśmy lubelską edycję festiwalu Żydowskie Motywy. Festiwal odbył się w
dniach 9-11 listopada 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber. Przygotowano go
wolontariacko, bez dotacji.
3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
Stowarzyszenie Homo Faber nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę zatwierdzającą jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i
finansowe za rok 2008 r.
5. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,
Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 200 roku 6200 zł, przychody z darowizn wyniosły
7152 zł, natomiast przychody z dotacji wyniosły 331 381,39 zł. Stowarzyszenie Homo Faber
otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:
Urząd Miasta Lublina – projekt: „Witamy w Lublinie”: 15 000,00 zł
Urząd Miasta Lublina – projekt: „Welcome to Lublin” : 12 000,00 zł
EFI- projekt: „Witamy w Lublinie” : 150 737,28 zł
EFI- projekt: „lublin2106.eu”: 49 592,22 zł
Urząd Miasta Lublina – projekt: „Enter 2016” : 15 000,00 zł
Urząd Miasta Lublina – projekt: „Moja Planeta” : 9 000,00 zł
Urząd Miasta Lublina – projekt: „Opornik Gazeta Obywatelska” : 10 000,00
Młodzież w działaniu- projekt: „Wymiana młodzieży Polska – Holandia” : 25 936,47
Młodzież w działaniu-projekt: „Zbudujmy makietę Kocka!” : 9 425,38 zł
Fundacja Batorego- Wsparcie infrastrukturalne : 15687,93 zł
Fundacja Batorego- projekt: „Przechadzka po Brzeźnie” :9 000,00 zł
Fundacja Batorego – projekt: „Szeptany Lublin” : 10 000,00 zł
Oprócz tego Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało przychód w
wysokości 16500 zł. Przychód ten zostanie wykorzystany w roku 2010 na realizację zadań

związanych z wycieczkami dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Wielokulturowa
Lubelszczyzna, dlatego też kwota ta nie została wykazana w rachunku zysków i strat roku 2009,
lecz stanowi przychody przyszłych okresów.
W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła 344
733,39 zł.
6) informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty,
Koszty związane z działalnością statutową wyniosły w bieżącym roku 331 380,94 zł. Koszty
administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2009 roku: 7 331,65 zł i składały się na nie: opłaty
bankowe, wynagrodzenia pracowników, koszty wynajmu lokalu i inne koszty bezpośrednio
związane z działalnością stowarzyszania.
Przychody finansowe wyniosły w 2008 roku 7 816.51 zł wynikają one z różnic kursowych,
natomiast koszty finansowe wyniosły 1 122.13 zł i podobnie stanowiły różnice kursowe. Nie
wystąpiły pozostałe przychody i koszty oraz zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby wpłynąć na
wynik finansowy.
7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszenie z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W Stowarzyszeniu na umowę o pracę w 2009 roku były zatrudnione 3 osoby.
1. Piotr Choroś- koordynator pracy biura stowarzyszenia, asystent projektów
data zatrudnienia 01.02.2009
2. Magdalena Kawa- koordynator projektu Witamy w Lublinie - data zatrudnienia 01.07.2009
3. Anna Dąbrowska- asystent koordynatora Witamy w Lublinie - data zatrudnienia 01.07.2009
brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
łączne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 51 536 zł brutto
brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem członków zarządu i
innych organów Stowarzyszenia oraz osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

łączne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia- 47 256 zł brutto
brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej
e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych innym podmiotom.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie.
Ich stan na koniec 2009 roku to 91 604.70 zł, w tym: 908.83 zł w kasie oraz 90 695.87 zł na
rachunku bankowym ( w tym: LUKAS BANK: 88 597 zł, BRE BANK: 2 098, 87 zł)
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych akcji ani obligacji.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych których wartość przekracza kwotę: 3 500 zł. Zgodnie
z zapisami polityki rachunkowości Stowarzyszenia „Przedmioty o okresie używania dłuższym niż
rok, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo
kwoty 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako
zużycie materiałów”.
Do wyposażenia Stowarzyszenia należą: 8 komputerów, fax, 2 drukarki, 9 biurek, szafa metalowa.
j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenie ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Zarówno aktywa jak i pasywa Stowarzyszenia wyniosły na dzień 31 grudnia 2009 roku: 165 425,10
zł .
8) dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Stowarzyszenie nie otrzymało w 2009 roku tego typu zleceń.
9) informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie nie posiada nieuregulowanych zobowiązań podatkowych.
29 marca Stowarzyszenie złożyło do I US w Lublinie deklarację CIT 8. W informacji CIT-8/O

stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 wyodrębnione zostały pozycje dla dochodów wolnych od
podatku w związku z ich przeznaczeniem na realizację celów statutowych (art. 17 ust. 1 pkt 4
updop) w kwocie 12 715.17 zł.

