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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. ORLA Nr domu 5 Nr lokalu 13

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-022 Poczta LUBLIN Nr telefonu 795 573 803

Nr faksu E-mail info@hf.org.pl Strona www hf.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-03-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43273879000000 6. Numer KRS 0000222437

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

Anna Dąbrowska Prezeska TAK

Piotr Skrzypczak członek Zarządu TAK

Marta Sienkiewicz członkini 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

Ignacy Tokarczyk członek TAK

Radosław Rybak członek TAK

Jacek Białas członek TAK

STOWARZYSZENIE HOMO FABER
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 i uzależnieniom;
l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek;
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;
o. działalność na rzecz turystyki, sportu i rekreacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a. realizowanie programów edukacyjnych;
b. organizowanie akcji publicznych, konferencji, spotkań, prelekcji, 
wystaw;
c. monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. poradnictwo obywatelskie;
f. publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników;
g. wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjnie organizacji 
pozarządowych;
h. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi 
oraz wszystkimi innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o celach 
tożsamych z celami Stowarzyszenia;
i. prowadzenie działalności edukacyjnej;
j. prowadzenie badań naukowych i społecznych;
k. wydawanie książek, czasopism, gazet
l. pozaszkolne formy edukacji
m. nauka języków obcych;
n. działalność związana z produkcją, projekcją oraz działalność 
postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi
o. prowadzenie portali internetowych
p. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania programów alkoholowych w szczególności dla 
dzieci i młodzieży

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

www.lublin.naprawmyto.pl

Społeczna platforma internetowa pomagająca mieszkankom i mieszkańcom Lublina w zgłaszaniu 
drobnych uszczerbków w przestrzeni publicznej.
Partnerami są:
- Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg i Mostów,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Straż Miejska,
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- Komenda Wojewódzka Policji,
- Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
- Biuro Obsługi Mieszkańców,
- Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Stowarzyszenie pełni rolę opiekuna lokalnego.
Tło historyczne:
Stowarzyszenie Homo Faber w 2010 r. włączyło się w ogólnopolski proces prac nad stworzeniem 
internetowego systemu powiadomień o drobnych uszczerbkach w przestrzeni miejskiej. Przez pół roku 
trwały, kierowane przez Pracownie Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", prace nad 
wypracowaniem polskiego rozwiązania łączącego w sobie doświadczenia innych państw i 
dopasowanego do lokalnych potrzeb.
Po stworzeniu pierwszej wersji systemu Stowarzyszenie Homo Faber  w połowie 2011 r. w konkursie 
grantowym ogłoszonym przez Fundację im. Stefana Batorego i PBiS "Stoczni". Celem konkursu było 
wybranie lokalnych organizacji do stworzenia i przetestowania narzędzia internetowego. Z terenu 
województwa lubelskiego była to jedyna organizacja zgłaszająca chęć podjęcia się tego zadania. Testy 
zakończyły się w czerwcu 2012 r.
W sierpniu 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Stocznia, Stowarzyszeniem Homo Faber 
a Gminą Lublin na dalsze prowadzenie serwisu.  13 września 2012 r. odbyła się konferencja prasowa, 
podczas której prezydent  Krzysztof Żuk i prezes "Stoczni" Jakub Wygnański ogłosili oficjalny start 
systemu

Wyprawka

Autorski program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie i uczennice poznają Żydów, Ukraińców, Tatarów, 
Romów. Nie gotujemy ich potraw, nie urządzamy inscenizacji bitew, nie rysujemy komiksów i nie 
odgrywamy ról poprzebierani za „innych” z naszych wyobrażeń. Inni są inni, nie są podobni do nas – nie 
uczymy przez analogie. Analogie bowiem skupiając się na nas, stawiają w centrum nas, nasze wartości i 
nasz ogląd świata. Różnic nie da się poznać poprzez analogie. Rabin nie jest odpowiednikiem księdza, a 
carskie wrota nie prowadzą do zakrystii. To co trudne dzieje się właśnie poza analogią, poza łatwym 
konstruowaniem podobieństw.
Staramy się też odkleić od stereotypów, przełamać je faktami. Naszym zdaniem młodzi ludzie są gotowi, 
aby o pewnych sprawach rozmawiać otwarcie. Dostosowanych do ich wieku językiem mówimy zatem o 
Holokauście, Akcji Wisła, przymusowym osiedlaniu Romów – o tym co najtrudniejsze. Wartością dodaną 
jest moment, w którym uczestnicy i uczestniczki zaczynają zastanawiać się nad sobą – kim ja jestem w 
tym zestawieniu? Kim byli moi dziadkowie, w jakim języku mówili i do którego boga chodzili się modlić, 
jak nazywał się ten kościół i kogo mieli za sąsiadów? Jak dziś budować relacje z innymi, tymi nowymi 
innymi, dla których instrukcja obsługi dopiero się pisze, po obu stronach tego nowego dialogu? I to jest 
wielkie wyzwanie nowej edukacji o wielokulturowości. Pokazać wiele stron, dać przestrzeń na pytania, 
pokazać fakty i pozwolić na wyciąganie wniosków. Nawet gdyby miało to trwać latami.

Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych

Realizatorami projektu są
La Strada Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, La Strada Republika Czeska o. p. 
s. oraz kilka organizacji lokalnych w tym stowarzyszenie Homo Faber. 
Cele projektu:
Podniesienie jakości działań instytucji publicznych w zakresie skutecznej identyfikacji ofiar handlu 
ludźmi.
Wzrost poziomu informacji o prawach przysługujących ofiarom handlu ludźmi, a także o problemie z ich 
respektowaniem, w instytucjach publicznych oraz wśród obywateli.
Wzmocnienie współpracy międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie zabezpieczania praw 
ofiar.
Propagowanie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w społecznej kontroli instytucji 
publicznych.
Wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerem zagranicznym na temat pracy z ofiarami.
Działania:
Analiza dokumentów regulujących prawa ofiar w Polsce i Czechach.
Badanie praktyki stosowania opracowanych standardów w wybranych instytucjach publicznych i 
organizacjach pozarządowych.
Zorganizowanie seminarium, na którym zostanie zaprezentowany raport z badań i podsumowanie 
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monitoringu.
Badanie prowadzone na terytorium Polski i Czech:
W Polsce - na szczeblu centralnym i regionalnym w 7 województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, 
małopolskim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim.
W Czechach - tylko na szczeblu centralnym.

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

Projekt dotyczy tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparcia o 
praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach 
imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość 
wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów i ekspertek oraz wizyta studyjna do 
Wiednia pozwolą nadać pracom kontekst europejski. Fora będą miały także bardzo wymierne rezultaty: 
wypracują narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform 
działania na rzecz integracji imigrantów i imigrantek oraz zwiększania partycypacji imigrantów i 
imigrantek w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta zostanie debata 
publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom i imigrantkom. Wsparte zostanie 
także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia 
międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców i cudzoziemek.

Akademia Homo Faber

Projekt realizowany od 1 września 2013 do 30 września 2014. Stanowi nieformalny program 
kompleksowej edukacji obywatelskiej przeznaczony głównie dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, 
który łączy w sobie elementy tradycyjnego procesu edukacyjnego (wykłady, warsztaty, dyskusje) z 
przeważającym elementem nauki przez doświadczenie. To działanie, próbowanie, wyciąganie wniosków 
dla siebie.
Cele projektu:
- zachęcenie do podejmowania działań społecznych;
- podniesienie świadomości wpływu na najbliższe otoczenie;
- zwiększenie wiedzy dot. praw człowieka w ramach edukacji nieformalnej;

Lubelski system partycypacji społecznej

Celem pro-jektu był wzrost udziału miesz-kań-ców i mieszkanek Lublina we współ-za-rzą-dza-niu mia-
stem poprzez opra-co-wa-nie i wdro-że-nie lubel-skiego sys-temu par-ty-cy-pa-cji spo-łecz-nej. Pro-po-
no-wany sys-tem jest wypad-kową ana-lizy poten-cjału part-ne-rów spo-łecz-nych oraz ana-lizy świad-
czo-nych przez samo-rząd usług pod kątem sto-so-wa-nia mecha-ni-zmów par-ty-cy-pa-cji. New-ral-gicz-
nym ele-men-tem jest przy-pi-sa-nie mie-szkań-com i mieszkankom funkcji współ-kre-owania usług 
publicz-nych, a nie tylko bier-nych recen-zen-tów i recenzentek roz-wią-zań pro-po-no-wa-nych przez 
samo-rząd. Dzia-ła-nia w pro-jek-cie przy-czy-nią się do wypra-co-wa-nia sys-temu, wdro-że-nia go w 
życie i utrzy-ma-nia sys-temu jako sta-łego modelu zarzą-dza-nia mia-stem.
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich, Samorządem Miasta Lublin 
oraz Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l.

Obywatele na horyzoncie

Od czerwca do listopada 2013 r. wybrane zespoły odbędą internetowo-stacjonarny kurs wspierający ich 
umiejętności obywatelskie (wiedza na temat praw i obowiązków, metody strażnicze/kontrolne, 
realizowanie posiadanych praw w interesie publicznym) oraz reporterskie (dokumentacja podjętych 
działań). Wszystkie poznane przez osoby uczestniczące narzędzia mają pomóc w zainicjowaniu 
pozytywnej zmiany na rzecz społeczności, w której mieszkają i integracji tej społeczności do działania. 
Oprócz kursu i konsultacji on-line z ekspertami z zakresu działań obywatelskich i doświadczonymi 
reporterami, uczestnicy i uczestniczki spotkają się ze sobą w Warszawie w czasie 5 weekendowych 
zjazdów (piątek, sobota, niedziela, głównie w miesiącach letnich).
Każdy zespół uczestniczący w kursie Obywatele na horyzoncie nauczył się tworzyć reportaż filmowy i 
poznał swoje obywatelskie prawa i obowiązki. Dzięki temu osoby będą mogły działać skuteczniej na 
rzecz zmian, o których marzą oni i ich sąsiedzi.
W marcu 2014 roku w kinie Muranów w Warszawie odbył się uroczysty pokaz nakręconych reportaży i 
spotkanie osób uczestniczących wieńczące projekt.
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Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców i 
cudzoziemek

Projekt realizowany od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. miał na celu wymianę doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami lubelskich i łuckich instytucji publicznych w zakresie 
obsługi cudzoziemców i cudzoziemek.
W ramach projektu odbyło się 6 wizyt studyjnych, podczas których w ramach warsztatów oraz spotkań 
omówiono sytuację cudzoziemców i cudzoziemek w tych regionach, zdiagnozowano istotne bariery 
zarówno z perspektywy urzędów jak i samych odbiorców i odbiorczyń świadczonych przez nie usług i 
wypracowane rekomendacje na rzecz zmiany rzeczywistości. Rekomendacje są podstawą działania na 
rzecz zmiany przewidzianego w projekcie prowadzonym przez Fundację Rozwoju Lokalnego “Poprawa 
świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie 
sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Centrum Świadczenia 
Usług Administracyjnych w Łucku, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Iwano-Frankiwsku 
oraz Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie ” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber oraz Fundację Rozwoju Lokalnego z Łucka.

Remapping Europe – remiksujemy Europę!

Projekt, realizowany jednocześnie w 4 krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji i Hiszpanii. W każdym z 
nich odbywają się lokalne warsztaty, poświęcone funkcjonującym w Europie obrazom migrantów i 
migrantek. Uczestnikami są młodzi ludzie - zarówno ci, którzy sami mają doświadczenie migracji, jak i 
osoby zainteresowane tą tematyką i poszukujące odpowiedzi na pytanie o to, jak zmienia się 
współczesna Europa i jak coraz płynniejsze są jej granice.
W każdym kraju lokalni uczestnicy i uczestniczki biorą udział w cyklach spotkań, warsztatów i dyskusji. 
Narzędziem, po które sięgają, jest remiks - taki sposób opowiadania historii, w którym zderza się ze 
sobą powszechnie znane obrazy i opowieści, by nadawać im nowe konteksty i znaczenia.
Pod koniec czerwca 2013 r. Remapping Europe miało swoją lubelską odsłonę.
Tygodniowe warsztaty medialne, podczas których analizowano obraz migrantów z Ukrainy i Białorusi 
funkcjonuje w Polsce oraz jak oni sami postrzegają Polskę. 
Efektem warsztatów są autorskie remiksy - realizowane samodzielnie bądź w kilkuosobowych grupach 
krótkometrażowe prace video.

Podlasie 2013

Podróże rowerowe są tradycją stowarzyszenia od 2006 roku. W ciągu ostatnich trzech lat, dwukrotnie, 
podczas wakacji, odwiedzaliśmy tereny przyległe do granicy polsko - ukraińskiej, małe i większe wsie. W 
2010 roku podróżowaliśmy po Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie, w 2011 roku nasze 
poszukiwania skierowaliśmy na południe: od Dołhobyczowa po Birczę w województwie podkarpackim. 
W regionach tych szukaliśmy śladów nieistniejących już miejscowości, spotykaliśmy ludzi, 
przeprowadzaliśmy rozmowy, nagrywaliśmy historie, język i pieśni, tworzyliśmy dokumentację 
fotograficzną. Efektem tych prac są nagrania pełne cennych historii, ważnych informacji, ale i 
niejednokrotnie trudnych emocji, które towarzyszyły tragicznym wydarzeniom dziejącym się w 
przeszłości.
W 2013 roku podróż pod wieloma względami była nowa. Przede wszystkim ze względu na teren. Do tej 
pory jeździliśmy poznając historię naszego regionu - Lubelszczyzny, a zebrane doświadczenia, poznane 
miejsca i osoby pojawiały się później w naszych projektach, głównie edukacyjnych (jak na przykład 
Wyprawka).
Tym razem nasza trasa wiodła przez miejsca, o których kiedyś słyszeliśmy historie mniej lub bardziej 
prawdziwe; przez miejsca, o których ktoś nam opowiadał, polecał, o których gdzieś przeczytaliśmy, albo 
które po prostu wyrosły na naszej drodze zupełnie przypadkiem. Pewnie nie są one obrazem Podlasia, 
nie mówią wszystkiego o tym regionie. Ale też nie to było naszym celem. Po latach wędrówek po 
"swoim" miejscu postanowiliśmy dać sobie szerszą perspektywę. I to dla tego pojechaliśmy poza obszar 
Lubelszczyzny. A Podlasie wydało nam się pod wieloma względami bliskie. Przez sześć dni odwiedziliśmy 
14 miejscowości, zrobiliśmy ponad 270 km na rowerach. 

Monitoring Rady Miasta Lublin
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Celem działania było zagwarantowanie zasady przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta oraz 
jej komisji. Sprawdzaliśmy również dostępność samych radnych dla mieszkańców i mieszkanek Lublina.
Monitoring został przeprowadzony wg następujących kryteriów:
1. Dostępność pracy Rady Miasta Lublin, w tym:
- dostępność informacji o najbliższej sesji (miejsce, data, godziny, data publikacji i sposób 
poinformowania),
- dostępność propozycji porządku sesji (gdzie i kiedy opublikowany),
- dostępność projektów uchwał (data publikacji, format),
- dostępność protokołów/sprawozdań z sesji (data i miejsce publikacji, format),
- dostępność sesji (audio, wideo, szybkie relacje - blog) oraz retransmisji z sesji,
- dostępność załączników do uchwał, w tym list obecności, list zaproszonych gości, usprawiedliwień 
nieobecnych radnych 
- wyniki głosowań (imienna lista)
- dostępność uchwał
2. Dostępność prac komisji:
- informacje o najbliższym posiedzeniu komisji (miejsce, data, godziny, data publikacji)
- dostępność propozycji porządku posiedzenia (data i miejsce publikacji)
- dostępność  protokołu z posiedzenia komisji (data i miejsce publikacji, format)
- dostępność sprawozdań (data i miejsce publikacji, format)
- dostępność posiedzenia komisji (audio, wideo, szybkie relacje - blog)
- dostępność rocznego planu pracy komisji
- wyniki głosowań (imienna lista)
3. Dostępność radnych:
- kontakt (telefon, e-mail),
- dyżury
- sylwetki (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje społeczne, głosowania, komisje, 
interpelacje)
- uczestnictwo w różnych działaniach i wydarzeniach lokalnych i/lub organizacjach społecznych 
- komunikowanie na zewnątrz swojej aktywności (blogi, wideoblogi, strony internetowe, informacje w 
lokalnych mediach)
Opracowaliśmy materiały będące aktualizowanym źródłem wiedzy dla mieszkańców i mieszkanek 
miasta na temat radnych.
Projekt realizowany od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Rozbawione przedszkole

"Rozbawione przedszkole" to propozycja działań kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci uchodźczych 
mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców przy ulicy Wrońskiej.
Projekt to zaplanowany cykl różnorodnych zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ruchowe, 
muzyczne, czytanie bajek itd.) skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci mieszkające w 
ośrodku, w większości są narodowości czeczeńskiej i zupełnie obca jest im kultura polska. Zajęcia 
przygotowane specjalnie dla tych dzieci zawierają elementy podkreślające różnorodność kulturową – na 
zasadzie podobieństw jak i różnic. Uwrażliwiając dzieci na to, co odmienne, zajęcia są sposobem na 
promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego. Jedną z form zajęć, które mają na celu edukację 
kulturalną i jednocześnie ćwiczenie koncentracji u małych dzieci, jest czytanie.
Projekt wpisuje się także w założenia finałowej aplikacji Lublina w konkursie o zdobycie tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Jednym z założeń programu jest otwarcie się na cudzoziemców 
i cudzoziemki mieszkających w Lublinie i włączenie ich w działania kulturalne, np. projekt „Gość 
gospodarzem”.

Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2013

Projekt "Wsparcie integracji dzieci uchodźców" był kontynuacją działań prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Homo Faber  w 2012 roku.W ramach projektu przez dziesięć miesięcy funkcjonowały 
trzy świetlice dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców. Był to Lublin, Zalesie i Łuków. 
Codziennie w godzinach porannych (9:00 - 12:00) dzieci z lubelskiego ośrodka uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych, muzycznych, rytmicznych i językowych. Miały okazję poznać polską kulturę i podstawy 
języka polskiego. Program zajęć przygotowany był tak, aby w możliwie maksymalny sposób przygotować 
dzieci do przyszłej nauki szkolnej i pracy w grupie. W pracy świetlicy pomagali też 
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wolontariusze i wolontariuszki, którzy zgłosili się z chęcią pracy z nami i kilka razy w tygodniu prowadzili 
z nami zajęcia z dziećmi.

Standardy działania III sektora

Celem było podniesienie poziomu jakości funkcjonowania NGO w Polsce poprzez opracowanie 
standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych oraz przygotowanie do ich wdrożenia w 
instytucjach pozarządowych 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry zarządzającej NGO w ramach studiów 
podyplomowych ukierunkowanych na wsparcie współpracy organizacji pozarządowych w Polsce z 
administracją publiczną do 30.03.2014 roku. Zaplanowano:
Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr zarządzających NGO z zakresu 
praktycznego stosowania i wdrażania standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych 
funkcjonowania III sektora do 31.03.2014 r.
Wzrost świadomości 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr zarządzających NGO w Polsce wpływu i możliwości 
kształtowania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną do 31.03.2014 r.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry zarządzającej NGO na 
temat jakości realizacji zadań publicznych zlecanych przez administrację do 31.03.2014 r.
Projekt przewidywał realizację dwóch edycji studiów podyplomowych w okresie: IX. 2012-VI.2013, 
II.2013-I.2014 skierowanych do 40 osób z kadr zarządzających organizacji trzeciego sektora z całej 
Polski, z wykształceniem wyższym, zainteresowanych dostosowaniem do potrzeb i wdrożeniem 
wypracowanego w ramach Projektu standardu działania NGO.
Warunkiem koniecznym do ukończenia i uzyskania świadectwa studiów podyplomowych było 
opracowanie przez Słuchaczki i Słuchaczy indywidualnego planu wdrożenia standardu NGO w 
zarządzanych organizacjach.
Projekt zakładał wdrożenie opracowanego standardu w co najmniej 20 organizacjach.

Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy 2013

Termin: 12-15 listopada 2013 
Jak co roku w listopadzie, pokazaliśmy wybrane filmy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
"Żydowskie Motywy". Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości 
narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.  Wejście na 
pokazy było bezpłatne. Festiwal odbył się w przestrzeni Kawiarni Kawka.

Refugee Review - przegląd filmów o tematyce uchodźczej 

VIII Przegląd filmów Refugee Review organizowany jest przez Polską Akcję Humanitarną  z okazji 
Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, obchodzonego 20 czerwca na całym świecie. 
Na lubelskiej odsłonie festiwalu prezentowane były przede wszystkim filmy dokumentalne ostatnich lat 
poruszające najróżniejsze aspekty życia uchodźców. To filmy, które gościły na wielu festiwalach 
filmowych dotykających praw człowieka odbywających się na całym świecie. 
Festiwal w Lublinie trwał od 20 do 22 czerwca.
Wszystkie pokazy odbywały się w Kawiarni Kawka, Okopowa 9 i 1/2.
Wstęp był wolny.
W czasie festiwalu można było porozmawiać z nami o pracy w lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców 
przy ul. Wrońskiej, gdzie od 2012 roku prowadziiliśmy świetlicę dla mieszkających tam dzieci.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Human Doc Review.

Odbywał się w dniach 12 - 15 grudnia.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC "Globalny Rozwój w Kinie" jest 
pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecim na świecie innowacyjnym wydarzeniem łączącym 
kino na najwyższym światowym poziomie z refleksją na tematy globalne. Przegląd festiwalu prezentuje 
filmy niebanalne, pełne pasji i emocji, które uwrażliwiają na niesprawiedliwość społeczną i przede 
wszystkim inspirują do działania, pokazują, że nawet będąc tu, w Polsce, możemy zmieniać życie innych 
ludzi na lepsze, pomagać nawet w najdalszych zakątkach świata.
Lubelska odsłona to także kilka imprez dodatkowych w tym Maraton Pisania Listów Amnesty 
International, oraz pokaz remiksów filmowych Remapping Europe.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300

22

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Festiwal odbywał się w siedzibie TVP Lublin (ul. Raabego 2a). Wstęp na wszystkie wydarzenia był 
bezpłatny.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego

POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI

85.52.Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

WSPOMAGANIE 
TECHNICZNE, 
SZKOLENIOWE I 
INFORMACYJNE 
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

94.99.Z

upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji

MONITOROWANIE 
PRZESTRZEGANIA 
PRAW CZŁOWIEKA

72.20.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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 wyników/zysków i strat) 305 433,28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 260 033,28 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 45 100,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 300,00 zł

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

PROWADZENIE PORTALI 
INTERNETOWYCH

63.12.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI

85.52.Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

PROWADZENIE BADAŃ 
NAUKOWYCH I 
SPOŁECZNYCH

73.20.Z

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 963,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 171 483,20 zł
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164 483,20 zł

0,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 057,08 zł

1 040,00 zł

7 017,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 77 530,00 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 291,40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 129,82 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 282 605,45 zł 2 129,82 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

242 759,17 zł 2 129,82 zł

34 197,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 648,68 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł
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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 17 274,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 902,40 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 

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 świadczące usługi 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)

2,0 osób

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

4 337,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

2,0 etatów35,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18,00 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 
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)

0,00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 193 673,27 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

39 015,00 zł

39 015,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 154 658,27 zł

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

154 658,27 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 154 658,27 zł

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

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)

7 679,22 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

8 460,22 zł

5,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

5,00 osób

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)

15,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

15,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

15 880,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 Wsparcie integracji dzieci 
uchodźców

-zajęcia przedszkolne
- lekcje języka polskiego
- warsztaty artystyczne
- działalność biblioteki

Prezydent Miasta Lublin 3 000,00 zł

2 Kultura i sztuka - Kultura w 
dzielnicach, "Rozbawione 
przedszkole"

-zajęcia przedszkolne 
- lekcje języka polskiego 
- warsztaty artystyczne
- działalność biblioteki

Prezydent Miasta Lublin 4 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

10 586,94 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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Organizacja posiada Biuletyn Informacji Publicznej.

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

organizacji

Anna Dąbrowska
Marta Sienkiewicz
Piotr Skrzypczak

15.07.2014
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Prezydent Miasta Lublin 1
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