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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

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

Joanna Bednarczyk członkini zarządu TAK

Jolanta Prochowicz członkini zarządu TAK

Piotr Skrzypczak 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

Joanna Stachyra-Galant Członkini Komisji
Rewizyjnej

TAK

Anna Gajda Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Janiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOMO FABER

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 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)                       

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
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

1. Działania na rzecz integracji migrantów/ek
W ramach projektu „Witamy w Lublinie” prowadzone były spotkania na uczelniach dla studentów i 
studentek zagranicznych, blok spotkań prewencyjno-informacyjnych oraz lekcje języka polskiego.
Po raz szósty wydaliśmy Kapownik, czyli wielofunkcyjny kalendarz-informator w trzech językach: 
polskim, angielskim i ukraińskim na rok 2017. Kapownik został pomyślany jako wsparcie dla osób, które 
są w Lublinie (i Polsce) po raz pierwszy. Dlatego jest w trzech językach. Część kalendarzowa obejmuje 
rok 2017, zaznaczone zostały święta państwowe, a także katolickie, prawosławne, żydowskie, 
hinduistyczne i muzułmańskie. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W część informacyjnej znaleźć można informacje dotyczące Lublina - TOP 10 czyli 10 miejsc, które 
trzeba zobaczyć będąc w Lublinie - a ponadto informacje o pierwszej pomocy i opiece medycznej, 
bezpieczeństwie, transporcie publicznym, sporcie, kulturze. Był także wybór najważniejszych festiwali, 
które odbywają się co roku w Lublinie. 
Spotkania dla studentów o Lublinie - spotkania informujące o mieście, jego historii, najważniejszych 
postaciach, miejscach, wydarzeniach, kulturze polskiej, a także prezentujące najważniejsze inicjatywy 
lokalne - społeczne, kulturalne. Warsztaty w praktyczny sposób przybliżające nowo przybyłym do 
miasta studentom wszystkie aspekty związane z życiem w Lublinie, w tym kwestie związane z 
mieszkaniem w Lublinie (pesel, meldunek itp.), zdrowiem, bezpieczeństwem, komunikacją, pracą.
Spotkania odbywały się zarówno w przestrzeni miasta jak i na uczelniach, obejmowały studentów 
polskich jak i cudzoziemskich rozpoczynających naukę w Lublinie. Ich celem było przybliżenie 
studentom miasta, zachęceni ich do aktywności.
Przygotowaliśmy dla nich pakiet powitalny z najważniejszymi informacjami o funkcjonowaniu w mieście 
(kalendarz i informator). Stworzyliśmy grupę osób ze społeczności migranckich którzy stali się 
łącznikami, przekazującymi kluczowe problemy tych społeczności do organizacji. 
Promowaliśmy, nakręcony przez nas rok wcześniej, film o tym jak migranci widzą swoje życie w Lublinie 
i jakie definiują problemy, który pokazywaliśmy podczas spotkań różnych grup (policja, urzędnicy, ngo).
Wielokrotnie podejmowaliśmy interwencje w przypadku naruszeń praw człowieka - głownie ataków 
agresji i mowy nienawiści. Prowadziliśmy skuteczna zbiórkę na leczenie pobitego Ukraińca. Tego typu 
trudne sytuacje były dla nas nauką poradnictwa kryzysowego dla migrantów. 
Gra miejska – przeprowadziliśmy grę w przestrzeni miasta odkrywającą przed uczestnikami historię, 
miejsca, postacie, wydarzenia oraz legendy kluczowe dla Lublina.
W ramach wzajemnego poznawania się mieszkańców i mieszkanek Lublina przygotowaliśmy plenerową 
akcję „Wszyscy jesteśmy skądś”, polegającą na umieszczeniu na olbrzymim planie Lublina swojego 
zdjęcia wraz z zaznaczeniem ścieżki skąd się pochodzi. Stworzyliśmy dzięki temu zbiorowy portret 
Lublinian, którzy w zdecydowanej większości wybrali to miasta, a pochodzą dosłownie z całego świata.
Rozpoczęliśmy projekt „Poznajmy się" - autorski program edukacyjny dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych przybliżających kulturę pochodzenia studentów zagranicznych studiujących w 
Lublinie. Celem projektu było dostarczenie faktycznej, rzeczowej wiedzy na temat krajów pochodzenia 
najliczniejszych grup cudzoziemców-studentów mieszkających w Lublinie.
W ramach programu przeprowadzone zostały lekcje w kilkudziesięciu klasach szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Lublina w okresie wrzesień - grudzień 2017 roku, w ramach godzin 
wychowawczych. 
Lekcje miały na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat zakresu współczesnych migracji a także 
potencjału, jaki płynie z zapraszania do Lublina uczniów i studentów zagranicznych. Zajęcia budowały 
nową perspektywę patrzenia na różnorodność na lubelskich ulicach, przekazywały sprawdzone i 
zweryfikowane informacje na temat cudzoziemców w Lublinie i w Polsce oraz zachęcały do 
samodzielnego poszukiwania informacji na ten temat.
Projekt był realizowany we współpracy trzech organizacji: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie 
"Dla Ziemi", Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

2. Wsparcie ukraińskiej mniejszości narodowej
Obchody Akcji Wisła - w związku z działaniami prowadzonymi ze społecznością mniejszości ukraińskiej 
w Polsce, w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej (sobota- niedziela 29-30 kwietnia), znalazła się 
przygotowana przez nas pocztówka specjalnie na obchody 70. rocznicy Akcji Wisła. Czytelnicy/czki byli 
zachęcani by wpisać tam dobre słowa dla Ukraińców i Ukrainek.
W ramach obchodów akcji przygotowaliśmy przemyską odsłonę audio-przewodnika „Szeptany 
Przemyśl”, pomagającego poznać historię tego wielokulturowego miasta.
Projekt „Refleksy” – w związku z rocznicą śmierci Andrzeja Wajdy oraz prowadzonymi przez nas 
działaniami wspierającymi młodzież z mniejszość ukraińskiej w Przemyślu postanowiliśmy wziąć na 
warsztaty cztery sceny z czterech różnych filmów Wajdy. Powstały cztery, profesjonalnie nagrane 
etiudy filmowe inspirowane filmami Wajdy, będące jednak nowym odczytaniem kultowych scen. 

3. Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego – od 3 lat regularnie udzielamy porad osobom 
podejrzewającym, że doświadczyły dyskryminacji. Doradzamy, asystujemy, obserwujemy toczące się 
procesy sądowe.
Prowadzimy regularne poradnictwo antydyskryminacyjne. Poza tym współpracujący z nami prawnicy i 
prawniczki pro bono udzielają bezpłatnych konsultacji prawnych - dodatkowo w zakresie: spraw karno-
rodzinnych, cywilnych, związanych z zatrudnieniem i ochrony praw lokatorskich. 
W sumie wpłynęło do Punktu ponad 90 spraw. Prowadzimy równolegle wolontariat prawniczy, który 
wspiera działanie Punktu. W ciągu ostatniego roku realizujemy monitoring służby więziennej i policji w 
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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)

35000

45

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

zakresie przeciwdziałania przemocy, gdy sprawcą jest funkcjonariusz tych służb. 

4. Festiwale Filmowe
Cyklicznie organizujemy lubelską edycję festiwalu Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie. 
W 2017 roku odbyła się też druga edycja naszego autorskiego festiwalu HF - Demakijaż - Festiwal Kina 
Kobiet. Tym razem poświęcony był kobietom z różnych stron świata.

5. Akcja Masz Głos – w 2017 roku na zlecenie Fundacji im. St. Batorego wspieraliśmy lokalne grupy 
aktywistów/stek, które chciały zmierzyć się z działaniami społecznymi, a przy tym zakładały pozytywną 
współpracę z lokalnymi władzami. Pod naszą opieką były grupy z czterech województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. 
Do edycji rozpoczętej w 2017 dołączyło ponad 250 grup z całej Polski, które chcą zmieniać swoją 
okolicę - miejscowości, gminy, dzielnice. Najwięcej, bo aż 75 procent to grupy spoza miast 
wojewódzkich, a wśród nich są biblioteki, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, sołectwa, rady 
młodzieżowe i rady seniorów. Ale do akcji mogą dołączyć także domy kultury, lokalne media i portale 
informacyjne, szkoły, czy uniwersytety trzeciego wieku.
Przez dziesięć miesięcy pod opieką koordynatorów uczestnicy  wprowadzali zmiany w miejscu gdzie 
mieszkają. Na koniec akcji najbardziej skuteczni i najaktywniejsi uczestnicy zostali wyróżnieni nagrodą 
Super Samorząd.

6. Naprawmy To – od września 2014 roku prowadzimy miejski serwis pomagający mieszkańcom/nkom 
w konstruktywny sposób zgłosić zauważoną usterkę w przestrzeni publicznej, tak, by ta informacja 
trafiła do odpowiedniej instytucji. I została naprawiona. Udało się do tej pory rozwiązać ponad 9 tysięcy 
spraw.

7. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet 
14 lutego, już po raz kolejny przygotowaliśmy lubelską odsłonę ogólnoświatowej akcji …„Nazywam się 
Miliard”, która jest wyrazem protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. 
Ta ogólnoświatowa kampania społeczna zapoczątkowana została w 2011 i odbywa się na całym świecie 
tego samego dnia. Tańczymy, by zwrócić uwagę opinii publicznej na skalę przemocy wobec kobiet, a 
także, by okazać solidarność z jej ofiarami.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz Projekt Witamy w 59.19.Z
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integracji cudzoziemców Lublinie - program 
integracyjny dla 
migrantów i migrantek, 
w ramach którego 
odbywały się: spotkania 
na uczelniach dla 
studentów i studentek 
zagranicznych, blok 
spotkań prewencyjno-
informacyjnych oraz 
lekcje języka polskiego.
Kapownik - 
wielofunkcyjny 
kalendarz-informator w 
trzech językach: 
polskim, angielskim i 
ukraińskim na rok 2017. 
W część informacyjnej 
znaleźć można 
informacje dotyczące 
Lublina oraz informacje 
o pierwszej pomocy i 
opiece medycznej, 
bezpieczeństwie, 
transporcie publicznym, 
sporcie, kulturze. 
Spotkania dla 
studentów o Lublinie - 
spotkania informujące 
o mieście, jego historii, 
najważniejszych 
postaciach, miejscach, 
wydarzeniach, kulturze 
polskiej, a także 
prezentujące 
najważniejsze 
inicjatywy lokalne - 
społeczne, kulturalne. 
Warsztaty w praktyczny 
sposób przybliżające 
nowo przybyłym do 
miasta studentom 
wszystkie aspekty 
związane z życiem w 
Lublinie, w tym kwestie 
związane z 
mieszkaniem w Lublinie 
(pesel, meldunek itp.), 
zdrowiem, 
bezpieczeństwem, 
komunikacją, pracą.
Projekt „Poznajmy się" - 
autorski program 
edukacyjny dla uczniów 
szkół 
ponadgimnazjalnych 
przybliżających kulturę 
pochodzenia 
studentów 
zagranicznych 
studiujących w Lublinie. 
Celem projektu było 

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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


dostarczenie faktycznej, 
rzeczowej wiedzy na 
temat krajów 
pochodzenia 
najliczniejszych grup 
cudzoziemców-
studentów 
mieszkających w 
Lublinie.
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upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji

Punkt Wsparcia 
Antydyskryminacyjnego 
– od 3 lat regularnie 
udzielamy porad 
osobom 
podejrzewającym, że 
doświadczyły 
dyskryminacji. 
Doradzamy, 
asystujemy, 
obserwujemy toczące 
się procesy sądowe.
Prowadzimy regularne 
poradnictwo 
antydyskryminacyjne. 
Poza tym 
współpracujący z nami 
prawnicy i prawniczki 
pro bono udzielają 
bezpłatnych konsultacji 
prawnych - dodatkowo 
w zakresie: spraw 
karno-rodzinnych, 
cywilnych, związanych z 
zatrudnieniem i 
ochrony praw 
lokatorskich. 
W sumie wpłynęło do 
Punktu ponad 90 
spraw. Prowadzimy 
równolegle wolontariat 
prawniczy, który 
wspiera działanie 
Punktu. W ciągu 
ostatniego roku 
realizujemy monitoring 
służby więziennej i 
policji w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy, gdy sprawcą 
jest funkcjonariusz tych 
służb.
Festiwale Filmowe
Cyklicznie organizujemy 
lubelską edycję 
festiwalu Watch Docs – 
Prawa Człowieka w 
Filmie. 
W 2017 roku odbyła się 
też druga edycja 
naszego autorskiego 
festiwalu HF - 
Demakijaż - Festiwal 
Kina Kobiet. Tym razem 
poświęcony był 
kobietom z różnych 
stron świata.

94.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Akcja Masz Głos – w 
2017 roku na zlecenie 
Fundacji im. St. 
Batorego wspieraliśmy 
lokalne grupy 
aktywistów/stek, które 
chciały zmierzyć się z 
działaniami 
społecznymi, a przy tym 
zakładały pozytywną 
współpracę z lokalnymi 
władzami. Pod naszą 
opieką były grupy z 
czterech województw: 
lubelskiego, 
podkarpackiego, 
małopolskiego i 
świętokrzyskiego. 
Do edycji rozpoczętej w 
2017 dołączyło ponad 
250 grup z całej Polski, 
które chcą zmieniać 
swoją okolicę - 
miejscowości, gminy, 
dzielnice. Najwięcej, bo 
aż 75 procent to grupy 
spoza miast 
wojewódzkich, a wśród 
nich są biblioteki, grupy 
nieformalne, 
organizacje 
pozarządowe, sołectwa, 
rady młodzieżowe i 
rady seniorów. Ale do 
akcji mogą dołączyć 
także domy kultury, 
lokalne media i portale 
informacyjne, szkoły, 
czy uniwersytety 
trzeciego wieku.
Przez dziesięć miesięcy 
pod opieką 
koordynatorów 
uczestnicy  
wprowadzali zmiany w 
miejscu gdzie 
mieszkają. Na koniec 
akcji najbardziej 
skuteczni i 
najaktywniejsi 
uczestnicy zostali 
wyróżnieni nagrodą 
Super Samorząd.

94.99.Z
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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) 357,567.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 331,139.79 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

Naprawmy To – od 
września 2014 roku 
prowadzimy miejski 
serwis pomagający 
mieszkańcom i 
mieszkankom w 
konstruktywny sposób 
zgłosić zauważoną 
usterkę w przestrzeni 
publicznej, tak, by ta 
informacja trafiła do 
odpowiedniej instytucji 
i w miarę możliwości 
została najszybciej 
naprawiona. Zgłoszenia 
trafiają do 9 instytucji 
miejskich w Lublinie, z 
którymi Stowarzyszenie 
Homo Faber stale 
współpracuje. Poprzez 
moderowanie stroną 
www.lublin.naprawmy.
pl/, udało się do tej 
pory rozwiązać ponad 9 
tysięcy spraw.

63.12.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
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,421.83 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 5.78 zł

75,150.86 zł

0.00 zł

45,734.02 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55,264.18 zł

1,960.00 zł

53,304.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 176,181.04 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 3,777.60 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,237.30 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

1 Działania w ramach programu Antydyskryminacja, w tym organizacja Festiwalu Demakijaż 5,650.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,237.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 120,884.88 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 9,542.13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 348,019.49 zł 5,650.00 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

321,597.66 zł 5,650.00 zł

26,421.83 zł 0.00 zł

0.00 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: 

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

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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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)

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)

5.0 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)

2.6 etatów

30.0 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 256,404.72 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

99,882.00 zł

99,882.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 156,522.72 zł

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

256,404.72 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12,011.34 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 244,393.38 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)

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
(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)

21,367.06 zł

2.00 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

2.00 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)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

5.00 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

0.00 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)

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

1 Witamy w Lublinie 3 Integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

Gmina Lublin 6,000.00 zł

2 Festiwal Filmowy WATCH 
DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie

Organizacja festiwalu 
filmowego poruszającego 
tematykę praw człowieka, 
edukacja praw człowieka

Gmina Lublin 9,963.03 zł

3 Poznajmy się Integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

Gmina Lublin 16,940.62 zł

4 Witamy w Lublinie. Program 
adaptacyjny dla nowo 
przybyłych studentów do 
Lublina

Integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

Gmina Lublin 12,830.37 zł

5 "NaprawmyTo" prowadzenie lubelskiej 
platformy NaprawmyTo

Gmina Lublin 12,000.00 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

5,300.00 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 (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)

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)

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

organizacji

A. Dąbrowska
J. Bednarczyk
J. Prochowicz
P. Skrzypczak

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 Urząd Kontroli Skarbowej - badanie prawidłowości realizacji zadania Witamy w Lublinie 3 w 
ramach dotacji COPE MSWiA

2

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

1 Witamy w Lublinie 3 Integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

COPE MSWiA 75,150.86 zł

Druk: MPiPS 15


