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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. FRYDERYKA 
CHOPINA

Nr domu 41 Nr lokalu 2

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-023 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

Marta Sienkiewicz 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

Krzysztof Janiak Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Alicja Kawka Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Stachyra - Galant Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOMO FABER
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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;
p. działalność w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów
oraz profilaktyki konfliktów.

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;
q. prowadzenie ośrodka mediacyjnego i listy mediatorów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



1) Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego. Od 4 lat regularnie udzielamy porad osobom podejrzewającym, że doświadczyły 
dyskryminacji. Doradzamy, asystujemy, obserwujemy toczące się procesy sądowe. Współpracujemy z prawnikami i 
prawniczkami, którzy świadczą dla nas w ramach działania punktu pomoc prawną pro bono. Udzielają bezpłatnych konsultacji 
w zakresie spraw karno-rodzinnych, cywilnych, związanych z zatrudnieniem i ochroną praw lokatorskich. Do tej pory do punktu 
wpłynęło ponad 100 spraw. Równolegle z działaniem doradczym prowadzony był wolontariat prawniczy, który wspierał 
działanie punktu. Porady były bezpłatne, odbywały się regularnie co tydzień.

2)"Naprawmy To". Miejski serwis, który pozwala mieszkańcom/kom aktywnie oddziaływać na otoczenie. Obsługujemy go 
nieprzerwanie od 2014 roku. Za pomocą aplikacji można zgłosić usterki w przestrzeni publicznej, a zgłoszenia zostają 
przekierowywane do odpowiednich służb (serwis współpracuje z 9 instytucjami miejskimi w Lublinie). Służby te mają obowiązek 
usterkę naprawić w jak najszybszym możliwym czasie. Do końca 2018 roku udało się naprawić około 9500 zgłoszeń.

3) Festiwale filmowe zaangażowane społecznie. Od 2003 realizujemy objazdową edycję festiwalu WATCH DOCS. Prawa 
Człowieka w Filmie. To jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka 
prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. W 2018 
roku festiwal odbył się w marcu, pokazaliśmy 12 filmów, odbyły się dwie debaty wokół poruszanych w filmach problemów. 
WATCH DOCS w Lublinie ma długą tradycję i jest bardzo dobrze przyjmowany przez mieszkańców i mieszkanki. W 2018 roku 
odbyła się też trzecia edycja naszego autorskiego festiwalu filmowego „Demakijaż. Festiwal Kina Kobiet”. Festiwal ten porusza 
tematykę kobiecą, miejsca kobiety we współczesnym świecie, problemów społecznych, ról kobiecych i męskich, edukacji i praw 
reprodukcyjnych. Edycja z 2018 roku poświęcona była tematyce kobiecego buntu i gromadziła tłumy niemal na każdym pokazie. 
Festiwalowi towarzyszą debaty i koncerty. Oba festiwale organizujemy przy współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.

4) Akcja One Billion Rising. Ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, 
przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną. We wspólny taniec i 
poprzedzające go próby angażuje się dużo kobiet w różnym wieku. W 2018 roku wspólną akcją poruszyliśmy temat 
przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.

5) Masz Głos. W 2018 roku zespół Homo Faber współpracował przy organizacji, prowadzonej od lat przez Fundację im. St. 
Batorego, ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Pracowaliśmy w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i 
lubelskim. Do ostatniej edycji dołączyło ponad 250 grup z całej Polski, które chciały 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. Prowadziliśmy szkolenia, warsztaty i mentoring.

6) Przystanek różnorodność. Na zaproszenie Fundacji Sztukmistrze z Lublina pracowaliśmy przez tydzień z 32 osobową grupą 
młodzieży z Krakowa i Berlina w obszarze różnorodności. Tematem edycji 2018 była wartość w różnorodności, bazowanie na 
historii i wyciąganie lekcji na przyszłość. Pracowaliśmy warsztatowo nad antydyskryminacją, mową nienawiści, pokazywaliśmy 
dobre praktyki działań społecznych i zapraszaliśmy gości - lokalnych aktywistów/tki, dziennikarzy/rki, artystów i artystki.

8) "Życzenia dla sąsiada". Akcja uliczna, której przyczynkiem było przypadające w 2018 roku 100-lecie niepodległości Polski i 
100-lecie państwowości Ukrainy. Podczas dwóch dni w dwóch miastach polsko-ukraińskiego pogranicza stworzyliśmy 
mieszkańcom okazję do wzajemnego składania sobie życzeń z tej okazji. Sąsiedzi i sąsiadki sąsiadom, lwowianie przemyślanom i 
przemyślankom, przemyślanie lwowianom, Polacy Ukraińcom, Ukraińcy i Ukrainki Polakom.

8) Wakacyjne seminarium wyjazdowe w przemyskim oddziale Związku Ukraińców w Polsce. Odwiedziliśmy Związek Ukraińców z 
grupą lubelskich działaczy/ek, aktywistów/ek, osób działających w kulturze i społecznie. Poznaliśmy działaczy/czki i 
aktywistów/tki Związku Ukraińców w Polsce, Inicjatywę Wspólnie na 100, wspólnie pracowaliśmy w ramach generatora 
pomysłów, inspirowaliśmy się wzajemnie czerpiąc z dobrej aury Narodnego Domu w Przemyślu. Podczas wizyty 
wypracowaliśmy dobre praktyki, rekomendacje i plan działania w celu angażowania lokalnej społeczności w aktywności 
Narodnego Domu.

9) Działania na rzecz integracji cudzoziemców. W ramach działań integracyjnych odbyło się kilka aktywności: trzy warsztaty 
kreatywne dotyczące sztuki współczesnej, języka polskiego i kultur różnorodnych mieszkańców/ mieszkanek Lublina. Kolejnym 
działaniem było przygotowanie i uroczysty pokaz filmów w ramach projektu „Show Me Your Lublin”. Filmy były opowieściami o 
cudzoziemcach/kach mieszkających w Lublinie, ich życiu, motywacjach do przyjechania tutaj, podjęcia studiów i pracy, pasjach. 
W końcu 2018 roku rozpoczęliśmy też kurs języka polskiego dla cudzoziemców/ek w trzech grupach, z którego skorzystało 
ponad 40 osób.

10) Wydanie publikacji „Polacy Ukraińcy. Mity, plotki i fake newsy”. Mity, które można znaleźć w tej książce, zbieraliśmy, 
formułowaliśmy i konsultowaliśmy przez kilka miesięcy, aby dosięgnąć ich istoty. A potem daliśmy na warsztat ludziom, którzy 
na danym temacie najlepiej się znają. Powstała książka, która rozbraja utarte przekonania, stereotypy, obiegowe opinie. Książka 
miała swoją premierę podczas uroczystego pokazu filmów „Show Me Your Lublin”.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

55000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

1) "Życzenia dla sąsiada". Akcja uliczna, której 
przyczynkiem było przypadające w 2018 roku 
100-lecie niepodległości Polski i 100-lecie 
państwowości Ukrainy. Podczas dwóch dni w 
dwóch miastach polsko-ukraińskiego pogranicza 
stworzyliśmy mieszkańcom okazję do 
wzajemnego składania sobie życzeń z tej okazji. 
Sąsiedzi i sąsiadki sąsiadom, lwowianie 
przemyślanom i przemyślankom, przemyślanie 
lwowianom, Polacy Ukraińcom, Ukraińcy i 
Ukrainki Polakom.

2) W ramach działań integracyjnych odbyło się 
kilka aktywności: trzy warsztaty kreatywne 
dotyczące sztuki współczesnej, języka polskiego i 
kultur różnorodnych mieszkańców/ mieszkanek 
Lublina. 

3) Kolejnym działaniem było przygotowanie i 
uroczysty pokaz filmów w ramach projektu 
„Show Me Your Lublin”. Filmy były opowieściami 
o cudzoziemcach/kach mieszkających w Lublinie, 
ich życiu, motywacjach do przyjechania tutaj, 
podjęcia studiów i pracy, pasjach. 

4) W końcu 2018 roku rozpoczęliśmy też kurs 
języka polskiego dla cudzoziemców/ek w trzech 
grupach, z którego skorzystało ponad 40 osób.

5) Wydanie publikacji „Polacy Ukraińcy. Mity, 
plotki i fake newsy”. Mity, które można znaleźć 
w tej książce, zbieraliśmy, formułowaliśmy i 
konsultowaliśmy przez kilka miesięcy, aby 
dosięgnąć ich istoty. A potem daliśmy na 
warsztat ludziom, którzy na danym temacie 
najlepiej się znają. Powstała książka, która 
rozbraja utarte przekonania.

59.19.Z 0,00 zł
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2

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

1) Przystanek różnorodność. Na zaproszenie 
Fundacji Sztukmistrze z Lublina pracowaliśmy 
przez tydzień z 32 osobową grupą młodzieży z 
Krakowa i Berlina w obszarze różnorodności 
kulturowej.

2)  Festiwale filmowe zaangażowane społecznie. 
Od 2003 realizujemy objazdową edycję festiwalu 
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. To 
jedna z dwóch największych na świecie imprez 
filmowych poświęconych prawom człowieka 
prezentujących filmy dokumentalne, w których 
zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się 
ze sztuką filmową. W 2018 roku festiwal odbył 
się w marcu, pokazaliśmy 12 filmów, odbyły się 
dwie debaty wokół poruszanych w filmach 
problemów. WATCH DOCS w Lublinie ma długą 
tradycję i jest bardzo dobrze przyjmowany przez 
mieszkańców i mieszkanki. W 2018 roku odbyła 
się też trzecia edycja naszego autorskiego 
festiwalu filmowego „Demakijaż. Festiwal Kina 
Kobiet”. Festiwal ten porusza tematykę kobiecą.

3) Wydanie publikacji „Polacy Ukraińcy. Mity, 
plotki i fake newsy”. Mity, które można znaleźć 
w tej książce, zbieraliśmy, formułowaliśmy i 
konsultowaliśmy przez kilka miesięcy, aby 
dosięgnąć ich istoty. A potem daliśmy na 
warsztat ludziom, którzy na danym temacie 
najlepiej się znają. Powstała książka, która 
rozbraja utarte przekonania, stereotypy, 
obiegowe opinie. Książka miała swoją premierę 
podczas uroczystego pokazu filmów „Show Me 
Your Lublin”.

94.99.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

1) Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego. Od 4
 lat regularnie udzielamy porad osobom 
podejrzewającym, że doświadczyły 
dyskryminacji. Doradzamy, asystujemy, 
obserwujemy toczące się procesy sądowe. 
Współpracujemy z prawnikami i prawniczkami, 
którzy świadczą dla nas w ramach działania 
punktu pomoc prawną pro bono. Udzielają 
bezpłatnych konsultacji w zakresie spraw karno-
rodzinnych, cywilnych, związanych z 
zatrudnieniem i ochroną praw lokatorskich. Do 
tej pory do punktu wpłynęło ponad 100 spraw. 
Równolegle z działaniem doradczym 
prowadzony był wolontariat prawniczy. 

2) Masz Głos. W 2018 roku zespół Homo Faber 
współpracował przy organizacji, prowadzonej od 
lat przez Fundację im. St. Batorego, 
ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Pracowaliśmy w 
województwie podkarpackim, świętokrzyskim, 
małopolskim i lubelskim. Do ostatniej edycji 
dołączyło ponad 250 grup z całej Polski, które 
chciały zmieniać swoją okolicę. Najwięcej, 75% 
to grupy spoza miast wojewódzkich, a wśród 
nich biblioteki, grupy nieformalne, organizacje 
pozarządowe, sołectwa, rady młodzieżowe i 
rady seniorów. Prowadziliśmy szkolenia, 
warsztaty i mentoring.

3) "Naprawmy To". Miejski serwis, który 
pozwala mieszkańcom/kom aktywnie 
oddziaływać na otoczenie. Obsługujemy go 
nieprzerwanie od 2014 roku. Za pomocą 
aplikacji można zgłosić usterki w przestrzeni 
publicznej, a zgłoszenia zostają 
przekierowywane do odpowiednich służb.

63.12.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 240 274,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 223 470,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 800,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3,49 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

"Naprawmy To". Miejski serwis, który 
pozwala mieszkańcom/kom aktywnie 
oddziaływać na otoczenie. Obsługujemy go 
nieprzerwanie od 2014 roku. Za pomocą 
aplikacji można zgłosić usterki w przestrzeni 
publicznej, a zgłoszenia zostają 
przekierowywane do odpowiednich służb 
(serwis współpracuje z 9 instytucjami 
miejskimi w Lublinie). Służby te mają 
obowiązek usterkę naprawić w jak 
najszybszym możliwym czasie. Do końca 
2018 roku udało się naprawić około 9500 
zgłoszeń. Działanie to jest zlecane 
Stowarzyszeniu Homo Faber przez Urząd 
Miasta Lublin.

63.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 326,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 45 703,34 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40 011,66 zł

2.4. Z innych źródeł 150 232,90 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 364,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 500,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 204 625,95 zł 2 500,00 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

189 225,95 zł 2 500,00 zł

15 400,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 - lekcje języka polskiego dla obcokrajowców 2 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

45 703,34 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 292,22 zł

28 719,44 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34 244,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 400,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,92 etatów

23 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 144 002,58 zł

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

144 002,58 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 366,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

326,81 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

77 597,88 zł

77 597,88 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 66 404,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 14 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 130 002,58 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 100,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 „Miasto Kultury – Festiwal 
Filmowy WATCH DOCS. 
Prawa Człowieka w Filmie.”

Organizacja Festiwalu WATCH 
DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie

Gmina Lublin 7 519,69 zł

2 „Polacy, Ukraińcy. Witamy w 
Lublinie”

Integracja obcokrajowców w 
Lublinie

Gmina Lublin 15 000,00 zł

3 Miasto Kultury – Demakijaż 
– Festiwal Kina Kobie

organizacja Festiwalu Kina 
Kobiet Demakijaż w Lublinie

Gmina Lublin 23 183,65 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 803,56 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Marta Sienkiewicz
Piotr Skrzypczak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09
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