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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 2022-10-17

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 602430868

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

2004-11-25

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 Zarządu TAK

Marta Sienkiewicz Członkini Zarządu TAK

Piotr Skrzypczak Członek Zarządu TAK

Joanna Bednarczyk 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

Krzysztof Janiak Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Białas Członek 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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 roku zrealizowaliśmy następujące projekty/ działania:

1) Akcja Masz Głos 2021.
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W całym kraju ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a 
władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. 
Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się 
w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy 
z władzami samorządowymi. Udział w akcji był bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. Uczestników akcji Masz 
Głos wspierali koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny 
problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej 
uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie 
lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udzielało Stowarzyszenie Homo 
Faber.

2) Praca Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów w 2021 roku. 
Konsorcjum to sojusz organizacji broniących Praw Człowieka. Bezprawne deportacje, przemoc motywowana uprzedzeniami, 
trudności w legalizacji pobytu, odmawianie udzielenia ochrony międzynarodowej, bezzasadne pozbawianie wolności, w tym 
także dzieci, to tylko wycinek z życia uchodźców i migrantów w naszym kraju. W każdym z tych przypadków wymagana jest 
specjalistyczna i systemowa pomoc, której dla migrantów i uchodźców w Polsce brakuje, podobnie jak brakuje odpowiedniej 
wizji i strategii wobec tej, stale rosnącej, części polskiego społeczeństwa. W tym kontekście powstało Konsorcjum organizacji 
społecznych, które łącząc siły kilku fundacji i stowarzyszeń, zapewnia pomoc dla migrantek i uchodźców w naszym kraju. Choć 
formalnie nie tworzą jednej organizacji, działają razem już ponad 4 lata. Spotykają się, wspierają, motywują do działania i 
korzystają wzajemnie ze swojej wiedzy. To ponad 120 działaczy i działaczek oraz dwa razy tyle wolontariuszy i wolontariuszek z 9 
organizacji, którzy pracują we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Warszawie ale też łączą swoje siły by działać w skali całego kraju, 
kiedy potrzebne są systemowe rozwiązania.
Dzięki Konsorcjum działają punkty nieodpłatnego poradnictwa w 4 miastach w Polsce, świadczone jest prawne wsparcie 
osobom umieszczonym w 6 zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, wspierane są 
mentorsko aktywistki i aktywiści w całym kraju, prowadzone są kampanie społeczne, a migranci i uchodźcy mają swoich 
rzeczników w społeczeństwie. 
Konsorcjum tworzą: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Homo Faber Nomada Stowarzyszenie, Migrant 
Info Point, Polskie Forum Migracyjne Fundacja "Nasz Wybór" / Фонд "Наш вибір", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 
uchodźcy.info.

3) Dzień Uchodźcy 2021. 
20 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Uchodźcy poprzez Portal łączący Lublin z Wilnem i Wilno z Lublinem, stworzyliśmy 
przestrzeń do spotkań Białorusinów i Białorusinek żyjących w obu tych miastach. To była także szansa dla nas, Polek i Polaków, 
aby spotkać się i poznać z naszymi nowymi sąsiadami. Akcja odbyła się równolegle na Placu Litewskim w Lublinie i Dworcu 
Kolejowym w Wilnie.
Organizatorzy: Fundacja Benediktas Gylys z Wilna, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" z Lublina, 
Stowarzyszenie Homo Faber (koordynacja spotkania).

4) 19. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.  
WATCH DOCS na stałe wpisał się w filmową mapę Lublina i po raz 19. mogliśmy oglądać najlepsze filmowe produkcje o prawach 
człowieka. WATCH DOCS 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. Każdego 
roku na festiwalu pokazywanych jest ponad pięćdziesiąt światowej klasy filmów.  Wszystkie projekcje filmowe odbywały się w 
Centrum Kultury w Lublinie, pokazy były bezpłatne.

5) 6. Demakijaż – Festiwal Kina Kobiet. 
Podczas edycji w 2021 roku przyglądaliśmy się seksualności. Nie mamy gotowych matryc, przedstawień, które chciałybyśmy 
utrwalić w wyobraźni naszej publiczności. Seksualność jest dla nas raczej polem poszukiwań, w których pomocą były filmy, 
spotkania, koncerty, działania performatywne. Część z nich powstała w czasie pandemii – i seksualności w tym dziwnym, nowym 
czasie przyglądaliśmy się. Festiwal był bezpłatny dla uczestników, odbył się w Galerii Labirynt w Lublinie. Organizacja festiwalu 
była możliwa dzięki finansowaniu z Urzędu Miasta Lublin i przy współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.

6) GRUPA GRANICA. 
Od sierpnia 2021 roku byliśmy zaangażowani w bezpośrednią pomoc uchodźcom i uchodźczyniom na granicy Polski z Białorusią. 
Wraz z kilkunastoma organizacjami tworzyliśmy (do marca 2022 roku) GRUPĘ GRANICA, nieformalną sieć, w ramach której 
prowadzimy kilka rodzajów działań: pomoc humanitarną, pomoc prawną, monitoring, pomoc psychologiczną, działania 
informacyjne.
DZIAŁANIA HUMANITARNE
Spotkanym w lesie uchodźcom i uchodźczyniom udzielaliśmy pełnego wsparcia humanitarnego  – dostarczaliśmy jedzenie, picie, 
ciepłe ubrania (w tym buty, kurtki, śpiwory – wszystko pochodziło ze zbiórek publicznych rzeczowych - rzeczy nowe kupowane 
były ze środków finansowych pochodzących ze zbiórek i dotacji).
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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)

Nie dotyczy.

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

850

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

DZIAŁANIA PRAWNE
Wsparcie prawne obejmowało zarówno pomoc osobom na granicy (pełnomocnictwa, wsparcie w procedurze, etc.) oraz osobom 
w otwartych i zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski, które trafiły tam w wyniku przekroczenia granicy z 
Białorusią.
W naszych działaniach wspierali nas aktywistki i aktywiści, których szkoliliśmy i zapraszaliśmy do współpracy wolontariackiej 
oraz mieszkanki i mieszkańcy zarówno strefy stanu wyjątkowego, jak i miejscowości znajdujących się tuż przy strefie.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Staraliśmy się docierać z informacjami do władz, polityków, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, mediów, by 
przekazywać najświeższe, konkretne dane dotyczące łamania praw człowieka przez polskie państwo na granicy.
Spotykaliśmy się z ludźmi – lokalnymi mieszkańcami strefy przygranicznej. Informowaliśmy, że pomaganie jest legalne, nawet 
jeśli osoba nie ma udokumentowanego statusu pobytowego. Prowadziliśmy też kampanię informacyjną z użyciem ulotek i 
plakatów.
Od 23 sierpnia do połowy października 2021 roku wolontariuszki skupione wokół Grupy Granica pracując na pograniczu, 
odwiedziły 100 miejscowości. Ponad 1000 razy podejmowały rozmowy z lokalnymi mieszkańcami na temat kryzysu uchodźczego 
na polsko-białoruskiej granicy, odpowiedział na tysiące pytań – od tych o procedurę uchodźczą, aż po te związane z pomocą.
Akcje informacyjne kontynuowaliśmy w postaci spotkań z mieszkańcami w domach kultury, świetlicach, remizach (część działań 
miała charakter door-to-door i została sfinansowane z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca). Nasze działania zawsze 
mieściły się w granicach prawa, nawet jeśli z tym prawem się nie zgadzaliśmy. Nie przebywaliśmy w strefie zakazanej.

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) Bezpłatny kurs języka polskiego dla 
cudzoziemców i cudzoziemek. Łącznie w 2021 
uczyło się na naszych kursach ok 85 osób z 
sześciu krajów. Pracowaliśmy stacjonarnie lub 
online, w zależności od potrzeb naszych uczniów 
i uczennic.

2) Całoroczna praca Konsorcjum na Rzecz 
Migrantów i Uchodźców w Polsce.

3) Zaangażowanie w koordynację i pracę przy 
granicy polsko - białoruskiej w ramach Grupy 
Granica. Działania prowadzone przez Homo 
Faber były realizowane zarówno na polu pracy 
humanitarnej, jak i dalej - prawnej, 
proceduralnej i pobytowej.

59.19.Z 0,00 zł

2

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

1) Prowadzenie Punktu Wsparcia
Antydyskryminacyjnego. Na co dzień działało
poradnictwo antydyskryminacyjne, prawne i
obywatelskie – porad udzielały dwie prawniczki
(specjalistka od prawa karnego – Monika
Sokołowska i procedur 
migracyjnych/uchodźczych – Milena 
Kloczkowska). Odbywaliśmy wizyty poradnicze w 
Ośrodku Strzeżonym w Przemyślu. W Lublinie z
naszych porad można było skorzystać online i na
żywo przez cały rok, po uprzednim umówieniu
się. Łącznie (w Przemyślu i Lublinie) w 2021 roku
udzieliliśmy ponad 300 porad prawnych.

2) Zorganizowaliśmy dwa festiwale filmowe: 
Objazdowy Festiwal Watch Docs. Prawa 
Człowieka w Filmie w Centrum Kultury w 
Lublinie, w przestrzeni Wirydarza oraz Festiwal 
Kina Kobiet Demakijaż w Galerii Labirynt w 
Lublinie.

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

1) Akcja Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje
dialog pomiędzy społecznością lokalną, a
władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest
przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym
od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego
we współpracy z organizacjami partnerskimi.
Pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym
zaangażować się w działanie, jak dokonywać
zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z
potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we
współpracy z władzami samorządowymi. Udział
w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do
wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu
problemów lokalnych, którego udzielają
Koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie
w całej Polsce. W 2021 odbyliśmy kilkanaście
spotkań na żywo z uczestnikami i uczestniczkami
(w czterech województwach – lubelskim,
podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim),
Anna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak i Marta 
Sienkiewicz odbyli wizyty w miejscach ich pracy i 
zamieszkania oraz monitorowali postępy 
realizacji ich pomysłów zgłoszonych do Akcji 
Masz Głos.

63.12.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 5



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
wrażliwości kulturowej dla pracowników i 
pracownic dydaktycznych. Szkolenie 
obejmowało elementy komunikacji 
międzykulturowej, antydyskryminacji, 
stereotypów, ale też procesów budowania 
wielokulturowego zespołu pracowników i 
pracownic. Skupiało się na praktycznych 
zagadnieniach, przykładach, było aktywnym 
warsztatem skoncentrowanym na 
wypracowaniu narzędzi do tworzenia relacji 
w środowisku dydaktycznym. Szkolenie 
przygotowane i prowadzone było przez 
członków i członkinie stowarzyszenia.

59.19.Z 0,00 zł

2
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Serwis miejski "Naprawmy To" - narzędzie
pozwalające mieszkańcom aktywnie
oddziaływać na otoczenie. Obsługiwaliśmy 
je
od 2014 roku. Za pomocą aplikacji
mieszkańcy mogli zgłaszać usterki w
przestrzeni publicznej, a odpowiednie
służby do których trafiały zgłoszenie, 
zajmowały
się naprawą usterki. Zgłaszane sprawy
dotyczyły m.in. ubytków w nawierzchni,
nieczytelnych znaków drogowych,
zniszczonych wiat przystankowych czy
studzienek kanalizacyjnych. Serwis
współpracował z 9 miejskimi instytucjami w
Lublinie. Działanie to było zlecanie 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
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5 178,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 85 024,36 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 074 329,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 059 063,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 15 264,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2,23 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 784 544,96 zł

2.4. Z innych źródeł 199 582,43 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 178,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

50 438,71 zł

0,00 zł

34 585,65 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:

960,00 zł

667 568,13 zł

116 016,83 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 382 215,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 692 112,10 zł 5 178,10 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

676 848,10 zł 5 178,10 zł

15 264,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie lekcji języka polskiego dla obcokrajowców przebywających w Lublinie 5 178,10 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 8



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)

2 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. 0,50 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)

2,00 etatów

29 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

16 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)

12 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 305 102,68 zł

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

305 102,68 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)

3 688,13 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)  

426,91 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  w 
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)

19 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

14 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

108 881,81 zł

108 881,81 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 196 220,87 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15 264,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 289 838,68 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

8 090,95 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)

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 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 - Demakijaż 
Festiwal Kina Kobiet

Organizacja festiwalu 
filmowego

Gmina Lublin 34 585,65 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

6 450,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 12



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

2022-10-17
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