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I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica BANDERII Nr domu 4 Nr lokalu 171

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-164 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 621-51-65

Nr faksu 22 621-51-65 E-mail 
w.klaus@interwencjaprawn
a.pl

Strona www www.interwencjaprawna.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-01-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000240024
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Witold Antoni Klaus – prezes zarządu, 

Maria Luiza Niełaczna – członek zarządu
Agnieszka Maria Kwaśniewska – członek zarządu
Aleksandra Chrzanowska – członek zarządu
Dagmara Olga Woźniakowska-Fajst – członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Do 10 lutego 2012 roku:
Małgorzata Pomarańska Bielecka – przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej
Paweł Waszkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Maria Kubiak – członek Komisji Rewizyjnej

Od 10 lutego 2012 roku
Joanna Maria Kubiak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Paweł Waszkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Antonina Winiarska - członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji; 
2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej  w szczególności: 
cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten 
status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym;
3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji;
4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;
5. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
6. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
7. przeciwdziałanie przemocy;
8. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie;
9. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie 
różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji 
społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. 
poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz 
organami władzy publicznej. 
2. Występowanie w postępowaniach sądowych oraz 
administracyjnych w obronie interesu społecznego.
3. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności Stowarzyszenia.
4. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i 
polityki społecznej. 
5. Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także 
powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich 
stosowania.
6. Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: 
szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu 
kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, 
podlegających wykluczeniu społecznemu.
7. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, 
skierowanych do różnych grup społecznych.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej. 
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2012 roku pracownicy i członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 
udzielili łącznie pomocy 2036 osobom i prowadzili 2977 spraw. Jako tłumacze 
nasi wolontariusze towarzyszyli 619 razy cudzoziemcom w wizytach lekarskich 
oraz w spotkaniach w urzędach. Ponadto w naszych szkoleniach wzięło udział 
1040 osób, w tym 773 dzieci oraz 108 urzędników samorządowych. 
Wydaliśmy także 4 raporty w ramach naszego cyklu „Analizy Raporty 
Ekspertyzy” – łącznie do końca 2012 roku wydaliśmy 47 analiz w ramach tego 
cyklu. Opublikowaliśmy także wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka 
raport „Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla 
cudzoziemców” (autorzy:  J. Białas, D. Cegiełka, A. Chrzanowska, M. 
Górczyńska, W. Klaus, K. Rusiłowicz, K. Słubik, M. Tobiasz).  
Zrealizowaliśmy także film edukacyjny pt. „Porozmawiajmy o tym, co nas łączy. 
Promocja mediacji międzykulturowej w szkole”.

I. SEKCJA DS. CUDZOZIEMCÓW
1. Działania na rzecz przymusowych migrantów
A. Poradnictwo prawne, międzykulturowe i integracyjne. Ich celem jest 
zapewnienie  osom starającym się o nadanie statusu uchodźcy, uznanym 
uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą dostępu do informacji o ich 
prawach i obowiązkach w Polsce, a także wsparcie procesu ich integracji. 
Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z 
jakimi mogą się zetknąć uchodźcy oraz osoby, które zostały objęte w Polsce 
ochroną uzupełniającą. Przede wszystkim obejmuje wsparcie w procedurze 
ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy. Osobom, które uzyskały ochronę w 
Polsce oferujemy pomoc w ich integracji, co w praktyce oznacza to, iż oprócz 
zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy 
integracyjnej, porady obejmują także problemy dot. każdego obywatela, np.: 
możliwości i warunki korzystania z pomocy socjalnej, rejestrację w Urzędzie 
Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, 
zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa 
rodzinnego, lokalowego, etc. W razie potrzeby świadczona jest także pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, 
wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym 
systemie prawnym.
Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego 
dla cudzoziemców. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich 
samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-
kulturowej i wynika z bariery językowej, a także z odmienności kodów 
komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają 
przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga 
cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie 
funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika 
socjalnego. 
W 2012 roku udzieliliśmy pomocy 535 uchodźcom w 1143 sprawach.
Powyższe działania są prowadzone w ramach następujących projektów: 
„Prawnicy na rzecz uchodźców V” (finansowany przez Europejski Fundusz na 
rzecz Uchodźców i z budżetu państwa, partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytecka Poradnia Prawna UW), 
„Mazowsze dla każdego” (Wojewoda Mazowiecki), „Warszawa wielokulturowa” 
(Urząd m.st. Warszawy). 
B. Działania na rzecz dzieci uchodźców i ich integracji ze społecznością lokalną, 
w tym szkolną. Polegają one m.in. na zatrudnieniu w szkole czeczeńskiego 

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

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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asystenta kulturowego („Asystent kulturowy II” Biuro Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy), na organizowaniu skierowanych do dzieci działań rozwojowo-
aktywizująco-artystycznych (projekt „Poznaj świat. Międzykulturowe przygody 
naukowe”) oraz organizowaniu działań promujących wielokulturowość w szkole. 
C. W Stowarzyszeniu działa także Centrum Wolontariatu. W jego ramach 35 
wolontariuszy towarzyszyło cudzoziemcom w charakterze tłumaczy podczas 619
 wizyt lekarskich i w urzędach. Ponadto, prowadzone były działania na rzecz 
podnoszenia kompetencji naszych wolontariuszy poprzez zapewnienie im 
superwizji i szkoleń specjalistycznych (projekt „Podnoszenie kompetencji 
wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców”, finansowany przez miasto 
stołeczne Warszawa).

2. Poradnictwo na rzecz innych kategorii migrantów. Pomoc świadczona jest w 
siedzibie Stowarzyszenia (poradnictwo i informacja prawna), a ponadto jeden z 
doradców 4 razy w tygodniu dyżuruje w siedzibie Wydziału Spraw 
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie na miejscu 
udziela prostych informacji prawnych, a w sprawach trudniejszych kieruje 
obcokrajowców do Stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest wszystkim migrantom 
legalnie przebywającym na terenie Polski. Nasi doradcy i prawnicy najczęściej 
spotykali się ze sprawami dotyczącymi małżeństw mieszanych, trudności w 
procedurze starania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony czy 
zbyt długie trwanie procedury. Bardzo często osoby przychodzące do nas pytały 
również o kwestie związane z podjęciem legalnej pracy w Polsce (jak uzyskać 
zezwolenie na pracę, kiedy można zawrzeć umowę o pracę, jak wygląda sprawa 
ubezpieczeń). 
W 2012 z pomocy SIP skorzystało 967 migrantów w 1461 sprawach; udzielono 
także 1723 porad telefonicznie. W sprawach związanych z abolicją udzielono 
pomocy 53 osobom.
Działania prowadzone były w ramach projektu „Centrum Informacyjne dla 
Cudzoziemców II” (finansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa, partnerzy: Wojewoda Mazowiecki i 
Fundacja Polskie Forum Migracyjne). 
Ponadto wyspecjalizowany prawnik zajmował się analizą bieżących spraw 
prowadzonych w Stowarzyszeniu pod kątem naruszenia zasady 
niedyskryminacji. W przypadku stwierdzenia uchybień przez różnego rodzaju 
służby podejmował on odpowiednie interwencje w ramach projektu „Różni, ale 
równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” 
(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa). 
Otworzyliśmy także poradnictwo dla nieudokumentowanych migrantów, którzy 
podejmują pracę w Polsce (projekt „For Undocumented MIgrants’ Rights in 
Central Europe” finansowany ze środków Network of European Foundations, 
European Programme for Integration and Migration).

3. Prowadzenie badań i monitoringów związanych z obecnością cudzoziemców 
w Polsce 
Prowadzone były badania funkcjonowania migranckich instytucji ekonomicznych 
na przykładzie centrów handlowych w Wólce Kossowskiej (w ramach projektu 
„Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa).
Realizowaliśmy także badanie zagrożenia przemocą wśród uchodźczyń (w 
ramach projektu „Badanie zagrożeń integracji migrantów przymusowych w 
Polsce”, realizowanego wraz z Instytutem Spraw Publicznych współfinansowany 
z EFU i budżetu państwa).
Prowadzimy również działania monitorujące implementację dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/52/WE z dn. 18 czerwca 2009 r. 
przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (projekt „For 
Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe” finansowany ze środków 
Network of European Foundations, European Programme for Integration and 
Migration).
W listopadzie i grudniu 2012 roku wspólnie z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka, na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych, prowadziliśmy 
monitoring przestrzegania praw cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych 
ośrodkach dla cudzoziemców. Zajmujemy się w związku z nim regularnym 
rzecznictwem w sprawie wprowadzenia zakazu detencji dzieci oraz 

Druk: MPiPS 4



zliberalizowania przepisów związanych z detencją migrantów i przestrzegania i 
praw.

4. Inne projekty
W 2012 roku prowadziliśmy także współpracę międzynarodową w ramach 
projektów “Polish-Russian Network of NGOs working for migrants" i „Albańsko-
polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego uchodźców”. 
Oba projekty polegały na wymianie doświadczeń pomiędzy Polską a Rosją oraz 
Albanią i finansowane były przez Fundację im. S. Batorego.
Prowadziliśmy także działania wspierające rozwój organizacji migranckich w 
ramach projektu „ELCI – Europejska Lokalna Współpraca na Rzecz Integracji” 
(projekt koordynowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji i 
finansowany ze środków European Fund for the Integration of Third Country 
Nationals).
Zorganizowaliśmy również szkolenia podnoszące kompetencje 70 pracowników 
Wydziałów Obsługi Mieszkańców ze wszystkich 18 dzielnic Warszawy w ramach 
projektu „Więcej wiem, lepiej pomagam. Praca z klientem-cudzoziemcem" 
(współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy).
Braliśmy także udział w rządowych konsultacjach w sprawie rządowego raportu 
z wykonania CEDAW (Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji wobec kobiet) oraz w sporządzeniu uwag do raportu, a także w 
pracach nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach.
II. SEKCJA POMOCY DZIECKU I RODZINIE
1. Udzielanie pomocy i informacji prawnej w sprawach opieki zastępczej
Mimo braku środków finansowych na pomoc prawną dla rodzin zastępczych 
pracownicy Sekcji odpowiedzieli na 100 maili i przyjęli 30 osób na konsultacjach.
Rok 2012 był kolejnym rokiem owocnej współpracy z Towarzystwem „Nasz 
Dom” przy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej 
„PORT”. W ramach współpracy Stowarzyszenie jest konsultantem prawnym 
pracowników Ośrodka oraz jego podopiecznych. Prowadziliśmy szkolenia 
prawne dla kandydatów i opiekunów zastępczych oraz udzielaliśmy porad w 
sprawach indywidualnych. Współpraca będzie kontynuowana w następnych 
latach.
Cały czas jest także uzupełniana i aktualizowana strona internetowa dotycząca 
rodzinnych form opieki zastępczej www.rodziny.interwencjaprawna.pl. 
Zamieszczone na niej zostały główne informacje dotyczące prawnych aspektów 
funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej, form pomocy prawnej 
udzielanej przez Stowarzyszenie, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania. Na stronie znajduje się baza aktów prawnych oraz wzory pism 
procesowych. Na stronę internetową Sekcji w ciągu całego 2012 roku 
odnotowaliśmy ponad 89 439 wejść.

2. Wspieranie samotnych matek
W 2012 roku razem z Fundacją MaMa i Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. 
Warszawy rozpoczęliśmy realizację projektu „Spełniona, Szczęśliwa, 
Zatrudniona”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W projekcie wzięły udział 34 bezrobotne 
samotne matki (z tego 7 znalazło już zatrudnienie).
W ramach projektu prowadziliśmy: 
- doradztwo prawne, obejmujące konsultacje z zakresu prawa pracy, rodzinnego, 
lokalowego, obowiązków alimentacyjnych, ale także z dostępnych środków 
prawnych w przypadku wystąpienia przemocy domowej; 
- warsztaty aktywizujące uczestniczki w zakresie aktywizacji zawodowej i 
skorygowania niektórych postaw społecznych, a także rozwoju osobistego (jak 
budować relacje z innymi, jak sobie radzić z krytyką, jak zarządzać własnym 
czasem);
- trening pracy, który ma na celu uzbrojenie uczestniczek projektu w praktyczne 
umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania pracy. Poza zajęciami ze 
stałym trenerem oferowaliśmy spotkania z ekspertami zewnętrznymi, mającymi 
za zadanie wprowadzenie uczestniczek projektu w praktyczne zagadnienia 
związane z rynkiem pracy w Polsce. Ponadto zorganizowane zostały 2 wizyty 
studyjne u 5 pracodawców. Uczestniczki projektu odwiedziły firmy z 
doświadczeniem na rynku, miały okazję zapoznać się z ich specyfiką, 
dowiedziały się także, jakiego rodzaju pracowników poszukuje się obecnie na 
rynku pracy. 
Podczas wszystkich spotkań, w celu efektywniejszego wykorzystania czasu 
spędzonego z dziećmi, zatrudnieni byli animatorzy dziecięcy, którzy 
przeprowadzali zajęcia animacyjne, gdy mamy się uczyły.
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III. Ośrodek Mediacji
W roku 2012 w Ośrodku Mediacji przeprowadzonych zostało 16 postępowań 
mediacyjnych przede wszystkim z zakresu spraw rodzinnych i gospodarczych.
Zrealizowane zostały także dwa projekty dotyczące tematyki mediacji szkolnej. 
Pierwszy z nich „Pomysł na konflikt III – mediacja w szkole” współfinansowany 
ze środków Urzędu m.st. Warszawy to kolejna już edycja projektów z zakresu 
rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji w szkole. W roku 2012 projekt 
objął dwie szkoły podstawowe na warszawskich Bielanach – SP 214 i SP 280. 
W szkoleniach dla klas 1-3 wzięło udział 473 uczniów z 22 klas, w szkoleniach 
dla klas V-VI wzięło udział 300 uczniów z 13 klas (w sumie 773 uczniów). 
Prowadzone były również szkolenia dla mediatorów rówieśniczych, w których w 
obu szkołach wzięło udział 27 uczniów. W warsztatach przeznaczonych dla 
nauczycieli wzięło udział 91 osób. 
W listopadzie 2012 r. Ośrodek Mediacji pozyskał środki z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na realizację filmu ilustrującego szkolną mediację międzykulturową. 
W ramach projektu „Porozmawiajmy o tym, co nas łączy – promocja mediacji 
międzykulturowej w szkole” został zrealizowany pakiet materiałów edukacyjnych 
pokazujący możliwości wykorzystania mediacji w szkolnym środowisku 
wielokulturowym. Pakiet składa się z filmów „Można inaczej”, „Po co mediacja w 
szkole wielokulturowej?” i „Być Czeczenem”. 2200 egzemplarzy płyt DVD 
rozdystrybuowano w szkołach w województwie mazowieckim. 
Zorganizowaliśmy także 45-godzinny podstawowy kurs mediacji dla kandydatów 
na mediatorów.

IV. SEKCJA „WOLNOŚĆ” 
1. Poradnictwo
Nasi prawnicy udzielili 351 porad i zajęli się 373 sprawami skazanych, 
przebywających w warszawskich jednostkach penitencjarnych. Poradnictwo 
pozwoliło nam zidentyfikować problemy, jak i obszary ryzyka nadużyć oraz 
konkretne sprawy, w których nasi prawnicy podjęli interwencję, w tym 
doprowadzili do postępowania przed sądem lub przed innym organem 
postępowania wykonawczego. Koncentrowaliśmy się na pomocy skazanym w 
uregulowaniu ich spraw pozostawionych na wolności, by mieli dokąd wrócić po 
odbyciu kary pozbawienia wolności, oraz na ewentualnych nadużyciach praw 
osadzonych osób przez administrację więzienną.
We współpracy z Uniwersytecką Kliniką art. 42 kkw (działającą na Uniwersytecie 
Warszawskim) złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu i wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z 
niekonstytucyjnością art. 264 § 3 kpk.

2. Monitoring
W 2012 roku przeprowadziliśmy także monitoring wykonania w Polsce kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. Naszym punktem odniesienia była przede 
wszystkim Rekomendacja Rady Europy nr 2003(23) o wykonywaniu przez 
administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych 
długoterminowych kar pozbawienia wolności z 9 października 2003 r.
Badania objęły 13 więzień, w których przebywało najwięcej więźniów 
dożywotnich. W tym celu nasz zespół badawczy złożony z piętnastu osób 
(pracownicy naukowi, doktoranci, studenci) przejechał łącznie ponad 4.000 km, 
zrobił 522 fotografie dokumentujące warunki życia więźniów dożywotnich, a w 
ramach badań uzupełniających przeanalizował 51 akt penitencjarnych (część A i 
B) oraz 42 listy od więźniów dożywotnich. Przeprowadziliśmy wywiady z 93 
więźniami dożywotnimi i 44 funkcjonariuszami Służby Więziennej. 

3. Inne działania
Przygotowaliśmy także opinię prawną dla Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej (CZSW) dotyczącą „Prawa więźniów do uzasadnionej odmowy”. 
Prowadziliśmy z Biurem Prawnym CZSW dialog, który będziemy kontynuować w 
2013 r.
Prowadziliśmy także nawiązaną wiele lat temu współpracę z Krajowym 
Mechanizmem Prewencji. W 2012 roku zainicjowaliśmy proces wzmacniania 
KMP dzięki organizacji cyklu spotkań eksperckich. Czterokrotnie spotkaliśmy się 
z pracownikami KMP w celach doradczych i konsultacyjnych (działanie KMP i 
raportowanie jego działań).

Wszystkie działania Sekcji prowadzone były w ramach projektu „Watch More” 
finansowanego ze środków Open Society Foundations.
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V. INNE DZIAŁANIA
1. Braliśmy jako jeden z partnerów udział w realizacji projektu  „TORO – w 
poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego celem było zwiększenie trwałości i wzmocnienie 
potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności 
lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu 
wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji 
miejskich/gminnych polityk publicznych. W jego ramach w 2012 roku 
przeprowadziliśmy szkolenia dla 38 urzędników m.st. Warszawy z zakresu 
współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz dla 27 
pracowników organizacji społecznych z zakresu zarządzania finansami i 
planowania strategicznego. Przeprowadziliśmy także badania funkcjonowania 
systemu pożyczek dla organizacji. 

2. Występowaliśmy także w mediach. W 2012 roku ukazało się 31 artykułów 
prasowych, w których wypowiadał się przedstawiciel Stowarzyszenia (w tym 2 
anglojęzyczne, w prasie międzynarodowej), gościliśmy 12 razy w radio (w tym 
raz zagranicznym) i 6 razy w telewizji. Braliśmy udział w 6 konferencjach 
prasowych (w tym dwukrotnie w Sejmie RP), a także wypowiadaliśmy się w 
zagranicznym filmie dokumentalnym.
Wzięliśmy także udział w 103 spotkaniach, seminariach, konferencjach, 
wyjazdach studyjnych, wykładach czy szkoleniach, w tym 19 
międzynarodowych.

3. Jesteśmy jako organizacja członkami licznych koalicji organizacji 
pozarządowych krajowych i zagranicznych, formalnych i nieformalnych. Wśród 
nich są:
- Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, koordynowana przez Fundację 
„Przyjaciółka”;
- Koalicja „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”, koordynowana przez 
SIP;
- Europejska Sieć Organizacji przeciw Rasizmowi (EGAM – European 
Grassroots Antiracist Movement);
- Koalicja na Rzecz Równych Szans, koordynowana przez Polskie Towarzystwo 
Prawa Antydyskryminacyjnego;
- Koalicja organizacji pozarządowych przeciwko detencji dzieci-migrantów;
- EAPN Polska – Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, 
koordynowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych – 
WRZOS;
- Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej koordynowana przez 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Pracujemy także w 3 warszawskich Komisjach Dialogu Społecznego – ds. 
poradnictwa specjalistycznego, równego traktowania oraz cudzoziemców.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

zagranica

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

3076

48

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. 
poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed organami 
władzy publicznej. 
2) Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z 
zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
3) Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i 
polityki społecznej. 
4) Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także 
powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki 
ich stosowania.
5) Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: 
szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu 
kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, 
podlegających wykluczeniu społecznemu.
6) Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, 
skierowanych do różnych grup społecznych.
7) Prowadzenie działalności wydawniczej.
8) Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej. 
Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

zagranica

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 69.10.Z

94.99.Z

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a) prowadzenie działalności wydawniczej;
b) prowadzenie mediacji i sesji sprawiedliwości naprawczej, a 
także wszelkich innych form polubownego rozwiązywania sporów;
c) prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu 
poradnictwa prawnego, jednak zabronione jest pobieranie 
odpłatności od klientów za udzieloną poradę;
d) pisanie ekspertyz i analiz.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

69.10.Z

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących 
zakresach:
a) prowadzenie szkoleń i warsztatów;
b) prowadzenie badań i ewaluacji;
c) organizacja spotkań i konferencji.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59.B

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

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) 2,338,780.75 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,306,768.09 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,403.80 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 21,600.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 6.72 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,971.60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,630,331.85 zł

1,422,979.25 zł

64,900.00 zł

142,452.60 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,116.72 zł

0.00 zł

12,116.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 661,526.01 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,936.94 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 4,749.30 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 4,749.30 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 11,745.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,280.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,311,432.09 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,291,114.18 zł 2,280.00 zł

3,466.86 zł 0.00 zł

16,850.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.35 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Czynsz za wynajęcie lokalu 2,280.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. 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)

17.0 osób

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)

11.6 etatów
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80.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

31.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

5.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

41.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

6.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 30.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,101,946.73 zł

a) z tytułu umów o pracę 559,199.70 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 559,199.70 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 542,747.03 zł

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

1,087,870.74 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,366.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,084,504.74 zł

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

14,075.99 zł

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

4,115.48 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

316.94 zł

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

1,093.20 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

5,351.88 zł

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

2,160.00 zł

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

5,351.88 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 14



1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Warszawa wielokulturowa 45,000.00 zł

2 Warszawa wielokulturowa II 4,500.00 zł

3 Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców 20,000.00 zł

4 Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób 
i rodzin zagrożonych dyskryminacją

16,600.00 zł

5 Więcej Wiem – Lepiej Pomagam. Praca z klientem – cudzoziemcem 5,852.64 zł

6 POMYSŁ NA KONFLIKT III - mediacja w szkole 20,000.00 zł

7 Asystent Kulturowy II 27,000.00 zł

8 Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców 
Warszawy do dóbr i usług

3,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Mazowsze dla każdego 20,000.00 zł

2 Porozmawiajmy o tym co nas łączy – promocja mediacji międzykulturowej w szkole 44,900.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość prowadzenia projektów bieżących 
finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego 
Funduszu na rzecz Integ

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie
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