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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica UL. SIEDMIOGRODZKA Nr domu 5 Nr lokalu 51

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-204 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 621-51-65

Nr faksu 22 621-51-65 E-mail biuro@interwencjaprawna.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 14022938100020 6. Numer KRS 0000240024

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

Witold Klaus Prezes zarządu TAK

Agnieszka Kwaśniewska-
Sadkowska

Członkini zarządu TAK

Aleksandra Chrzanowska Członkini zarządu TAK

Katarzyna Słubik Członkini zarządu TAK

Ewa Grzegrzółka 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

Aleksandra Winiarska Członkini Komisji 
Rezwizyjnej

TAK

Dagmara Woźniakowska 
Fajst

Członkini Komisji 
Rezwizyjnej

TAK

Joanna Subko Członkini Komisji 
Rezwizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ
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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
3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w 
trudnej sytuacji
4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka
5. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn
6. przeciwdziałanie przemocy
7. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie
8. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych 
grup formalnych lub nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. udzielanie pomocy 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. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. SEKCJA DS. CUDZOZIEMCÓW
1. Działania na rzecz przymusowych migrantów
A. Poradnictwo prawne, międzykulturowe i integracyjne. Ich celem jest zapewnienie osobom 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 azylanci, 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 międzynarodową 
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 2018 roku udzieliliśmy pomocy 489 uchodźcom w 1460 sprawach. Nasze wsparcie objęło 505 dzieci.
Powyższe działania były prowadzone w ramach następujących projektów: „Warszawa wielokulturowa III” i „Razem przeciw 
dyskryminacji” (Urząd m.st. Warszawy),  „No detention necessary” (Network of European Foundations, European Programme 
for Integration and Migration – EPIM) oraz dzięki grantowi instytucjonalnemu z Fundacji im. S. Batorego. Ponadto, pomoc 
prawna cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej była świadczona na podstawie umowy z Szefem 
Urzędu ds. Cudzoziemców (nieodpłatna pomoc prawna na podstawie Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
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terytorium RP).
B. W Stowarzyszeniu (w ramach ww. projektów) działa także Centrum Wolontariatu. W 2018 roku aktywnych było 32 
wolontariuszy (w tym 9 cudzoziemców, którzy wcześniej korzystali z naszego wsparcia). Wolontariusze towarzyszyli 
cudzoziemcom w charakterze tłumaczy podczas 65 wizyt lekarskich oraz w 182 wizytach w urzędach lub podczas innych spraw 
natury integracyjnej, angażując się zarówno w pomoc osobom dorosłym, jak i dzieciom. Brali także udział w działaniach na rzecz 
seniorów oraz dzieci uchodźców. Ponadto, prowadzone były działania na rzecz podnoszenia kompetencji naszych wolontariuszy 
poprzez zapewnienie im superwizji i szkoleń specjalistycznych (projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów”, finansowany przez 
miasto stołeczne Warszawa).
Ważniejsze sukcesy w ramach poradnictwa na rzecz uchodźców w 2018 r.:
- wygraliśmy kilka spraw precedensowych. Udało się nam między innymi uzyskać odszkodowanie dla naszej klientki z Ukrainy, 
która została bezpodstawnie wyrzucona z pracy w ósmym miesiącu ciąży. Wygraliśmy także sprawę przeciwko pracodawcy 
dyskryminującemu pracowników ze względu na pochodzenie, w której sąd zasądził rekordowe – w sprawach dyskryminacyjnych 
– odszkodowanie. Chodziło o obywatela jednego z państw Ameryki Południowej, którego nie przyjęto do pracy z powodu jego 
obywatelstwa;
- dobre wieści przynosili klienci, którym pomagaliśmy w staraniach o mieszkania socjalne: udało się nam zapewnić dach nad 
głową dla 6 rodzin;
- prawnicy Stowarzyszenia wywalczyli także ochronę międzynarodową dla 28 osób, które uciekły z Krymu po zajęciu półwyspu 
przez Rosję;
- wzięliśmy udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu akcji 17 marca #Adwokacinagranicy, polegającej na objęciu 
wsparciem prawnym 14 rodzin (w sumie 51 osób) pochodzących głównie z Czeczenii, które od dłuższego czasu bezskutecznie 
usiłowały złożyć wniosek o objęciu ochroną międzynarodową na przejściu granicznym Brześć-Terespol. Żadnej z tych rodzin 
polska Straż Graniczna nie pozwoliła co prawda po dziś dzień wjechać do Polski, jednak dzięki akcji kilkanaście spraw toczy się 
obecnie przez Wojewódzkim lun Najwyższym Sądem Administracyjnym, a kilka spraw przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka. Daje to nadzieję na zmianę złych praktyk SG w przyszłości;
- prowadziliśmy 46 spraw, w których nasi klienci doświadczyli dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami z uwagi 
na ich narodowość czy etniczność (dotyczy zarówno uchodźców jak i migrantów dobrowolnych),
- udało się nam wpłynąć na praktykę wydawania decyzji o zobowiązaniu do powrotu wobec dzieci - na skutek wydanego w 
prowadzonej przez nas sprawie wyroku NSA, organy zobowiązane są obecnie zasięgać opinii biegłego psychologa w zakresie 
skutków, jaki deportacja może wywrzeć na ich rozwój
- w dwóch sprawach prowadzonych przez SIP udało się zalegalizować długoletni nieudokumentowany pobyt osób, których 
stosunki rodzinne wymagały pozostania przez nich w Polsce
- w dwóch sprawach otrzymaliśmy dla naszych klientów środek tymczasowy (interim measure) od Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, powstrzymujący szkodliwą czy niesprawiedliwą deportację.

2. Poradnictwo prawne oraz informacja prawna na rzecz innych kategorii migrantów świadczone były przez cały rok w siedzibie 
Stowarzyszenia, mimo braku kontynuacji finansowania projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, w ramach którego 
świadczone były w latach 2008-2014 (w niewielkim zakresie współfinansowane było z ww. projektów współfinansowanych 
przez urząd m.st Warszawy, EPIM oraz Fundację im. S. Batorego). Pomoc udzielana była wszystkim migrantom przebywającym 
na terenie Polski. Nasi doradcy i prawnicy najczęściej spotykali się ze sprawami dotyczącymi małżeństw mieszanych, trudności 
w procedurze starania się o pobyt czasowy 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, prowadzenia działalności gospodarczej czy podejmowanie nauki w Polsce). 
W 2018 z pomocy doradców i prawników SIP skorzystało 296 migrantów w 394 sprawach. Nasze wsparcie objęło 143 dzieci.

Poradnictwo na rzecz zarówno dobrowolnych jak i przymusowych migrantów możliwe było na taką skalę także dzięki 
finansowemu wsparciu indywidualnych darczyńców.

3. Prowadzenie badań i monitoringów związanych z obecnością cudzoziemców w Polsce 
Dzięki dotacji Fundacji im. Konrada Adenauera przeprowadziliśmy rozpoczęte pod koniec 2017 roku badanie potrzeb i postaw 
pracodawców odnośnie do zatrudniania cudzoziemców oraz ich wiedzę w tym zakresie.  Szczególny nacisk położyliśmy na: 
diagnozę potrzeb i gotowość pracodawców z sektora MSP do zatrudniania pracowników cudzoziemców, identyfikację barier w 
zatrudnianiu cudzoziemców, identyfikację ewentualnych preferencji narodowościowych przy zatrudnianiu cudzoziemców, 
sprawdzenie potrzeb pracodawców odnośnie do potrzebnego wsparcia przy zatrudnianiu cudzoziemców.  Wyniki badania 
zostały opublikowane w raporcie: Kinga Wysieńska-Di Carlo, Witold Klaus, Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie 
cudzoziemców i cudzoziemek, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, czerwiec 2018.

4. Inne projekty/działania
W sierpniu zakończyliśmy realizację projektu „ABUSED NO MORE”: Safeguarding Youth and Empowering Proffesionals” 
finansowany przez Program Erasmus+. 
Projekt był trzyletnią, prowadzoną w pięciu europejskich krajach inicjatywą, mającą na celu wypełnienie istniejących luk w 
dostępie do edukacji prawnej młodych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy mogą być szczególnie narażeni na doświadczanie różnych 
rodzajów dyskryminacji czy wykluczenia społecznego. Liderem projektu jest Instytut IARS z Wielkiej Brytanii. 
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W lipcu w Londynie odbyło się ostatnie spotkanie międzynarodowego partnerstwa tworzącego projekt. Wzięli w nim udział 
reprezentanci pięciu organizacji – The IARS Intrenational Institute (Wielka Brytania), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
(Polska), KISA - Action for Equality, Support, Antiracism (Cypr), Anziani e non solo (Włochy) oraz Romanian U.S. Alumni 
Association (Rumunia).
W sierpniu wydana została także publikacja przedstawiająca realizację projektu w pięciu partnerskich krajach oraz 
podsumowująca wyniki prowadzonych działań badawczych i edukacyjnych. Ta i inne publikacje powstałe w ramach projektu 
dostępne są do pobrania na stronie https://www.abusednomore.org/e-book-download/.

Przez cały rok kontynuowaliśmy działania na rzecz ograniczenia detencji cudzoziemców i kontroli instytucji publicznych, które 
stosują detencję w ramach projektu „NO DETENTION NECESSARY” (finansowanego przez Network of European Foundations, 
European Programme for Integration and Migration – EPIM), który jest pilotażem nowatorskiego podejścia do alternatyw do 
detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do 
detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź 
zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy 
się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich 
funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dotyczące 
migracji. Działania będą kontynuowane do jesieni 2019 r.

W styczniu rozpoczęliśmy projekt  „FAB – FOSTERING ACROSS BORDERS” we współpracy z IOM. Projekt finansowany jest ze 
środków Komisji Europejskiej. Realizowany będzie przez 20 miesięcy. Projekt jest międzynarodowy i jego głównym celem jest 
zbadanie potrzeb osób sprawujących opiekę nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki rodziców oraz odpowiedź na te 
potrzeby. Wymiernym skutkiem projektu ma być także znalezienie chętnych osób do sprawowania rodzinnej opieki zastępczej 
dla dzieci cudzoziemskich.

W czerwcu u ruszył projekt „BUDOWA I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH NARZĘDZI OGRANICZAJĄCYCH ZJAWISKO PRACY 
NIEREJESTROWANEJ W INSTYTUCJACH WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH ZA MINIMALIZACJĘ ZJAWISKA „SZAREJ STREFY”NA RYNKU 
PRACY” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o 
konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz 
zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i 
zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
(CASE). Projekt będzie realizowany do listopada 2020 roku. Od czerwca do grudnia zespół projektu analizował dostępne dane na 
temat „szarej strefy” w odniesieniu do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wspólnie z partnerami projektu 
przygotowano desk research i przegląd obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia obcokrajowców spoza UE na 
terenie RP. Przygotowano również wstępną wersję podręcznika dot. nielegalnej pracy oraz prawnych i pozaprawnych 
konsekwencji tego zjawiska.

Kontynuujemy także  działania edukacyjne. W 2018 roku  nadal skupialiśmy się szczególnie na dwóch grupach: dzieciach i 
młodzieży (zarówno polskiej w szkołach, jak i cudzoziemskiej w ośrodkach dla uchodźców), a także na osobach starszych, które 
zapoznawaliśmy z wielokulturowością Warszawy i zamieszkującymi ją migrantami (w ramach projektów Dzieci w 
międzykulturowej Warszawie II oraz Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II współfinansowanych przez urząd m. st. 
Warszawy). Wszystkie te działania uwzględniają wiele wspólnych spotkań obu tych grup. 

KONSORCJUM organizacji działające na rzecz uchodźców i migrantów – w maju 2017 roku powstała nieformalna grupa 
skupiająca 9 organizacji z 4 różnych regionów Polski zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce (Amnesty 
International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie 
Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), 
Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada). Od tego czasu działa zgodnie z 
ustalonymi wówczas zasadami, spotykając się na comiesięcznych zebraniach i planując wspólne działania. Celem działania 
Konsorcjum jest wzajemne wsparcie organizacji członkowskich, uzupełnianie działań, wymiana informacji, wspólne prowadzenie 
spraw klientów. Szczególnie ważne jest także poczucie wspólnoty i solidarności w kontekście obecnej sytuacji społeczno-
politycznej, zmiany narracji wokół kwestii migracyjnych oraz zakresu współpracy na linii organizacje-instytucje publiczne.

II. RZECZNICTWO

W 2018 roku w ramach projektu No Detention Necessary prowadziliśmy działania rzecznicze na rzecz promocji alternatyw do 
detencji i wyeliminowania niepotrzebnej detencji.
Rzecznictwo polegało m.in. na spotkaniach z przedstawicielami Straży Granicznej ( PSG Kętrzyn, PSG Białystok, KGSG) oraz  
korespondencji z ww. nt. rekomendacji SIP dotyczące procesu przetargowego w trybie art. 4001-e ustawy o cudzoziemcach oraz 
ewaluacji projektu NDN. 

Dodatkowo SIP sporządził dwa raporty dot. detencji dzieci  w Polsce w ramach United Nations Global Study on Children 
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Deprived of Liberty oraz procesu raportowania do Komitetu Praw Dziecka ONZ. Skutkiem tego ostatniego było zadanie   rządowi 
polskiemu przez Komitet pytań o podjęte środki w celu wyeliminowania detencji dzieci (list of issues).

SIP prowadził również działania rzecznicze uczestnicząc w grupach eksperckich takich jak: grupa robocza do spraw relacji z 
osobami świadczącymi pracę w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw ( MIIR), której celem jest wypracowanie definicji pracy przymusowej, grupa ekspertów wspierająca Europejską 
Sieć Migracyjną w zakresie rekomendacji dla  polityki wobec małoletnich cudzoziemców bez opieki w Polsce oraz grupa 
ekspertów ds. utworzenia modelu integracji migrantów w województwie mazowieckim.

W 2018 roku SIP starał się wpływać na kształt prawa dotyczącego praw cudzoziemców: wraz z przedstawicielami biznesu i 
innymi organizacjami pozarządowymi zgłosiliśmy rekomendacje dot. ułatwienia postępowań legalizacyjnych migrantów 
zarobkowych, konsultowaliśmy proponowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
planowaną zmianę rozporządzenia w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców. 

III. SEKCJA POMOCY DZIECKU I RODZINIE
W 2018 roku zamknięto działania Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie. Kontynuowano jednak współpracę z organizacjami, które 
wspierają rodzinną pieczę zastępczą: Towarzystwem Nasz Dom - Ośrodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oraz 
Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Do końca 2018 roku Stowarzyszenie było członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej. Od 2019 roku współpraca z Koalicją ma już charakter nieformalny. 

IV. SEKCJA WOLNOŚĆ:
Działania sekcji:
1. Prowadzenie monitoringu postępowania z więźniami długoterminowymi w szczególności skazanymi na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności,
2. Monitorowanie zmiany polityki penitencjarnej w stosunku do skazanych z art. 148 k.k. tj.wprowadzonych wobec nich 
ograniczeniach dotyczących:
- korzystania z przepustek i wolnościowych zajęć kulturalno-oświatowych,
- wycofania z zatrudnienia zewnętrznego,
- kontaktu z rodziną.
Ograniczenia te rozpoczęły się od lipca 2017 r. i wynikają z poleceń/wytycznych sformułowanych przez Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej (DGSW) przesłanych do jednostek penitencjarnych po wydarzeniach z: lipca 2017 r. (samooddalenie się 
skazanego z art. 148 k.k. z zewnętrznego miejsca pracy), września 2018 r. (podwójne zabójstwo podczas przepustki popełnione 
przez skazanego z art. 148 k.k.) oraz lutego 2019 r. (zabójstwo prezydenta Adamowicza).
We współpracy z Uniwersytecką Kliniką art. 42 k.k.w. przygotowano komunikat dla więźniów oraz projekt interwencji do 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz administracji więziennej 
3. Zapoznawanie się na bieżąco z listami od skazanych przychodzącymi do SIP. We współpracy z Kliniką udzielono 42 
odpowiedzi, 23 porad, zarejestrowano 30 nowych klientów. 
4. 29 marca 2018 r. prawnicy Sekcji uczestniczyli w Jubileuszu 20-lecia Klinik Prawa w Polsce i 10-lecia Centrum Pro Bono

V. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia obsłużono około 50 firm. Obsługa obejmowała porady oraz usługi prawne w 
zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców spoza UE w Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach odbiorcami usług SIP 
były firmy IT, telekomunikacyjne (łączność radiowa), budowlane oraz gastronomiczne.

V. INNE DZIAŁANIA
55 razy pojawiliśmy się w mediach. Ukazało się 26 artykułów prasowych, w których była mowa o Stowarzyszeniu lub 
wypowiadał się przedstawiciel Stowarzyszenia, gościliśmy 26 razy w radio i 3 razy w telewizji.
Wzięliśmy także udział w 101 spotkaniach, seminariach, konferencjach, wyjazdach studyjnych, wykładach czy szkoleniach, w 
tym 29 międzynarodowych.
Wystąpiliśmy także z 12 stanowiskami/komentarzami do projektów ustaw/listami otwartymi/apelami do władz.
Byliśmy autorami lub współautorami 8 publikacji. 

VI. Jesteśmy jako organizacja członkami licznych koalicji organizacji pozarządowych krajowych i zagranicznych, formalnych i 
nieformalnych. Wśród nich są:
Międzynarodowe:
- PICUM – the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants;
- Europejska Sieć Organizacji przeciw Rasizmowi (EGAM – European Grassroots Antiracist Movement);
- IDC - International Detention Coalition
- United For Intercultural Action 
Krajowe:
- Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów
- Polska Koalicja Social Watch
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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

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, koordynowana przez Fundację „Przyjaciółka”;
- Koalicja „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”, koordynowana przez SIP;
- Koalicja na Rzecz Równych Szans, koordynowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
- 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;
- Współtworzymy także Platformę Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP).

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

Druk: NIW-CRSO 6



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

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

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
prowadzi działalność w następunącym 
zakresie 1) prowadzenie działalności 
wydawniczej 2) prowadzenie mediacji oraz 
sesji sprawiedliwości naprawczej, a także 
rozpowszechnianie wszelkich innych form 
polubownego rozwiązywania sporów 3) 
prowadzenie działalności polegającej na 
udzielaniu poradnictwa prawnego, jednak 
zabronione jest pobieranie opłat od 
klientów za udzielaną poradę prawną 4) 
pisanie i tworzenie ekspertyz, publikacji 
badań oraz analiz z zakresu działalności 
Stowarzyszenia

69.10.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi 
działalność w następującym zakresie: 1) 
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 i sesji sprawiedliwości 
naprawczej 9) Współpraca i wymiana 
doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi.

69.10.Z 500,00 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) 1 359 627,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 172 827,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 174 262,16 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 187,60 zł

d) przychody finansowe 12 317,19 zł

e) pozostałe przychody 33,69 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 569,72 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Interwencji Prawnej prowadzona jest w 
następujących zakresach: a) prowadzenie szkoleń i warsztatów między innymi z zakresu praw 
cudzoziemców w Polsce, legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, prawa 
pracy i działalności gospodarczej w Polsce, prawa pieczy b) prowadzenie badań i ewaluacji 
dotyczących między innymi sytuacji cudzoziemców w Polsce, dostępu do rynku pracy i usług 
oraz dyskryminacji na tym tle, pieczy zastępczej oraz więziennictwa c) organizacja spotkań i 
konferencji upowszechniających między innymi wyniki badań.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42 813,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 371 178,26 zł

w 
tym:

99 057,39 zł

0,00 zł

272 120,87 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
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2.4. Z innych źródeł

901 065,76 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150 766,61 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 77 501,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 766,68 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: 1 174 082,16 zł 18 766,68 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

1 022 060,39 zł 18 766,68 zł

144 672,98 zł 0,00 zł

613,67 zł

72,32 zł

882,27 zł

5 780,53 zł 0,00 zł

1 Wynagrodzenia pracowników 18 750,42 zł

2 Opłata administracyjna PITAX 16,26 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

11 684,00 zł

32 698,12 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)

187,60 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 29 589,18 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

13 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)

10,90 etatów

36 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

41 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 720 487,02 zł

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

720 487,02 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)

3 028,73 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)  

997,71 zł

29 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 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

29 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

565 409,17 zł

565 409,17 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 155 077,85 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 58 359,73 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 662 127,29 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

4 500,00 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)

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

1 Razem Przeciwko 
Dyskryminacji

Celem ogólnym projektu będzie 
zwiększenie dostępności 
poradnictwa 
antydyskryminacyjnego w 
zakresie pomocy 
psychologicznej i prawnej dla 
przedstawicieli dwóch 
szczególnie wrażliwych grup 
ryzyka: mieszkających w 
Warszawie osób LGBT oraz 
migrantów.

Urząd Miasta St. Warszawy 96 000,00 zł

2 Warszawa Wielokulturowa 
IV

Projekt składa się z trzech 
części. Pierwszą stanowi 
poradnictwo prawne dla 
cudzoziemców, drugą 
poradnictwo międzykulturowe i 
integracyjne dla tej grupy 
beneficjentów, trzecią Centrum 
Wolontariatu.

Urząd m.st. Warszawy 262 000,00 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

5 646,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Dzieci w międzykulturowej 
Warszawie III

Projekt obejmuje zajęcia dla 
dzieci, zarówno polskich, jak i 
cudzoziemskich, które biorą 
udział w szeregu zajęć 
artystycznych, w tym w cyklu 
warsztatów krawieckich, 
organizacji spektaklu, 
warsztatach filmowych, 
wycieczkach z varsavianistą czy 
spotkaniach z seniorami. Celem 
projektu jest przede wszystkim 
integracja dzieci pochodzących 
z różnych środowisk i kultur, 
dlatego dodatkowo 
organizowane są 
międzykulturowe warsztaty 
kulinarne.

Biuro Edukacji m.st. Warszawy 44 205,00 zł

4 Wolontariusze na rzecz 
migrantów

Projekt jest skierowany do 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
Interwencji Prawnej, 
skupionych wokół Centrum 
Wolontariatu, które działa w 
Stowarzyszeniu od 10 lat. 
Projekt zapewnia 
wolontariuszom niezbędne 
wsparcie merytoryczne i 
językowe poprzez cykl szkoleń, 
zajęcia językowe oraz regularne 
spotkania z Koordynatorką 
Centrum Wolontariatu. Jest 
także dla nich okazją do rozwoju 
i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu 
przeprowadzona będzie 
również wewnętrzna ewaluacja 
dotychczasowych działań.

Urząd Miasta St. Warszawy 71 070,00 zł

5 Rozjaśniamy SIP az zmiany proekologiczne w 
biurze. Projekt przewiduje:

wymianę wykładziny 
podłogowej,
wymianę oświetlenia  na 
energooszczędne i lepiej 
przystosowane do stanowisk 
pracy,
zabezpieczenie antygrzybicze i 
pomalowanie ściany w 
korytarzu
 

Planowane prace będą miały 
wpływ na zwiększenie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zarówno dla pracowników jak i 
klientów Stowarzyszenia.

Urząd m.st. Warszawy 16 100,00 zł
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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) 

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 

6 Seniorzy w Wielokulturowej 
Warszawie II

Seniorzy w wielokulturowej 
Warszawie II to druga odsłona 
projektu, skierowanego do 
seniorów mieszkających na 
terenie Warszawy. Celem 
projektu jest budowanie 
dialogu międzypokoleniowego 
oraz aktywizacja seniorów 
poprzez działania zapoznające 
ich z innymi kulturami, 
wzmacnianie postaw otwartości 
i tolerancji wśród seniorów 
wobec cudzoziemców, 
promowanie pozytywnego 
wizerunku seniorów oraz 
wspieranie komunikacji 
międzykulturowej i 
międzypokoleniowej. Działania 
mają charakter edukacyjno-
integracyjny

Urząd Miasta St. Warszawy 98 000,00 zł

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

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

Druk: NIW-CRSO 15



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

Ewa Grzegrzółka - Członkini Zarządu 
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 

12.07.2019 r.
Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-17
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