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 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
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Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

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 faxu 22-621-51-65 E-mail interwencja@interwencjaprawna.pl Strona www:interwencjaprawna.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

02.09.2005 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

04.01.2007 

5. Numer REGON 140229381 6. Numer KRS  0000240024 

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) 

Małgorzata Pomarańska Bielecka – przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Paweł Waszkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej 

Joanna Maria Kubiak – członek Komisji Rewizyjnej 

 

za rok  2011 

 



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)                         

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1.Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. 
poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz 
organami władzy publicznej. 
2.Wystepowanie 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.Wspólpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi. 

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) 

 
1.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji (pkt 22) 
2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób (pkt 1); w tym wpieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej (pkt 1a) 
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (pkt 2) 
 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  



1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

I. Sekcja ds. Cudzoziemców 
1. Działania na rzecz przymusowych migrantów: 
- poradnictwo prawne, międzykulturowe i integracyjne oraz pomoc tłumaczeniowa (Centrum Wolontariatu) świadczone 
w ramach projektów „Prawnicy na rzecz uchodźców IV” (finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i 
z budżetu państwa), „Mazowsze równych szans” (Wojewoda Mazowiecki), „Warszawa wielokulturowa” (Urząd m.st. 
Warszawy); 
- działania na rzecz dzieci uchodźców i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym szkolną, polegająca m.in. na 
zatrudnieniu w szkołach asystentów kulturowych („Asystent kulturowy” Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, 
„Mazowsze równych szans” Wojewoda Mazowiecki) oraz skierowane do dzieci działania rozwojowo-aktywizująco-
artystyczne („Dzieci dla integracji – warsztaty międzykulturowe” program „Młodzież w działaniu”). 
2. Poradnictwo na rzecz dobrowolnych migrantów świadczone w ramach projektu „Centrum informacyjne dla 
Cudzoziemców” (finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu 
państwa) 
3. Prowadzenie badań i monitoringów, a także działań rzeczniczych, dążących do właściwego stosowania obowiązującego 
prawa, a także do zmiany błędnych przepisów: 
- Badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce 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 i Fundacji im. Stefana Batorego); 
- „Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców” (finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego); 
- „HUMA network” – badanie i polepszenie dostępu do opieki medycznej osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy oraz przebywających nielegalnie na terenie Unii Europejskiej (projekt koordynowany przez Lekarzy Świata 
Francja); 
- „ELCI – Europejska Lokalna Współpraca na Rzecz Integracji” (projekt koordynowany przez Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji). 
4. Szerzenie informacji oraz podnoszenie świadomości na temat cudzoziemców oraz ich praw i obowiązków w Polsce: 
4.1.  udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach (w sumie 101, w tym międzynarodowych); prowadzenie szkoleń, 
wykładów; udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracowników Sekcji oraz obecność w mediach; 
4.2. działalność wydawnicza (artykuły, publikacje książkowe): 

 6 analiz z serii Analizy, Raporty, Ekspertyzy (ARE) pt.:  
- Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce (Witold Klaus);  
- Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu (Aleksandra 
Chrzanowska, Dawid Cegiełka, Witold Klaus, Katarzyna Wencel; wersja polska i angielska);  
- Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców. Opinia prawna (Mec. Karol Kościński, ekspert 
zewnętrzny);  
- Ekonomia imigracji – imigranci na polskim rynku pracy (Kinga Wysieńska, Zbigniew Karpiński); 
- Dowodzenie w sprawach o dyskryminację. Możliwości i ograniczenia udowodnienia nierównego traktowania 
(Katarzyna Wencel); 
- Dyskryminacja na rynku mieszkaniowym (Katarzyna Wencel) 

 Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o 
ochronę międzynarodową w Polsce pod redakcją Aleksandry Chrzanowskiej i Witolda Klausa  

 Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje pod redakcją Aleksandry 
Chrzanowskiej i Witolda Klausa 

 Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa 

 Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe –  artykuł autorstwa Aleksandry 
Winiarskiej i Witolda Klausa  w numerze 2 (26)2011 „Studiów BAS” Biura Analiz Sejmowych 

 Abolicja nie dla wszystkich – artykuł Katarzyny Słubik w Biuletynie Migracyjnym nr 31 

 Raport SIP i ISP autorstwa Justyny Frelak, Witolda Klausa, Katarzyny Makaruch, Katarzyny Wencel pt. Odmowa 
przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka 

 Noc testów w Polsce – o dyskryminacji w dostępie do usług i praktycznym wykorzystaniu testów dyskryminacyjnych 
artykuł autorstwa Katarzyny Wencel i Witolda Klausa wydany przez Instytut Spraw Publicznych 

 Artykuły Witolda Klausa i Katarzyny Wencel w publikacji Instytutu Spraw Publicznych Słabe ogniwa. Wyzwania dla 
funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce pod redakcją Justyny Frelak i Witolda Klausa 
II. Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie 

1. Poradnictwo prawne na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych świadczone w ramach projektu „Nie jesteście sami – 
wsparcie prawne mazowieckiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” (Wojewoda Mazowiecki) 
2. Upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego 
3. Szerzenie informacji oraz podnoszenie świadomości na temat praw dziecka i rodzinnych form opieki zastępczej: 
- udział w spotkaniach i konferencjach; 
- prowadzenie informacyjnej strony internetowej oraz założenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook; 
- obecność w mediach. 
4. Interwencje na szczeblu instytucji i urzędów państwowych, dążące do właściwego stosowania obowiązującego prawa, a 
także do zmiany błędnych przepisów. 

III. Sekcja „Wolność” 
1. Poradnictwo prawne dla więźniów z warszawskich jednostek penitencjarnych (projekt „Watch 24”) 
2. Monitoring więzień (projekt „Watch 24”, OSI) 
3. Udział w koalicji organizacji pozarządowych i akademickich „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT” 
4. Współpraca z uniwersytecką „Kliniką art. 42 Kkw” 
5. Działania na rzecz readaptacji więźniów we współpracy z Fundacją Sławek 
6. Upowszechnienie informacji prawnej i wiedzy eksperckiej (www.opcat.interwencjaprawna.pl) 
7. Publikacja „Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce” autorstwa Marii 
Niełacznej. 

IV. Ośrodek Mediacji 
1. prowadzenie MEDIACJI w ośrodku przy SIP, który jest instytucja uprawnioną do prowadzenia mediacji w sprawach 
karnych, w sprawach nieletnich oraz cywilnych. 
2. „Pomysł na konflikt II” – edukacyjny projekt mediacyjny realizowany w szkołach ze środków Biura Edukacji Urzędu 
m.st. Warszawy, obejmują przeprowadzenie szkoleń w zakresie psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, 
negocjacji i mediacji skierowanych do młodzieży i nauczycieli. 

V.                 Inne działania: 
1. „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” - projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest 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. Publikacja: W. Klaus, A. Winiarska (red.), Bariery w 
rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry organizacji oraz 
współpracujących z nimi urzędników, Warszawa 2011 
 

http://www.opcat.interwencjaprawna.pl/


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

 Cały kraj 

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 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

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) 

Osoby 
fizyczne 

2671 

Osoby  
prawne 

0  

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) 

1. Działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio 
z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne 
poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie 
funduszy itp., takich jak: organizacje mające na celu 
ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. 
grup etnicznych i mniejszościowych. 

2. Wydawanie książek, podklasa ta obejmuje wydawanie: 
książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając 
słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, 
elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map 
i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej. 

3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, podklasa ta obejmuje działalność 
poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc 
społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom 
i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez 
instytucje administracji publicznej, organizacje niosące 
pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu 
ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów 
udzielających porad 

 

Kod PKD:  94.99.Z 

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


Kod PKD:  58.11.Z 

Kod PKD: 88.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

Cały kraj 

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

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) 

1.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana: działalność organizacji niezwiązanych 
bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy 
społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie 
funduszy itp., takich jak: organizacje mające na celu ochronę 
i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych 
i mniejszościowych. 
 
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, podklasa ta obejmuje: pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych 

zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. 

3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, podklasa ta obejmuje działalność poradni, 
schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez 
zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub 
poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, 
organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu 
ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających 
porad 

Kod PKD: 94.99.Z 

Kod PKD: 85.59.B 

Kod PKD: 88.99.Z 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

Cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

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


5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając 
od głównego przedmiotu działalności) 

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych, podklasa ta obejmuje prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: nauk 
społecznych, nauk humanistycznych, międzydyscyplinarnych nauk 
z przewagą nauk społecznych i humanistycznych. 

2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, podklasa ta obejmuje: pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych 

zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. 

3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
Podklasa ta obejmuje: organizację, promocję i/lub zarządzanie 
imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 
spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do 
obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce. 

Kod PKD: 72.20.Z 

Kod PKD: 85.59.B 

Kod PKD: 82.30.Z 

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) 
 

 

1 563 880,28   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
271 198,97   zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
21 440,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
-,    zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
153,86    zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
3 422,10    zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
1 242 972,78zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
1 095 982,87zł 

b) ze środków budżetu państwa 
32 999,91    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
113 990,00   zł 

d) z dotacji z funduszy celowych -,    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
24 415,48    zł 

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


w 
tym: 

a) ze składek członkowskich -,    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
24 415,48    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
-,    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
-,    zł 

e) ze spadków, zapisów 
-,    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) -,    zł 

g) z nawiązek sądowych 
-,    zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   
-,    zł 

8. Z innych źródeł 
271 198,97  zł 

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 15 332,00   zł 

2. Wynik działalności gospodarczej -,    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową -,    zł 

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 

15 600,40    zł 

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

   90,00    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 

 

1 Reklama OPP 90,00    zł 

2 
 
- 

    -,    zł 

3 
 
- 

    -,    zł 

4 
- 
 

-,    zł 

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 

1 - -,    zł 

2 - -,    zł 

3 -   -,    zł 

4 -   -,    zł 



4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 729 596,28    zł -,    zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

1 679 250,41    zł  -,    zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego  36 772,00    zł -,    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  -,    zł  

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

6 443,53  zł -,    zł 

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

 90,00 zł 90,00    zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 7 040,34   zł   -,     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
 

 
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
 

 
 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) 

                                              15                   osób 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

nie  korzystała  

 



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) 

12,8 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
80 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
 

 

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

        26 osób fizycznych 
 
        0   osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 2 członków 
 
organizacja straciła 1 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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 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) 

 

 

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) 

  0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji   0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 0 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) 

 54 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  4 osób 

b) pracownicy organizacji  1 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

3 osób 

e) inne osoby 
 

45 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

nie   

nie   



1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 

 

1 022 749,63   zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę  502 429 ,59    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze  502 429 ,59    zł 

nagrody -,    zł 

premie -,    zł 

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

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   520 320, 04   zł 

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

1 055 749 ,63    zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 36 772 ,00    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 985 977 ,63   zł 

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

-,    zł 

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

 3 443, 00 zł 

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

  -,    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 

3934 ,00    zł 

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

  5322,00   zł 

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

-,   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 

8839 ,30    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) 

 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       -,     zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

nie   



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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

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

 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 „Toro – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” 101 750,00     zł 

2 „Warszawa Wielokulturowa” 41 600,00     zł 

3 „Asystent kulturowy” 15 040,00     zł 

4 „Pomysł na konflikt II” 19 350,00     zł 

5 „Seniorzy klawiaturą i piórem” 18 000,00     zł 

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 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 „Prawnicy na rzecz uchodźców IV” 153 520,39    zł 

2 „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” 720 390,28    zł 

3 „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” 84 975,00    zł 

4 „Mazowsze równych szans” 24 999,91    zł 

5 „Nie jesteście sami – wsparcie prawne mazowieckiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” 8 000,00    zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - -,    zł 

2 - -,    zł 

3 - -,    zł 

4 - -,    zł 

5 - -,    zł 

X.Informacje uzupełniające 

nie  

tak 

nie   

nie   



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 
 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - -% -% 

2 - - -% -% 

3 - - -% -% 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

2 - 

3 - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 

Realizacja projektu: Centrum Informacyjne dla 
Cudzoziemców, nr projektu 7/1/2008/EFI – 

wniosek o płatność złożony w dniu 15.12.2009 
do WWPE 

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie 23.03.2011 

2 
Realizacja projektu: Wielokulturowe 

Mazowsze, nr umowy WPS.VI.13/2010 
Wojewoda Mazowiecki 20.09.2011 

3    

4    

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 

 
 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 


