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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-828-88-82

Nr faksu 22-831-99-38 E-mail 
Aleksandra.Rezunow@pah
.org.pl

Strona www www.pah.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01084930200000 6. Numer KRS 0000136833
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Prezes Zarządu: Janina Ochojska-Okońska
Członkowie:
Włodzimierz Sarna, 
Grzegorz Gruca, 
Aleksandra Rezunow,
Maciej Bagiński

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

Komisja Rewizyjna:
Paulina Pilch,
Henryk Wujec,
Dariusz Płatek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, 
dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informacyjnych;
Organizowanie zbiórek publicznych;
Organizowanie konferencji i seminariów;
Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
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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

I.Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

1.Pomoc ofiarom konfliktu w Syrii – pomoc uchodźcom w Libanie, prowincja 
Bekaa, miasta Baalbek i Arsel; 1700 osób otrzymało paczki żywnościowe.
2.Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii  -  Płn.-Wsch. Japonia, 
Prefektura Miyagi, miejscowość Kesennuma odbudowa Placówki Oświatowej 
„Kampus Ashinome” (2 przedszkola) dla 300 dzieci; kontynuacja działań z 2011 
r.
3.Pomoc ofiarom walk plemiennych w Sudanie Płd. - stan Jonglei, hrabstwa 
Akobo, Ayod, Nyirol, Uror, Pibor, 69153 osoby wewnętrznie przesiedlone 
otrzymały artykułuy pierwszej potrzeby.

II.Zapewnienie dostępu do wody infrastruktury sanitarnej i promocja higieny

1.Sudan Płd, stan Jonglei, hrabstwa Uror, Nyirol i Akobo West (Walgak); ok. 
150650 odbiorców. 
Zbudowano 48 nowych studni; odremontowano 31 studni istniejących; 
naprawiono 165 pomp. Wybudowano 4 toalety w szkołach. Przeszkolono 87 
nowych mechaników pomp, 88 mechaników przeszło szkolenia uzupełniające. 
Rozdano zestawy do naprawy pomp.  Przeszkolono 67 tzw. Komitetów 
Wodnych z zasad higieny, utworzono stowarzyszenie mechaników pomp i 5 
szkolnych klubów higieny. PAH jest koordynatorem działań wodno-sanitarnych i 
higieny (WASH) w regionie. W ramach tych działań zajmuje się także lokalizacją 
istniejących punktów wodnych i aktualizacją map.
2.Somalia Puntland, dystrykt Eyl, Ceel Madoob;. Nugaal Region, Burtinle 
District, Jalam; ok. 3180 odbiorców. W Ceel Madoob zbudowano system 
transportowania i rozprowadzania wody z trudno dostępnego źródła. Powstała 
wieża ciśnień, punkty poboru wody dla ludzi, poidła dla zwierząt, pomieszczenie 
na generator. Mieszkańcy wioski otrzymali niezbędny sprzęt i zostali 
przeszkoleni do jego obsługi. Przeprowadzone zostały szkolenia z higieny. W 
Jalam, przy miejscowej szkole, zbudowano berkadę (zbiornik na wodę 
deszczową). Woda w szkole jest potrzebna zarówno do picia jak i gotowania, 
oblucji regijinych, w celach sanitarnych a także dla utrzymania ogrodu 
warzywnego dzięki któremu dzieci i pracownicy szkoły mają dodatkowe 
pożywienie. W budowę została zaangażowana lokalna ludność.
3.Autonomia Palestyńska - Zachodni brzeg: Salfit, Nablus, Tubas Jenin; ok. 
7500 odbiorców; uczniów i nauczycieli 50 szkół, w których prowadzono działania 
na rzecz poprawy warunków wodno-sanitarnych oraz promocje higieny. Na 
południu Dystryktu Hebron  ramach zapewnienia dostępu do wody 
społecznościom beduińskim prowadzono rekonstrukcja wodnych cystern 
rolniczych – ok. 570 odbiorców. Zrekonstruowano 14 cystern do pozyskiwania 
wody deszczowej na użytek domowy i do prac w rolnictwie. Cysterny zostały 
dodatkowo zabezpieczone przed wypadkami; 28 osób przeszkolono z zasad 
bezpieczeństwa prac remontowych i bezpieczeństwa cystern, 70 osób 
przeszkolono w zakresie utrzymania cystern i zasad racjonalnego zużycia wody. 
W Abassan – Strefa Gazy – zainstalowano nowoczesną, ekologiczną 
oczyszczalnię ścieków oraz alternatywny system pozyskiwania wody. To 
innowacyjny projekt wspierający inicjatywę lokalnych rolników, aby przy 
gospodarstwach domowych bez dostępu do kanalizacji, wybudować małe 
oczyszczalnie ścieków zasilane energią z paneli słonecznych i używać tej wody 
do celów rolniczych – ok. 1000 odbiorców

III.Zapewnienie dostępu do żywności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą
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1.Sudan Płd. -  Centrum multiplikacji nasion w Malual Chat, ok. 60 odbiorców 
stałych, farmerów i 126 uczestników doraźnych szkoleń.  Stworzono19 ha farmy: 
wyrównanie i ogrodzenie  terenu,  wprowadzenie systemu irygacyjnego; 
przygotowano terenu pod zasiew i uprawę roślin; wybudowano niezbędne 
budynki gospodarcze.  Prowadzono uprawę roli, sadownictwo i agroleśnictwo.; 
dystrybucję narzędzi rolniczych; prowadzono szkolenia.
2.Somalia, Bondhere District, Mogadishu - dożywianie dzieci, kobiet w ciąży i 
karmiących matek w ramach programu PAJACYK. Pomoc otrzymało ok. 11000 
odbiorców. Dożywianie prowadzono przez 5 miesięcy w 2 klinikach skupiających 
największą ilość wewnętrznych przesiedleńców z innych części Somalii. 

IV.Zapewnienie dostępu do edukacji

1.Sudan Płd. Stan Jonglei,  Panapet, Malek, Bor-Pakwau. Podstawowy kurs 
czytania, pisania i liczenia dla dorosłych, prowadzony w jęz. Angielskim. 
Finansowanie wynagrodzeń personelu lokalnego, zaopatrzenie nauczycieli w 
rowery, wyposażenie szkół w meble (ławki, tablice) i artykuły papiernicze. Ok. 
400 odbiorców uczniów i nauczycieli.

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

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)

350000

250

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

I.Pomoc uchodźcom i repatriantom
1.Działania kontynuowane z lat poprzednich we współpracy z 
Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Prowadzono kursy 
językowe, zewnętrzne kursy nauki zawodu (różne specjalności), 
doradztwo prawne, kursy aktywizacyjne i przygotowujące do zycia 

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

w społeczeństwie polskim. Przeprowadzono 45 spotkań 
integracyjnych. Prowadzono zajęcia świetlicowe i sportowe dla 
dzieci i dorosłych w siedzibie PAH w Warszawie, Toruniu i 
Krakowie oraz w państwowych ośrodkach dla cudzoziemców w 
Grupie k. Grudziądza i Dębaku. W Krakowie finansowano zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów i studentów repatriantów. Łącznie ok. 
5520 odbiorców. Prowadzono kampanię informacyją na temat 
zasad abolicji, adresowaną do cudzoziemców nielegalnie 
przebywających w Polsce.
2.Prowadzono działania skierowane do społeczeństwa polskiego 
mające na celu przybliżenie problematyki a w rezultacie 
akceptację i chęć pomocy osobom poszukującym schronienia w 
naszym kraju. Były to: organizacja Dnia Uchodźcy, festiwal filmów 
o problematyce uchodźczej, wspólne obchody świąt (Wielkanoc, 
Dzień dziecka, koniec Ramadanu, Wigilia, spotkania 
noworoczne), szkolenia dla nauczycieli, działalność wydawnicza i 
strona www.refugee.pl. – 90 990 wejść. 

II.PAJACYK – program dożywiania dzieci.
Program prowadzony od 1998 r. w placówkach oświatowo-
wychowawczych na terenie całego kraju. W 2012 r. dożywianiem 
zostało objętych 3 429 dzieci (2291 z naboru 2011/2012 oraz 
1138 z naboru 2012/2013). Wydano 419 791 posiłków.

III.Edukacja
1.Edukacja w ramach oficjalnego systemu edukacji. 
Kontynuowane z lat poprzednich programy Szkoła humanitarna i 
Szkoła globalna działa lokalnie – współpraca z młodzieżą i 
personelem placówek oświatowych, szkolenia, konferencje. Akcje 
46 akcji szkolnych i lokalnych z zakresu dostępu do wody, 
edukacji, żywności. 150 szkół i ok. 2250 odbiorców akcji 
lokalnych. 3 spotkania „online” między uczniami z Nowego Miasta 
Lubawskiego i młodzieżą ze strefy Gazy w ramach projektu 
Polsko-Palestyńskie dialogi wirtualne. Wykłady otwarte na 
wyższych uczelniach z zakresu globalnych współzależności. 
Słuchacze, przede wszystkim studenci uczelni wyższych mieli 
okazję wysłuchać 11 wykładów z zakresu globalnych powiązań 
przedstawionych przez zaproszonych specjalistów i akademików 
z innych krajów Europy.
2.Edukacja i komunikacja społeczna skierowana do ogółu 
społeczeństwa polskiego i poszczególnych grup. Aktywizacja 
społeczności lokalnych: szkolenia i współpraca z liderami  w 
działaniach aktywizujących społeczności lokalne. Zorganizowano 
28 akcji lokalnych w 15 miejscowościach.  Działania były 
skierowane zarówno do dzieci i młodzieży (9 akcji), studentów (1 
akcja), jak i szerszego grona odbiorców (18 Akcji). Aktywiści 
poruszali tematy takie jak: dostęp do wody, sprawiedliwość 
społeczna, wolontariat, uchodźctwo, wielokulturowość, globalny 
rozwój i gender, afrykańskie wyzwania, zrównoważony rozwój. 
Akcje miały różną formułę, były to m.in. konkursy dla uczniów 
szkół, gry miejskie, obchody światowego dnia wody, warsztaty dla 
dzieci, flashmob, happeningi, przegląd filmów dot. globalnych 
powiązań, spotkania z ekspertami. Wszystkie wydarzenia były 
zorganizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami. Aktywiści 
pozyskiwali darczyńców i sponsorów, promowali działania, 
kontaktowali się z lokalnymi mediami. Opracowano publikację – 
Niezbędnik aktywisty.Ok. 6460 odbiorców. Organizacja wydarzeń 
tj. Światowy Dzień Wody, Dzień Sprawiedliwego Handlu, 
Światowy Dzień żywności  w Warszawie, Krakowie i Toruniu.
3.Rzecznictwo. Wydano i rozprowadzono 5 tytułów książek o 
problemastyce rozwojowej – ok. 5000 egz. Zorganizowano 
szereg konferencji, paneli dyskusyjnych (7 paneli z udziałem 22 
specjalistów z Polski i zagranicy), debat (18 na terenie całego 
kraju), wystawę w parlamencie oraz wizytę studyjną w Etiopii (3 
osoby) dla decydentów - posłów, pracowników administracji 
państwowej. 
4.Szkolenia wolontariuszy. Szkolenia wolontariuszy do działań w 
kraju – 84 godz. szkoleń, 180 osób. W ramach programu GLEN – 
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wolontariat zagraniczny 3 studentów przeszło szkolenia z zakresu 
edukacji globalnej i odbyło 3-miesięczne staże w Tanzanii, Etiopii 
i Kenii; po powrocie stażyści przeprowadzili warsztaty/prezentacje 
w szkołach ok. 100 uczniów wzięło udział w tych spotkaniach.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

85.60.Z

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

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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 6

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


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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

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) 23,872,576.58 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 870,477.90 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 870,477.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,064,110.35 zł

6,538,592.80 zł

521,717.55 zł

3,800.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,374,847.92 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
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0.00 zł

2,470,061.94 zł

2,060,130.32 zł

794,245.70 zł

50,209.96 zł

0.00 zł

200.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,851,395.72 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 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 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 870,477.90 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 Pomoc ofiarom długotrwałych kryzysów Sudan Płd 550,903.20 zł

2 Pomoc ofiarom długotrwałych kryzysów Autonomia Palestyńska 104,639.39 zł

3 Edukacja humanitarna 73,508.86 zł
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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: 18,223,783.21 zł 870,477.90 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:

870,477.90 zł 729,051.95 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,894,513.15 zł 0.00 zł

0.00 zł 141,426.45 zł

15,458,792.16 zł 0.00 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 podatku od czynności cywilnoprawnych

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)

1 US nie podaje danych szczegółowych 870,477.90 zł
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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)

103.0 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)

74.5 etatów

254.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 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)
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0.00 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 0.00 osób

180.00 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

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 180.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 4,227,972.53 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

3,587,822.09 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 640,150.44 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

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

0.00 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

986.92 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

0.00 zł

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

0.00 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

10,989.00 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)

Pracownicy nie otrzymali nagród finansowych ani premii. 
Członkowie zarzadu nie pobierali wynagrodzeń z tytułu 
wykonywanych funkcji, ani nagród finansowych, ani premii. 
Członkowie innych organów (Rada Fundacji, Komisja 
Rewizyjna) nie pobierali wynagrodzeń, nagród, ani premii.

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

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Organizacja obchodów Światowego Dnia Wody - Urząd Miasta Torunia 3,800.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Poprawa dostępu do wody na południu Dystryktu Hebron (Palestyna) - MSZ 350,005.00 zł

2 Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz globalnej solidarności - MPiPS 177,817.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kompleksowy audyt finansowy ksiąg 
rachunkowych fundacji za 2011r.

Deloitte SP. z oo. 2012-06-30

2 Audyt projektu REFUGEE 3 - integracja 
cudzoziemców w Polsce

Urząd Kontroli Skarbowej 2012-02-28

3 Monitoring merytoryczny i finansowy projektu wg 
umowy nr. 43/6/EFI/2010

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie

2012-07-03

4 Monitoring merytoryczny i finansowy projektu wg 
umowy 5/6/EFU/2010/(II)

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie

2012-06-11

5 Monitoring  finansowy projektu wg umowy nr.  
6/6/EFU/2010/(II)

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie

2012-07-23

6 Monitoring merytoryczny i  finansowy projektu wg 
umowy nr.  20/8/EFI/2011

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie

2012-12-17

7 Audyt finansowy projektu „Szkoła Globalna” - 
trzeci rok projektu

WASKO Sp. z oo. 2012-06-30

8 Audyt finansowy projektu KMC ADVANTIM 2012-09-20
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Aleksandra Rezunow Członek Zarządu 2013-07-14 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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