
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat 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.or
g.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

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

Janina Ochojska-Okońska Prezes Zarządu TAK

Włodzimierz Sarna Członek Zarządu TAK

Grzegorz Gruca Członek Zarządu TAK

Aleksandra Rezunow Członek Zarządu TAK

Maciej Bagiński Członek 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

Paulina Pilch Komisja Rewizyjna TAK

Henryk Wujec Komisja Rewizyjna TAK

Dariusz Płatek Komisja Rewizyjna TAK

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Druk: MPiPS 1



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)                       

1. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucja środków pomocy;
3. Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
4. Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
6. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii 
informacyjnych;
7. Organizowanie zbiórek publicznych;
8. Organizowanie konferencji i seminariów;
9. Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
1 0.Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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I. Działalność poza granicami kraju
 Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, konfliktach zbrojnych i katastrofach naturalnych (136 351 
odbiorców).
1. Syria, prowincje Idlib, Hama, Aleppo  – działania na rzecz poszkodowanych w konflikcie. Dystrybucja 
leków i środków medycznych, tabletek  do uzdatniania wody, środków czystości i higieny osobistej,  
pojemników na wodę, pościeli, ciepłej odzieży i  podstawowych AGD, 13 720 odbiorców. Rozdawnictwo 
żywności,  20 700 odbiorców. Dystrybucja leków na leiszmaniozę w 6 szpitalach polowych i punktach 
medycznych, 2100 odbiorców. Otwarcie kliniki mobilnej PAH świadczącej pomoc medyczną (placówka 
zatrudnia  wykwalifikowany personel medyczny - lekarza, pielęgniarkę i farmaceutę).
2. Autonomia Palestyńska, dystrykty East Khan Younis i  Middle Area w Strefie Gazy –przeprowadzono 
remont  17 szkół  zniszczonych podczas bombardowań w listopadzie 2012 r. (naprawa instalacji 
elektrycznych, odbudowa zniszczonych murów i klatek schodowych i pomieszczeń), 14 608 odbiorców:  
uczniów i nauczycieli. 
3. Sudan Pd, stan Jonglei – dystrybucja artykułów pierwszej potrzeby wśród wewnętrznie 
przesiedlonych ofiar walk plemiennych, 82 000 odbiorców.
4. Filipiny, wyspa Bantayan w prowincji Cebu – pomoc ofiarom tajfunu. Prowadzono dystrybucję 
materiałów budowlanych i pomoc w odbudowie domów. Do końca 2013r. udzielono pomocy 150 
rodzinom (ok. 450 osób). Działania będą kontynuowane w kolejnym roku.

II. Zapewnienie dostępu do wody, infrastruktury sanitarnej i promocja higieny (86 399 odbiorców).
1. Sudan Pd, stan Jonglei – zbudowano 21 i odbudowano 31 studni, zorganizowano szkolenia z higieny i 
zasad korzystania ze studni dla odbiorców każdego obiektu. Ponadto dokonano  inwentaryzacji 
zapasów zestawów wodno-sanitarnych,  stworzeno mapy punktów poboru wody oraz przeprowadzono 
szkolenia mechaników-konserwatorów obsługujących pompy studni. Stworzono organizację  
zrzeszającą mechaników. Stworzono szkolne kluby higieny. Kontynuowano działania koordynujące 
sektor wodno-sanitarny (WASH), w skład którego wchodzą międzynarodowe organizacje pomocowe 
działające w  regionie na rzecz rozwiązywania problemów wodno-sanitarnych. (51 000 odbiorców)
2. Somalia, Garowe i Mogadishu  – zbudowano  11 studni i 100 sanitariatów w obozie Jowle w Garowe, 
rozdano zestawy higieniczne, prowadzono kampanię informacyjną nt. higieny, szkolenia mechaników 
pomp, oraz przeprowadzono akcję sprzątania obozu. Ok. 20 000 beneficjentów. W wioskach i Ceel 
Buuh, Jalam, Dhiganle, Haji Kheyr, Hasbahalle zbudowano przyszkolne tradycyjne zbiorniki (berkady) do 
magazynowania deszczówki oraz załozono przy nich ogródki warzywne, 4000 odbiorców – uczniów, 
nauczycieli i mieszkańców wiosek.
3. Autonomia Palestyńska, Zachodni Brzeg. Przeprowadzono remont toalet w 30 szkołach oraz wydano 
podręcznik na temat promocji higieny we współpracy Ministerstwem Edukacji Autonomii Palestyńskiej. 
Zbudowano 3 cysterny (podziemne zbiorniki na wodę) w szkołach i sierocińcu oraz wyremontowano 5 
cystern tradycyjnych służących od wieków Beduinom do gromadzenia wody dla celów gospodarczych i 
rolniczych. Zorganizowano szkolenia z remontu cystern i przechowywania w nich wody. Odbudowano  i 
wyremontowano dwa zbiorniki w oczyszczalni ścieków  (11 399 odbiorców).

III. Zapewnienie dostępu do żywności (33 530 odbiorców).
1. Sudan Pd. Malual Chat – kontynuacja działań w rama Centrum Multiplikacji nasion. Rozwój  farmy 
poprzez budowę systemu irygacyjnego, magazynu oraz sanitariatu.  Organizacja szkoleń  rolniczych w 
zakresie mikroprzedsiębiorczości dla lokalnej ludności korzystającej z farmy (530 odbiorców). 
1. Somalia, Mogadishu. W ramach programu PAJACYK sfinansowano dożywianie terapeutyczne i 
uzupełniające  dla dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w dwóch klinikach. Kontynuacja działań z 
roku poprzedniego, we współpracy z organizacją lokalną Somali Young Doctors Association (33 000 
odbiorców).
IV. Zapewnienie dostępu do edukacji (300 osób)
1. Sudan Pd. Panapet i Malek. Kontynuacja działań z lat poprzednich. Organizacja kursów czytania i 
pisania po angielsku dla dorosłych (podział na 4 grupy według  poziomu zaawansowania). Zakup  
pomocy szkolnych, podręczników oraz sfinansowanie płac nauczycieli prowadzących zajęcia w obu 
szkołach.
Działania na terenie kraju:
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

350000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

ratowanie życia i 
zdrowia poprzez 
zapewnienie dostępu 
do wody i sanitariatów, 
żywności i opieki 
medycznej; 
zapewnienie 
bezpiecznego 
schronienia; 
zaopatrzenie w 
podstawowe środki 
niezbędne do życia; 
odbudowa obiektów 
użyteczności publicznej; 
pomoc uchodźcom

88.99 Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

edukacja globalna w 
ramach oficjalnego 
systemu nauczania, 
szkolenia dla 
nauczycieli, szkolenia 
dla wolontariuszy, 
wolontariat 
zagraniczny; kampanie 
społeczne skierowane 
do ogółu obywateli

85.60 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 4
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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 wyników/zysków i strat) 26,333,764.18 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,994,504.69 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 110,558.23 zł

e) Pozostałe przychody 6,228,701.26 zł

8,386,872.88 zł

445,257.95 zł

36,688.38 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,539,806.33 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

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. 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 947,730.81 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8,868,819.21 zł
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0.00 zł

3,257,460.06 zł

1,182,409.88 zł

1,099,936.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,638,148.24 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)

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 947,730.81 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 25,381,567.57 zł 947,730.81 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

22,644,411.29 zł 947,730.81 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,474,757.47 zł

998,551.27 zł

263,847.54 zł 0.00 zł

1 Pomoc humanitarna, dystrybucja art. pierwszej potrzeby, zapewnienie dostępu do wody i 
żywności

661,694.19 zł

2 Pomoc uchodźcom i repatriantom w Polsce 148,804.14 zł

3 Edukacja globalna w Polsce - współpraca ze szkołami, kampanie społeczne 98,598.34 zł

1 Zapewnienie dostępu do wody 450,140.86 zł

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

38,634.14 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,649,906.60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

100.0 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. 0,5 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)

71.9 etatów

254.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,125,669.56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,535,850.23 zł

3,535,850.23 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 589,819.33 zł

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

589,819.33 zł

120.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

120.00 osób

43.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

43.00 osób
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w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 589,819.33 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
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,117.21 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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 ani premii pieniężnych. 
Członkowie Zarządu nie pobierali  wynagrodzenia, nagród 
ani premii z tytułu pełnienia funkcji. Członkowie innych 
organów nie pobierali wynagrodzenia, nagród i premii.

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

16,268.42 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Poprawa warunków wodno-
sanitarnych w placówkach 
edukacyjnych poprzez 
budowę zbiorników 
wodnych w szkołach oraz 
sierocińcu w Dystryktach 
Hebron i Betlejem na 
Zachodnim Brzegu

Rozwój edukacji poprzez 
zapewnienie dostępu do wody 
w placówkach szkolno-
wychowawczych w Palestynie

MSZ RP 398,486.60 zł

2 Rozwój terenów 
zmarginalizowanych oraz 
poprawa bezpieczeństwa 
wodnego społeczeństw 
pastersko-rolniczych poprzez 
remont cystern w 
Południowym Hebronie

Rozwój terenów rolniczych w 
Palestynie, poprzez 
zapewnienie dostępu do wody

MSZ RP 27,948.58 zł

3 Przegląd filmów o tematyce 
uchodźczej Refugee Review

Uwrażliwienie społeczeństwa 
polskiego na problem 
uchodźstwa

UM Warsawa 6,201.99 zł

4 Razem-2 Integracja, poradnictwo i 
wsparcie dla cudzoziemców w 
Polsce

Urząd Marszałkowski Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego

7,800.00 zł

5 Wieś na weekend Wsparcie uchodźców Zarząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego 8,000.00 zł

6 Grupa na szóstkę Współpraca mieszkańców 
Grupy k/Grudziądza z 
mieszkańcami ośrodka dla 
cudzoziemców

Ministerstwo Edukacji Narodowej 19,976.84 zł

7 Festiwal kaukaski "Świat bez 
granic"

Wymiana wiedzy o kulturze i 
obyczajach obywateli poch. 
kaukaskiego  i mieszkańców 
regionu

UM Grudziądz 4,619.03 zł

8 Torunianie na rzecz praw 
człowieka w Afryce

Edukacja i informacja nt. 
sytuacji mieszkańców 
Afryki w świetle praw człowieka

Gmina Miasta Toruń 2,526.69 zł

9 Światowy Dzień Wody Szerzenie wiedzy o problemach 
związanych z brakiem wody w 
wielu krajach Globalnego 
Południa

Gmina miasta Toruń 3,999.23 zł

10 Grupowa lekcja historii Wzajemne poznanie 
mieszkańców Grupy i 
mieszkańców ośrodka dla 
cudzoziemców

Zarząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego 3,541.44 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Rezunow Członek 
Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Koalicja Sprawiedliwego Handlu

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Władza Wdrażająca Programy Europejskie - monitoring 2

2 ZUS - Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie 1
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