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Sprawozdanie z działalności Fundacji Habitat for Humanity Poland w roku 2013 

 

przygotowane na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 8 maja 2001 r. 

 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) 

1. Nazwa, siedziba, adres, członkowie Zarządu, cele statutowe 

 

Nazwa: Fundacja Habitat For Humanity Poland 

00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55 

Numer KRS 0000143344, zarejestrowana 13.12.2002 

Numer REGON 015327904 

 

Członkowie Zarządu:   

Małgorzata Salamon (Prezes Zarządu) 

dow. osob. AMA 195157 

Dyrektor Krajowy Fundacji Habitat for Humanity Poland 

 

Marina Yoveva (Członek Zarządu) 

Passport No. 380041378 

Habitat For Humanity International ECA, 6-8 Zochova, 81103 Bratislava, Słowacja 

 

Michal Kruzliak (Członek Zarządu) 

Passport No. EA237437 

Habitat For Humanity International ECA, 6-8 Zochova, 81103 Bratislava, Słowacja 

 

Członkowie Rady Fundacji:   

Lucia Popovska (Członek Rady) 

Habitat For Humanity International ECA, 6-8 Zochova, 81103 Bratislava, Słowacja 

 

Gregory John Foster (Członek Rady) 

Habitat For Humanity International ECA, 6-8 Zochova, 81103 Bratislava, Słowacja 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Działalność Fundacji 

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2010, nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 

W dniu 3.12.2013 r. Fundacja Habitat for Humanity Poland otrzymała status Organizacji 

Pożytku Publicznego  



 

 

2 

2. Wszelkie dochody Fundacji, jak również nadwyżka przychodów nad kosztami 

przeznaczane są na  działania statutowe. 

Celem Fundacji jest: 

a) działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności 

oraz ochrony zdrowia polegająca na inspirowaniu, wspieraniu i jednoczeniu wszelkich 

inicjatyw zmierzających do stworzenia godnych człowieka miejsc do życia, miejsc pobytu 

oraz miejsc ochrony zdrowia. 

b) Działalność Fundacji jest skierowana do osób w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, 

której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 

Cele Fundacji realizowane są poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego. 

Działalnością nieodpłatną Fundacji jest: 

 

a) Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez budowanie 

skromnych, lecz odpowiednich domów lub mieszkań, albo ich remontu, w celu 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) Organizowanie pomocy finansowej, technicznej, materiałowej i sprzętowej w realizacji 

popieranych przedsięwzięć budowlanych w tym także bezpośrednie i pośrednie 

dofinansowywanie tych przedsięwzięć; 

c) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych w kraju i 

zagranicą; 

d) Aktywizacja zawodową osób pozostających bez pracy; 

e) Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem; 

f) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

g) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

h) Promocja i organizacja wolontariatu; 

i) Pobudzanie i wspieranie rozwoju naukowo-technicznego w dziedzinie budownictwa 

mieszkaniowego, w szczególności technologii energooszczędnych i ekologicznych; 

j) Organizowanie zebrań, odczytów, wykładów, konferencji międzynarodowych, spotkań, 

szkoleń; 

k) Pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych; 

l) Realizowanie działań w ramach pomocy rozwojowej i humanitarnej poza granicami Polski; 

m) Współpracę, pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji 

działających w celach zbieżnych z celami Fundacji; 

n) Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w celu promowania i 

budowy mieszkań czynszowych, przeznaczonych na wynajem dla osób niezamożnych; 

o) Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjami w zakresie 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej w celu budowania świetlic środowiskowych, 

hospicjów, domów pobytu dziennego; 
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p) Rozdzielanie uzyskanych środków dla organizacji partnerskich Habitat for Humanity  

i innych w Polsce i za granicą. 

Działalnością odpłatną Fundacji jest: 

a) Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez budowanie   

skromnych, lecz odpowiednich domów lub mieszkań, albo ich remontu, w celu 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) Organizowanie pomocy finansowej, technicznej, materiałowej i sprzętowej w realizacji 

popieranych przedsięwzięć budowlanych w tym także bezpośrednie i pośrednie 

dofinansowywanie tych przedsięwzięć; 

c) Aktywizacja zawodową osób pozostających bez pracy; 

d) Promocja i organizacja wolontariatu; 

e) Organizowanie zebrań, odczytów, wykładów, konferencji międzynarodowych, spotkań, 

szkoleń; 

f) Współpracę, pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i organizacji 

działających w celach zbieżnych z celami Fundacji; 

g) Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w celu promowania i          

budowy mieszkań czynszowych, przeznaczonych na wynajem dla osób niezamożnych; 

h) Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjami w zakresie 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej w celu budowania świetlic środowiskowych, 

hospicjów, domów pobytu dziennego; 

 

3. Realizacja celów statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach 

finansowych 

 

A. Wolontariusze 

 

Program „Architekci Nadziei” 

Program wolontariatu pracowniczego „Architekci Nadziei” realizowany jest przez Fundację 

Habitat for Humanity Poland (HFH Poland) od 2006 roku. Przedstawiciele firm i Partnerów 

HFH Poland uczestniczą w budowach i remontach wykonując prace pod fachowym 

nadzorem. Firma zyskuje możliwość realizowania celów CSR, pracownicy integrują się w 

zespołach wykonując pożyteczne prace na rzecz osób w potrzebie mieszkaniowej, a 

beneficjenci ci otrzymują wymierną pomoc przy budowach i remontach swoich domów. 

 

W roku 2013 zorganizowanych zostało 16 akcji z udziałem wolontariuszy korporacyjnych, 

indywidualnych oraz uczniów Amerykańskiej Szkoły przy Ambasadzie USA w Polsce. Swoją 

pracą wsparli oni prace budowlane, remontowe wykończeniowe w bieżących projektach, 

prowadzonych w 2013 roku: 

1) Prace wykończeniowe w Domu Malwa, wybudowanym przez fundację rodziców osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (ostatni etap inwestycji); 

2) Remont generalny w lokalu socjalnym na warszawskiej Pradze Południe dla rodziny z 

piątką małych dzieci;  

3) Przygotowanie do budowy domu z gliny lekkiej w Marszewie pod Poznaniem, dla 

rodziny wychodzącej z bezdomności, podopiecznych Fundacji Pomocy Wzajemnej 

Barka; 
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4) Prace remontowe przy adaptacji budynku biurowego na hostel i mieszkania socjalne w 

Wyszkowie, we współpracy z CRT MONAR-Wyszków; 

5) Ocieplenie 2 kamienic czynszowych na warszawskim Targówku Fabrycznym. 

W sumie, w akcjach uczestniczyło 264 wolontariuszy korporacyjnych oraz 6 wolontariuszy 

indywidualnych, którzy łącznie ofiarowali 2356 godzin swojej pracy. 

 

Wsparcie wolontariuszy w bieżącej pracy biura HFH Poland 

W roku 2013, bieżącą pracę Fundacji wsparło 15 wolontariuszy indywidualnych, ofiarowując 

nieodpłatnie 230 godzin pracy w zakresie: 

- bieżących tłumaczeń tekstów i umów cywilnoprawnych na jęz. angielski, korekty 

językowej, 

- pomocy przy organizowaniu akcji z wolontariuszami korporacyjnymi, 

- opracowaniu koncepcji architektonicznej adaptacji strychu na lokale mieszkalne, 

- doradztwa przy konstruowaniu programów, 

- pomocy w bieżącym funkcjonowaniu biura Fundacji. 

 

Promocja wolontariatu 

HFH Poland udzieliła wsparcia merytorycznego realizatorom projektu „Rozpowszechnianie 

wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach społecznych w Polsce” finansowanego 

z Programu Operacyjnego FIO 2013. Wsparcie to miało formę:  

- wkładu merytorycznego do broszury „Wolontariat pracowniczy w 10 krokach” 

opublikowanej przez realizatora projektu Fundację Jeden Drugiemu, a następnie rozesłanej do 

500 firm w Polsce, 

- zaproponowanie treści, wykonanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie 

całodniowej sesji warsztatowej nt. organizacji wolontariatu pracowniczego, dla uczestników 

konferencji „Rozpowszechnianie wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach 

społecznych w Polsce” zorganizowanej w Warszawie, w dniach 6-7 listopada 2013 r.  

 

Przedmiotem konferencji było promowanie idei wolontariatu pracowniczego, jako jednego  

z elementów strategii CSR (odpowiedzialnego biznesu). Uczestnikami konferencji byli 

przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowani tematyką społecznej 

odpowiedzialności biznesu oraz organizacji społecznych będących odbiorcami działań 

społecznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. 

Sesję warsztatową „Firma odpowiedzialna społecznie” w dniu 7 listopada 2013 r. 

przygotowali i poprowadzili Koordynatorka ds. Wolontariatu oraz Manager ds. Fundraisingu 

HFH Poland. 

 

 

B. Programy 

 

W roku 2013 Fundacja kontynuowała rozwój strategicznych partnerstw z organizacjami 

wspierającymi najbardziej potrzebujących w zakresie zapewniania lub poprawy warunków 

mieszkaniowych, poszerzała zakres działań o współpracę z nowymi organizacjami, 

wspólnotami mieszkaniowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. 

Programy w realizacji: 

1. Wsparcie mieszkalnictwa chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

W roku 2013, w ramach projektu w partnerstwie z Fundacją Malwa, kontynuowana była 

pomoc techniczna, finansowa oraz organizacyjna polegająca na zaangażowaniu grup 

wolontariuszy w pracach remontowo-wykończeniowych na rzecz podopiecznych 
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Fundacji Malwa, przyszłych mieszkańców domu przy ul. Balcerzaka 2. Organizacja ta, 

zrzeszająca rodziców opiekujących się (dorosłymi już) dziećmi z różnymi dysfunkcjami 

intelektualnymi, w roku 2013 realizowała II etap budowy Domu Malwa polegającego na 

pracach wykończeniowych w piwnicach, na parterze oraz na piętrze 1 i 2gim w części 

mieszkalnej czterokondygnacyjnego budynku. Przeprowadzono także niezbędne 

przeróbki kanalizacji zewnętrznej oraz wybrukowano na terenie działki ścieżki p.poż, 

miejsca parkingowe i ścieżki. Wolontariusze korporacyjni, zmobilizowani przez HFH 

Poland do wsparcia prac, malowani i gruntowali pomieszczenia części mieszkalnej, 

oczyścili i zabezpieczyli przed korozją ogrodzenie wokół budynku, przeprowadzili 

niezbędne prace ogrodnicze, pomogli usunąć folie zabezpieczające okna.  

 

2. Budowa Eko-domu w Marszewie pod Poznaniem 

Wsparcie dla 4-osobowej rodziny, która wyszła szczęśliwie z bezdomności, w budowie 

domu z tzw. gliny lekkiej. W roku 2013 powstał projekt architektoniczny, zostało wydane 

pozwolenie na budowę (sierpień 2013) i ruszyły prace budowlane. Fundacja HFH Poland 

udzieliła nieoprocentowanej pożyczki na cele budowlane. Wolontariusze zmobilizowani 

przez HFH Poland wsparli proces produkcji bloczków słomiano glinianych (w liczbie 

3000 szt.) potrzebnych do wzniesienia konstrukcji. Do końca sezonu budowlanego 

wytyczone i wymurowane zostały fundamenty domu.  

 

 

3. Adaptacja budynku biurowego na lokale tymczasowe i Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Wyszkowie, współpraca z CRT Monar-Wyszków 

W maju 2013 r. HFH Poland przyjęła do realizacji projekt remontowo budowlany we 

współpracy z CTR Monar-Wyszków, polegający na kapitalnym remoncie wyłączonego z 

eksploatacji, 1-piętrowego budynku biurowego przy ul. Komunalnej 10a w Wyszkowie i 

adaptacji jego pomieszczeń na 14 lokali socjalnych. Ich mieszkańcami będą byli pacjenci 

CTR Monar-Wyszków, będący w trakcie procesu reintegracji społecznej i zawodowej 

oraz rodziny w sytuacji kryzysowej, objętych opieką terapeutyczną i socjalną przez 

Monar oraz wyszkowski MOPS. 

Po podpisaniu porozumienia o współpracy przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem 

Monar, HFH Poland udzieliła nieoprocentowanej pożyczki na zakup okien, kotłowni, 

materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia remontowanych pomieszczeń.  

W kosztach remontu uczestniczy także miasto Wyszków i Wyszkowski TBS.  

Na potrzeby realizacji projektu zawiązana została międzysektorowa koalicja pomiędzy 

instytucjami samorządu lokalnego oraz Monar i HFH Poland pod nazwą „Wzajemnie 

potrzebni”. 

Na koniec 2013, prace remontowe były zaawansowane w 35% planu, tj. wyremontowane 

zostało pierwszych 6 lokali, wymienione zostały wszystkie okna  

w budynku oraz zmodernizowana kotłownia. 

 

4. Termomodernizacja budynków komunalnych na warszawskim Targówku  

W ramach strategicznego programu rozwoju współpracy z gminami miejskimi, w roku 

2013 Fundacja HFH Poland zrealizowała projekt termomodernizacji 2 budynków 

komunalnych, zamieszkałych w sumie przez 44 rodziny. Wspólnie z lokalnym partnerem 

samorządowym oraz wspierającą korporacją Procter & Gamble, współpracowaliśmy przy 

kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków mieszkalnych na Targówku 

Fabrycznym w Warszawie (przy ul. Naczelnikowskiej 50 oraz Birżańskiej 2a).  

Wkład HFH Poland stanowiły prace nad odkopaniem, ociepleniem i zabezpieczeniem 

przeciwwilgociowym fundamentów obu budynków, przy których to robotach pracowało  
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w sumie 45 wolontariuszy korporacyjnych z firmy Procter & Gamble. Poprawiono także 

wentylację piwnic budynku, zapobiegając gromadzeniu się w nich wilgoci. 

Natychmiast po wykonaniu tych prac, gmina wykonała ocieplenie zewnętrznych ścian 

budynków, przedłużenie dachów i poprawienie orynnowania. Prace zakończyły się w 

końcu listopada 2013 roku, usuwając główną przyczynę przemarzania ścian w lokalach 

obu budynków i pojawiania się siedlisk pleśni. 

Cały projekt był zrealizowany dzięki zawarciu w 2013 roku globalnego partnerstwa 

pomiędzy organizacją Habitat for Humanity a firmą Procter & Gamble na rzecz poprawy 

warunków życia społeczności lokalnych.  

 

5. Program wsparcia remontowego dla niezamożnych wspólnot mieszkaniowych 

W ramach programu pomocy technicznej i finansowej dla wspólnot mieszkaniowych, 

HFH Poland oferuje wsparcie techniczne i finansowe dla rodzin o niskich dochodach, 

mieszkających w starych budynkach wymagających podniesienia standardów 

bezpieczeństwa oraz zapewnienia ich mieszkańcom godnych warunków życia. W roku 

2013 Fundacja HFH Poland udzieliła pomocy technicznej dwóm wspólnotom 

mieszkaniowym: na warszawskiej Pradze Północ (ekspertyza techniczna stanu budynku i 

instalacji, priorytetyzacja działań remontowych) oraz przygotowała do realizacji dwa 

kolejne projekty modernizacji budynków.  

 

6. Pilotażowy projekt remontowy lokalu socjalnego dla mamy z piątką dzieci – 

Warszawa 

Zainspirowani bardzo dobrymi efektami projektu remontowego dla rodzin obejmujących 

lokale komunalne w Gliwicach i Opolu, realizowanego przez organizację afiliowaną 

Habitat for Humanity Gliwice (pomoc dla 24 rodzin od roku 2012) we współpracy  

z Ośrodkiem Readaptacji Społecznej MOPR „Szansa” w Opolu oraz z Miastem Opole, 

HFH Poland przeprowadziła podobny projekt pilotażowy w Warszawie, organizując 

środki finansowe i mobilizując wolontariuszy do przeprowadzenia pilnego remontu 

lokalu socjalnego przyznanego wielodzietnej rodzinie na Pradze Południe. Remont został 

przeprowadzony przy udziale 3 grup wolontariuszy oraz we współpracy z organizacją 

ATD Fourth World, na przełomie stycznia i lutego 2013 r.  

W kolejnych miesiącach, we współpracy z Biurem Polityki Lokalowej M.St. Warszawy, 

przeprowadzona była identyfikacja kolejnych dzielnic, w których istnieje największe 

zapotrzebowanie na wsparcie techniczne i finansowe dla rodzin obejmujących lokale 

socjalne i komunalne, wymagające gruntownego remontu. Ustalone także zostały ramy 

formalne pomocy remontowej dla wytypowanych indywidualnych rodzin. 

 

7. Wsparcie dla instytucji i organizacji partnerskich 

W styczniu 2013, Fundacja udzieliła pożyczki remontowej Stowarzyszeniu na rzecz 

Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o 

nazwie Chaber, prowadzącym świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z 

dzielnicy Śródmieście „Chaberek”. Dzięki wsparciu technicznemu, przyznanym 

funduszom oraz pracy wolontariuszy, organizacja partnerska mogła przeprowadzić 

najpilniejsze prace remontowe i adaptacyjne nowej siedziby świetlicy Chaberek przy Al. 

Ujazdowskich 37, dostosowując lokal do wymogów sanitarnych i p.poż. 

W listopadzie 2013, HFH Poland udzieliła technicznego wsparcia kolejnej organizacji, 

Fundacji Pokonać Ciszę, obejmującej w najem od miasta lokal na prowadzenie centrum 

wsparcia dziennego dla osób dotkniętych autyzmem sprzężonym z wadą słuchu oraz ich 

rodzin. Podjęto także starania pozyskania materiałów budowlanych, wolontariuszy i 

funduszy na cele remontu 120-metrowego lokalu (w tym sali do ćwiczeń relaksacyjnych). 
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Projekty w przygotowaniu 

W roku 2013 kontynuowane były prace nad przygotowaniem do realizacji oraz 

pozyskaniem finansowania dla 3 strategicznych projektów HFH Poland: 

a. Stworzenie systemu mieszkań rotacyjnych dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej w Warszawie, filia w Aninie,  

w ramach innowacyjnego programu reintegracji społecznej „Trampolina”. HFH 

Poland we współpracy z MOW Barska przygotowała aplikację o finansowanie 

projektu do 3 międzynarodowych fundacji. W okresie maj-wrzesień zlokalizowano 

odpowiednią powierzchnię i przygotowywano projekt do realizacji na warszawskiej 

Pradze Północ.  

W ramach wsparcia pro bono, pracownia architektoniczna FAAB przygotowała 

koncepcję adaptacji strychu w budynku wielorodzinnym na 7 lokali - kawalerek, a 

firma Turner & Townsend Polska wykonała szacunkowy kosztorys niezbędnych prac 

budowlanych na potrzeby projektu. W IV kwartale 2013, pozyskano finansowanie  

w formie grantu na pokrycie niezbędnych kosztów remontowo-budowlanych. 

b. Wypracowanie efektywnego modelu współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego. W odpowiedzi na alarmującą sytuację mieszkaniową w Polsce, której 

jednym z przejawów jest brak dostępnych mieszkań czynszowych na wynajem, HFH 

Poland chce wypracować efektywny model partnerstwa z samorządami lokalnymi, by 

pomóc w budowie prostych i tanich mieszkań dla rodzin, oczekujących na przydział 

mieszkania komunalnego. HFH Poland kontynuowała działania wspierające jednostki 

samorządu terytorialnego w odpowiednim uwzględnieniu polityki mieszkaniowej w 

ramach powstających lokalnych strategii rozwoju. Zidentyfikowane zostały dwie 

miejscowości, których władze zadeklarowały chęć realizacji inwestycji budowlanych 

dla rodzin w potrzebie mieszkaniowej we współpracy z HFH Poland.  

c. Przygotowanie ogólnopolskiego programu wypracowywania standardów gminnych 

zapobiegania wykluczeniu mieszkaniowemu – tworzenie koalicji partnerów 

ogólnopolskich działających w sferze działań na rzecz grup zagrożonych ubóstwem 

mieszkaniowym i bezdomnością. W ramach przygotowywania programu rzeczniczego 

Fundacji, Koordynator ds. Rzecznictwa prowadził konsultacje z potencjalnymi 

organizacjami partnerskimi i ekspertami zainteresowanymi realizacją projektu. Została 

także przygotowana aplikacja grantowa. 

 

C. Wydarzenia specjalne 

 

1. Habitat for Humanity Poland partnerem w międzynarodowym projekcie „Casa – 

bene e servizio” („Dom jako dobro i usługa”) 

W maju 2013 r., HFH Poland zgłosiła akces do powstającej sieci organizacji i instytucji 

europejskich działających w obszarze mieszkalnictwa socjalnego. W lipcu partnerstwo 

organizacji z 6 krajów (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Polska, Belgia) pozyskało 

grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch na realizację projektu wymiany dobrych 

praktyk i społecznych inicjatyw w dziedzinie mieszkalnictwa socjalnego, zwłaszcza dla 

grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym: imigrantów, Romów, 

rodzin najuboższych. W ramach działań projektu, zaplanowanych na okres X.2013 - 

VII.2014, została uruchomiona strona internetowa www.socialhousing-gp.eu 

prezentująca dobre praktyki w przedmiocie projektu, oraz opracowanie zaleceń  

http://www.socialhousing-gp.eu/
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i rekomendacji w zakresie wspierania inicjatyw społecznych mających na celu rozwój 

sektora mieszkań socjalnych / społecznych. 

Tworzona jest także grupa rzecznicza i sieć współpracy organizacji. 

 

2. Kampania internetowa na rzecz pomocy dla Filipin 

W listopadzie 2013, HFH Poland wzorem innych organizacji HFH Poland włączyła się w 

zbiórkę środków na pomoc przy usuwaniu skutków tajfunu Hayian na Filipinach. Środki 

przekazane na ten cel poprzez HFH Poland zostały przekazane na projekty odbudowy 

domów na Filipinach za pośrednictwem regionalnej Centrali Habitat for Humanity 

International w Bratysławie. 

 

3. Obchody Światowego Dnia Mieszkalnictwa: 7 października 2013 r.  
Światowy Dzień Mieszkalnictwa (The World Habitat Day) jest obchodzony corocznie  

z inicjatywy ONZ w celu podkreślenia skali i zasięgu ubóstwa mieszkaniowego na 

świecie oraz potrzeby prowadzenia odpowiedzialnej i zaplanowanej urbanizacji miast  

z uwzględnieniem prawa ludzi do adekwatnego schronienia.  

Corocznie w obchody święta włączają się poszczególne organizacje Habitat for 

Humanity na całym świecie, podejmując różnorodne działania ukazujące problem 

mieszkalnictwa w lokalnym kontekście. Organizowane są m.in. akcje specjalne i 

kampanie informacyjne.  

Fundacja HFH Poland zorganizowała w tym dniu akcję wolontariatu pracowniczego na 

budowie na warszawskim Targówku, będącej zwieńczeniem projektu termomodernizacji 

2 kamienic z lokalami socjalnymi i komunalnymi. Tego dnia wolontariuszy 

korporacyjnych pracujących na rzecz lokalnej społeczności odwiedził Burmistrz 

dzielnicy Targówek, a dyrektor Dyrektor Fundacji udzieliła wywiadu dla dziennika 

Polsat News. 

 

 

4. Udział przedstawiciela HFH Poland w akcji Big Build w Visuresti, Rumunia 

W ramach pomiędzy organizacjami Habitat for Humanity, w dn. 1-5.10.2013 Manager 

ds. Programowych wzięła udział w tygodniowej akcji budowania domów 

przeprowadzonej przez Habitat for Humanity Romania w miejscowości Visuresti pod 

Bukaresztem. Udział w „wielkiej budowie” miał charakter szkoleniowej wymiany 

doświadczeń przy organizacji akcji tego typu oraz nawiązanie partnerstwa strategicznego 

z innymi organizacjami Habitat for Humanity w Europie. 

 

D. Komunikacja i rzecznictwo 

 

1. Konferencja ekspertów „Mieszkalnictwo w roku rodziny” w Sejmie RP 

W dniu 15.11.2013 HFH Poland wraz z organizacją Kongres Budownictwa zorganizowały 

w Warszawie, w Sejmie RP konferencję z udziałem ok. 120 ekspertów z zakresu 

mieszkalnictwa, przedstawicieli rządu, władz samorządowych i organizacji 

pozarządowych. Dyskusja panelowa, prowadzona przez Dyrektor Krajową HFH Poland 

oraz Prezesa Kongresu Budownictwa, dotyczyła palących kwestii związanych z bieżącym 

kryzysem mieszkalnictwa w Polsce oraz sposobów jego rozwiązania. 

 

Wydarzenie zrelacjonowała Telewizja Polska, TV Sejmowa oraz TV Republika. 
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2. Publikacja Raportu nt. stanu mieszkalnictwa w Polsce 

W ramach działań rzeczniczych, HFH Poland zleciła przeprowadzenie sondażu opinii 

publicznej dotyczących problemów mieszkaniowych polskich rodzin. Wyniki tego badania 

oraz analizy wybitnych ekspertów z dziedziny mieszkalnictwa zostały opublikowane w 

wydanym w formie publikacji kompleksowym raporcie „Mieszkalnictwo w roku rodziny”. 

 

3. E-biuletyn 

W zależności od działań Fundacji przygotowywane są e-biuletyny składające się z kilku 

krótkich informacji na temat bieżących projektów realizowanych przez HFH Poland i HFH 

Gliwice. Biuletyny były przygotowane w dwóch wersjach językowych, polskiej i 

angielskiej.  Każdorazowo otrzymuje je ok. 2 tysięcy subskrybentów. Grupy odbiorców to 

przede wszystkim darczyńcy, sponsorzy, partnerzy, wolontariusze i abonenci wpisani na 

stronie internetowej Fundacji.  

W 2013 roku przygotowano i rozesłano 3 kwartalne e-biuletyny. 

 

4. Współpraca z mediami 

Ekipy telewizyjne gościły na budowach podczas akcji wolontariatu pracowniczego na 

warszawskich Bielanach, a także na Targówku Fabrycznym (w Światowym Dniu 

Mieszkalnictwa) oraz przygotowały materiał nt. konferencji „Mieszkalnictwo w roku 

rodziny” zorganizowanej w sejmie RP. Materiał emitowany był podczas niedzielnych 

emisji bloku Pożyteczni.pl, w programie „Między niebem a ziemią”, w programach 

informacyjnych Polsat News oraz w TVP Info. 

 

E. Pozostałe działania 

 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpieczny, szczęśliwy dom” 

W ramach działań rzecznictwa uwrażliwiających społeczeństwo na problem biedy 

mieszkaniowej, HFH Poland przeprowadziła w 3 warszawskich szkołach oraz poprzez 

Facebook i organizacje partnerskie konkurs dla dzieci w wieku 6-12 lat na pracę 

plastyczną pt. „Bezpieczny, szczęśliwy dom”. Przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w 

konkursie było okazją by porozmawiać z nimi, czym ich zdaniem charakteryzuje się 

szczęśliwy i bezpieczny dom. Jak powinien on wyglądać? Czym jest dla nich szczęście i 

bezpieczeństwo? Czy zdają sobie sprawę, iż wiele dzieci nie posiada dachu nad głową? 

Spośród nadesłanych ponad 250 prac, wyłoniono 12 prac finałowych nagrodzonych 

drobnymi nagrodami rzeczowymi. Stały się one wzorami kartek bożonarodzeniowych 

HFH Poland. Inicjatywę tę opisał i opublikował prace finalistów magazyn „Habitat 

World Online” w USA. 

 

2. Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych  

W maju 2013 r. HFH Poland gościła 22-osobową delegację Partnerstwa Lokalnego 

Kielce i Jarosław - przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji administracji 

publicznej, którzy zawodowo pracują z osobami jak również na rzecz osób bezdomnych. 

Wspólne spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń dla opracowania modelu 

„Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności" w ramach projektu EFS 

„Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” 

zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi.  
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3. Udział przedstawicieli HFH Poland w międzynarodowej konferencji European 

Housing Forum 2013 w Genewie. 

Reprezentacja przedstawicieli HFH Poland wzięła udział w międzynarodowym Forum  

nt. mieszkalnictwa w Europie zorganizowanego przez Biuro Regionalne Habitat for 

Humanity we współpracy w agendami ONZ UN-HABITAT, UNDP, UNECE, IFRC w 

siedzibie ONZ w Genewie w dniach 22-24.04.2013.  

Konferencja ta zgromadziła ponad 140 delegatów z 38 krajów Europy i Azji Centralnej, 

dając pole do wymiany doświadczeń i prezentacji wiedzy z zakresu bieżących zagadnień 

mieszkalnictwa, zwłaszcza potrzebie wypracowania nowych standardów pomocy 

społecznej w tym pomocy mieszkaniowej (social housing). 

 

4. Udział przedstawicieli HFH Poland w projekcie badawczym Banku Światowego  

Manager ds. Programowych Fundacji wzięła udział w warsztatach eksperckich 

"Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie – narzędzia wspierające 

termomodernizację budynków mieszkalnych, a ubóstwo energetyczne i polityki 

przeciwdziałania temu zjawisku w Polsce” zorganizowanych przez Greenmax Capital 

Advisors oraz Instytut Spraw Publicznych, w dniu 21 czerwca 2013 r. Celem warsztatów z 

udziałem ok. 30 przedstawicieli administracji publicznej, jak również środowisk 

pozarządowych, naukowych oraz biznesowych było zdefiniowanie zjawiska ubóstwa 

energetycznego - zarówno co do kryteriów jak i skali występowania w Polsce, a także 

opracowanie rekomendacji mechanizmów finansowych wspierających procesy termo-

modernizacyjne adresowane do tej grupy na zlecenie Banku Światowego. 

 

F. Audyt Finansowy 

 

Fundacja zleciła firmie Wessly Sp. z o.o. (02-660 Warszawa, ul. Irysowa 24a) wykonanie 

audytu finansowego w Fundacji za rok 2012, o którym mowa w uchwale nr 1/2013. Jedynym 

skutkiem finansowym było poniesienie kosztu badania. 

 

4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców  KRS 
 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności 

wytwórczej i usługowej w następującym zakresie: 

 

1) Produkcja artykułów piśmiennych; 

2) Pozostałe drukowanie; 

3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; 

4) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

targowiskami; 

6) Pozostała działalność wydawnicza; 

7) Działalność w zakresie nagrań muzycznych i dźwiękowych; 

8) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 

10) Pozostałe formy udzielania kredytów; 

11) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych; 
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12) Pozostała działalność wspierająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych; 

13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi; 

15) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

16) Reklama; 

17) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

19) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim; 

20) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; 

21) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

 

4) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

    Kopie uchwał Fundacji w załączniku 

 

 

5) Informacje o wysokości otrzymanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł   

 Otrzymane darowizny na cele statutowe:  

Pieniężne 1.345.353,67 zł (w tym krajowe 50.176,61 zł, zagraniczne 1.295.176,96 zł) 

 Przychody z tytułu odsetek (rewaloryzacja pożyczek): 19.381,02 zł 

 Przychody ze sprzedaży produktów i pozostałych usług: 1.800,00 zł  

(koszty wytworzenia usług 3.773,60 zł) 

 

Przychody ze świadczenia usług stanowiły 0,13 % przychodów z tytułu darowizn. 

Przychody z tytułu odsetek stanowiły 1,4 % przychodów z tytułu darowizn. 

 

6) Informacje o poniesionych kosztach 

a) na realizację celów statutowych 

Fundacja w roku obrotowym poniosła koszty w wysokości 773.799,88 zł na realizację celów 

statutowych. 

b) na administrację 

Fundacja w roku obrotowym poniosła koszty administracyjne w wysokości 301.015,64 zł, w 

tym m.in.:  

Czynsze i media 40.009,94 zł 

Opłaty telefoniczne  4.825,47 zł 

Opłaty pocztowe 1.041,64 zł 

Materiały biurowe 5.103,14 zł 

Prowizje bankowe 952,08 zł 

Usługi księgowe, prawne, audytorskie 65.912,60 zł 

Wynagrodzenia administracji  

z tyt. um. o pracę i um.-zlec 
158. 143,20 zł 

Amortyzacja 0,00 zł 

Zakup drobnego wyposażenia 239,10 zł 

Naprawy wyposażenia i lokalu biurowego 0,00 zł 

Badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP 590,00 zł 
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Ubezpieczenia majątkowe 266,66 zł 

Spotkania pracowników 416,96 zł 

Delegacje  

(transport lądowy i lotniczy, wyżywienie, noclegi) 
1.042,10 zł 

Media w biurze (energia elektryczna) 2.402,94 zł 

Oprogramowanie i peryferia komputerowe 6.150,00 zł 

Szkolenia pracowników 0,00 zł 

Pozostałe koszty 20.069,81 zł 

  c) na działalność gospodarczą 

Koszt wytworzenia usług wyniósł 3.773,60 zł 

d) pozostałe koszty 

Pozostałe koszty wyniosły 563.625,14 zł w tym: 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (pożyczek) 196.143,51 zł, 

- udzielone darowizny pieniężne 367.470,41 zł, 

- odsetki i opłaty z tyt. wykonawczych 11.61 zł 

- zaokrąglenia - 0,39 zł. 

7) a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych 

stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej: 

 

Dyrektor Krajowy  

– zatrudnienie w okresie 01/2013-12/2013 – 1 osoba  

Manager ds. Finansów 

– zatrudnienie w okresie 01/2013-03/2013 – 1 osoba 

Manager ds. Finansów i Administracji 

– zatrudnienie w okresie 04/2013-12/2013 – 1 osoba  

Manager ds. Programowych 

– zatrudnienie w okresie 01/2013-12/2013 – 1 osoba  

Manager ds. Fundraisingu  

– zatrudnienie w okresie 01/2013-06/2013 – 1 osoba  

– zatrudnienie w okresie 09/2013-12/2013 – 1 osoba  

Koordynator ds. Rzecznictwa 

– zatrudnienie w okresie 01/2013-03/2013 – 1 osoba  

– zatrudnienie w okresie 03/2013-12/2013 – 1 osoba  

Koordynator Wolontariatu 

– zatrudnienie w okresie 02/2013-12/2013 – 1 osoba  

Kierownik biura 

– zatrudnienie w okresie 01/2013-10/2013 – 1 osoba 

 

Wszystkie osoby były zatrudnione w celu realizacji celów statutowych Fundacji i nie 

realizowały zadań wyłącznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

7) b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem  całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej    
 

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosły 365.926,24 zł, w tym: 

 346.134,72 zł – koszty wynagrodzeń z tytułu prowadzonych projektów  
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 18.948,97 zł – administracja 

 842,55 zł – koszty wynagrodzeń działalności gospodarczej 

oraz  

 72.179,60 zł  – narzuty na wynagrodzenia 

 0 zł – inne świadczenia na rzecz pracowników 

 

7) c) Informacja o wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji 

 

 Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzenia. 

 

7) d) Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

 

Koszty wynagrodzeń z tytułu  umów – zleceń wyniosły: 19.041,05 zł  

 

7) e) Informacje o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: 

Fundacja, zgodnie z zapisami statutowymi, w 2013 roku udzieliła na cele 

remontowo-budowlane pożyczek w wysokości 160.473,27 zł 

 

7) f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 

 

Bank Handlowy S.A. stan na 31.12.2013, rachunki: 

 Główny  w PLN – 92103016540000000029560005 –     39.314,70 PLN 

 Pomocniczy  w PLN – 95103016540000000029560048 –     27.770,06 PLN 

 Pomocniczy  w USD – 70103016540000000029560013 –   133.308,05 USD 

 Pomocniczy  w EUR – 07103000190109786314001169 –     19.123,24 EUR 

 

7) g) Informacja o nabytych obligacjach, akcjach i udziałach  

 

Fundacja nie posiadała i nie posiada obligacji oraz udziałów, bądź akcji w spółkach prawa 

handlowego. 

 

7) h) Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w roku 2013. 

 

7) i) Dane o nabytych, pozostałych środkach trwałych 

 

Fundacja nabyła w trakcie roku obrotowego środki trwałe  (oprogramowanie) o łącznej 

wartości 6.150,00 zł. 

 

7) j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach      

finansowych sporządzanych do celów statystycznych 

 

Aktywa trwałe        917.061,64 zł 

Aktywa obrotowe        795.868,59 zł 

Fundusze własne     1.657.782,04 zł 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania       55.148,19 zł 
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8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

 

Fundacja w roku obrotowym nie wykonywała żadnych usług na rzecz podmiotów 

państwowych i samorządowych. 

  

9) Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Fundacja jest płatnikiem podatków: 

- od towarów i usług 

- dochodowego od osób prawnych 

- dochodowego od osób fizycznych 

 

Wszystkie deklaracje za rok podatkowy 01/01/2013-31/12/2013 były składane do Pierwszego 

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. 

Płatności z tyt. CIT za rok 2013 dokonana: 2014-05-14 

  

Na dzień 31.12.2013 Fundacja posiadała: 

- należności z tytułu VAT naliczonego w kwocie 29.720,85 zł, 

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 275,00 zł. 

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.254,85 zł, 

 

 

10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w okresie sprawozdawczym 

W roku obrachunkowym nie były przeprowadzane kontrole w Fundacji. 


