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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-542 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226425742

Nr faksu E-mail 
mmagdziak@habitat.pl

Strona www www.habitat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01532790400000 6. Numer KRS 0000143344

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

Magdalena Ruszkowska-
Cieślak

Prezes Zarządu TAK

Marek Magdziak Członek Zarządu TAK

Anna Buczkowska Członek Zarządu TAK

Adam Król 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

Marina Yoveva Członek Rady Fundacji TAK

Connor Hanan Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA "HABITAT FOR HUMANITY POLAND"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Fundacji realizowane są poprzez:
a) Pomoc społeczną 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) Aktywizację 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) Promocję i organizację 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) Współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w celu 
promowania i budowy mieszkań czynszowych, przeznaczonych na 
wynajem dla osób niezamożnych;
o) Współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz 
instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w celu 
budowania świetlic środowiskowych, hospicjów, domów pobytu 
dziennego;
p) Rozdzielanie uzyskanych środków dla organizacji partnerskich Habitat 
for Humanity 
i innych w Polsce i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

A. W roku 2016 Fundacja kontynuowała współpracę z rodzinami w potrzebie mieszkaniowej, z 
organizacjami wspierającymi najbardziej potrzebujących w zakresie zapewniania lub poprawy 
warunków mieszkaniowych, poszerzała zakres działań o projekty z nowymi organizacjami, wspólnotami 
mieszkaniowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
Fundacja realizuje program w oparciu o dwa biura w Polsce: w Warszawie oraz w Gliwicach.

Programy w realizacji:

1. Program Remontowy dla rodzin/osób indywidualnych (kontynuacja)

W 2016 r. program pomocy w remontach dla osób mieszkających w substandardowych warunkach 
mieszkaniowych realizowany był w Gliwicach, Palowicach, Ziębicach, Piekarach Śl., Grajowie k. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wieliczki, Warszawie, Łodzi i objął w okresie sprawozdawczym 25 rodzin. Są to rodziny, które: 
 żyją bez dostępu do podstawowych instalacji – nie mają łazienki czy bieżącej wody;
 mieszkają w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia i utrudniają codzienne funkcjonowanie – 
zajmują mieszkania zagrzybione, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 chcą się wprowadzić do mieszkania komunalnego lub socjalnego, które zostało im przydzielone, ale 
nie mają środków, żeby je wyremontować – zdarza się, że przydzielane mieszkania są w tak złym stanie, 
że nie nadają się do zamieszkania.
Program polega na udzielaniu niezbędnego wsparcia technicznego oraz nieoprocentowanej pożyczki na 
cele remontowo-budowlane. Pomoc jest realizowana we współpracy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej oraz innymi instytucjami pracującymi z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i 
bezdomnością. Wsparcie udzielane przez Habitat for Humanity Poland (HFH Poland) obejmuje:
 prace przygotowawcze i nadzór techniczny – przygotowanie kosztorysu remontu i zestawienia 
potrzebnych materiałów; po akceptacji kosztorysu przez rodzinę – zakup materiałów, a następnie 
nadzór nad przebiegiem remontu;
 pomoc w pozyskaniu materiałów potrzebnych do remontu – od darczyńców korporacyjnych i 

indywidualnych;
 wykonanie specjalistycznych prac przez ekipę remontową;
 pomoc w wykonaniu prostszych prac – akcje pomocy z udziałem wolontariuszy (np. pracowników 
firm, które wspierają Fundację, a także wolontariuszy zagranicznych, którzy przyjeżdżają w ramach 
programu Habitat Global Village);
 nieoprocentowane pożyczki na pokrycie kosztów remontu (odpowiednio obniżonych dzięki 
darowiznom i pomocy wolontariuszy) – wielkość pożyczki i okres spłaty są dostosowane do możliwości 
finansowych rodziny.
W 2016 roku między innymi wykonano remonty w Warszawie i Gliwicach:
• wykonanie remontu mieszkania dla wielodzietnej rodziny na Targówku Fabrycznym (wymiana drzwi 
wewnętrznych, pomalowanie ścian w pokoju i przedpokoju, montaż sufitu podwieszanego w pokoju 
(zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzanie pokoju), naprawa instalacji elektrycznej w pokoju, 
położenie paneli podłogowych;
• pomoc dla rodziny samotnej mamy wychowującej 4 dzieci mieszkającej w kawalerce 26 m2. W 
ramach remontu wykonano kapitalny remont łazienki celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowania dla dzieci;
• pomoc rodzinie samotnej matki 2 dorosłych niepełnosprawnych synów z zaburzeniami psychicznymi. 
Istniała pilna potrzeba wymiany okna i drzwi balkonowych w dużym pokoju co poprawiło komfort 
cieplny w mieszkaniu. 
• remont łazienki i kuchni dwóch starszych pań o skromnych dochodach. Wykonano generalny remont 
łazienki, dostosowując ją do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej (wymiana wanny na 
kabinę prysznicową, nowe kafelki, drzwi, baterie, umywalka i toaleta);
• remont mieszkania starszego małżeństwa z Gliwic, których trudna sytuacja materialna zmusiła do 
zamiany mieszkania. Ze względu na astmę i inne choroby przebywanie w mieszkaniu w złym stanie 
technicznym i zaniedbanych pogarszało stan zdrowia obojga. Odmalowano pokój i kuchnię, dzięki 
czemu starsza pani, która choruje na astmę oskrzelową, przestała wreszcie mieć problemy z 
oddychaniem w mieszkaniu.

2. Program pomocy dla organizacji pozarządowych realizujących usługi na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub bezdomnością (kontynuacja)

Wieloletni program współpracy HFH Poland z organizacjami pozarządowymi na rzecz tworzenia 
godnych miejsc do mieszkania i przebywania dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja udziela 
wsparcia technicznego, finansowego (w postaci nieoprocentowanych pożyczek) oraz organizacyjnego, 
włącznie z organizacją prac licznych grup wolontariuszy pomagających wykonywać prace rozbiórkowe i 
remontowo-budowlane pod fachowym nadzorem, obniżając tym samym koszt realizacji prac 
budowlanych oraz pomagając budować poczucie sprawczości i własnej wartości w beneficjentach 
projektów. Jeśli tylko  możliwe, beneficjenci są zapraszani do aktywnego włączenia się w prace 
remontowe lub organizację wolontariatu. 
HFH Poland pracuje nad poprawą standardów opieki nad grupami osób słabszych i bezbronnych 
mieszkających w placówkach (osoby starsze, osoby niepełnosprawne umysłowo-fizyczne, dzieci, 
bezdomni, pacjenci z rozpoznaniem uzależnienia i inne). Naszym celem jest stworzenie odpowiedniego, 
zdeinstytucjonalizowanego budownictwa, dostępnego dla ludzi z najbardziej narażonych na 
wykluczenie mieszkaniowe grup w Polsce. Pomagamy instytucjom w działaniach mających na celu 
poprawę mieszkalnictwa wspierającego, tym tworzeniu nowej przestrzeni mieszkalnej dla 
opuszczających placówki, zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniej pomocy 
osobom potrzebującym.
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Wkład Fundacji polega na:
 Pomocy technicznej – konsultant budowlany HFH Poland wspiera stowarzyszenia właścicieli domów i 
ich zarządców w pracach nad planem remontowym, wyborze firm budowlanych, nadzorze i kontroli 
jakości robót budowlanych. 
 Pomocy finansowej - beneficjenci posiadają przychody pozwalające spłacić pożyczkę HfH Poland w 
przeciągu średnio 5 lat.
 Promocji projektu – Fundacja mobilizuje środki finansowe dzięki aktywnej promocji programu, 
koncentrując się na aspektach poprawy efektywności energetycznej

W 2016 roku:
• Fundacja wsparła remont pomieszczeń mieszkalnych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie,  prowadzonym w Otwocku przez Fundację Revita
• remont pokoi i klatek schodowej Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu, w którym 
mieszkają bezdomne rodziny 
• pomoc w remoncie Domu Opieki PCK w Chorzowie – ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
które wymagają całodobowej opieki. Prace remontowe obejmowały malowanie pokoi i korytarzy, a 
celem projektu była poprawa warunków mieszkaniowych 35 osób, które przebywają w Domu Opieki

3. Program wsparcia remontowego dla niezamożnych wspólnot mieszkaniowych (kontynuacja)

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, zapewnienia ich mieszkańcom 
godnych warunków życia, poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, co z kolei 
obniża koszty eksploatacji mieszkań. Pomoc z HFH Poland polega na udzieleniu nieoprocentowanej 
pożyczki (korygowanej o inflację) w celu przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, jak i 
niezbędnych robót budowlano-remontowych (powoduje to zwykle poszerzenie zakresu inwestycji w 
kierunku zwiększenia efektywności energetycznej budynku), wyposażenie i projekt ocena wykonania 
prac podczas odbioru.

4. Stworzenie modelowego systemu mieszkań treningowych dla wychowanków młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej (kontynuacja)

W roku 2016 kontynuowana była współpraca  z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży 
Orionistów, polegająca na realizacji modelowej adaptacji strychu na 7 mieszkań treningowych. 
Mieszkania treningowe mają zapewniać absolwentom MOW warunki do drugiego etapu 
usamodzielnienia: kontynuacji kształcenia zawodowego lub podjęcia studiów już poza ośrodkiem, lecz 
przy jednoczesnym minimalnym wsparciu ze strony specjalistów. W prace remontowo-budowlane 
Fundacja zaangażowała ponad 200 wolontariuszy, także z zagranicy. Uroczyste zakończenie prac 
sponsorowanych przez licznych darczyńców miało miejsce w lipcu 2016 r. Mieszkania zostały oddane 
do użytku we wrześniu 2016 roku, kiedy to wprowadzili się pierwsi beneficjenci projektuMieszkania 
mają charakter rotacyjny, co oznacza, że mieszkańcy będą się zmieniać cyklicznie i w ten sposób 
mieszkania w ciągu najbliższych lat pomogą się usamodzielnić nawet kilkudziesięciu młodym ludziom. 
Mieszkańcy sami pokrywają miesięczne opłaty eksploatacyjne oraz koszty zużycia mediów.
Działania w ramach powyższego projektu zostały uzupełnione przez projekt warsztatów z zakresu 
edukacji finansowej oraz oszczędzania energii w gospodarstwie domowym „Moje mieszkanie – moja 
odpowiedzialność” realizowany we współpracy z Fundacją Microfinance Centre, adresowanych do 
wychowanków MOW. 
Projekt edukacyjny „Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność” był finansowany z funduszy EOG w 
ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Odbiorcami projektu byli wychowankowie 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy po przekroczeniu 18 roku życia wyprowadzają się z 
ośrodków i rozpoczynają samodzielne życie. W ramach cyklu warsztatów młodzi ludzie uczyli się, jak 
zarządzać pieniędzmi, a także jak w ekonomiczny i ekologiczny sposób korzystać z energii elektrycznej, 
ogrzewania i wody.
Cykl szkoleń został przeprowadzony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w podwarszawskim 
Aninie. Wzięło w nim udział 19 chłopców, w tym przyszli mieszkańcy mieszkań rotacyjnych.

B. Poza bezpośrednim wsparciem osób w potrzebie mieszkaniowej, Habitat na świecie i w Polsce 
aktywnie angażuje się w działania rzecznicze w zakresie kształtowania polityk publicznych 
zmierzających do zwiększenia liczby mieszkań dostępnych finansowo dla jak najszerszej liczby ludzi.
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Działania rzecznicze w 2016 r.

Celami Fundacji w zakresie rzecznictwa są: informowanie opinii publicznej o najnowszych wynikach 
badań dotyczących mieszkalnictwa, animowanie debaty publicznej dotyczącej mieszkalnictwa, 
współpraca ze wspólnotami lokalnymi oraz zachęcanie decydentów do podjęcia działań na rzecz jak 
najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania. Doświadczenie Fundacji 
wyniesione z realizowanych projektów remontowych i budowlanych oraz wiedzę ekspertów 
angażujemy w bieżące działania rzecznicze, których celem jest zapobieganie wykluczeniu 
mieszkaniowemu i zapewnienie godnego miejsca do życia każdemu.
HFH Poland nie jest organizacją lobbingową – nie działa na rzecz konkretnego klienta, któremu zależy 
na konkretnych rozwiązaniach prawnych.
Jednym z działań zmierzających do wpływania na politykę mieszkaniową w Polsce jest aktywizacja 
obywateli do pełnowymiarowego zaangażowania w kwestie mieszkaniowe w Polsce. Szczególną ku 
temu okazją była zapowiedź a następnie podjęcie przez rząd RP uchwały o realizacji Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, co umożliwiło wypracowanie we współpracy z partnerami HFH Poland a 
następnie przedstawienie decydentom szeregu rekomendacji Fundacji w trybie przeprowadzanych 
konsultacji społecznych poszczególnych ustaw.

1. Od 2015 roku do maja 2016 roku Habitat for Humanity Polska realizowała projekt „Społeczne Forum 
Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 
Projekt miał na celu wzmocnienie debaty publicznej poświęconej polityce mieszkaniowej poprzez 
zainicjowanie wymiany poglądów między obywatelkami/obywatelami, środowiskiem NGO, 
ekspertkami/ekspertami i władzą publiczną oraz powołanie koalicji współpracującej z decydentami na 
rzecz zmiany polityki mieszkaniowej w kierunku eliminacji ubóstwa mieszkaniowego w Polsce.
W ramach projektu powstał portal internetowy stanowiący zarówno bazę wiedzy dotyczącej 
mieszkalnictwa, jak i forum wymiany poglądów i przedstawiania opinii. Naszym celem było powołanie 
szerokiej, międzysektorowej koalicji do spraw mieszkalnictwa.
Dodatkowo w ramach projektu prowadzone były ogólnopolskie badania zmierzające do 
usystematyzowania wiedzy na temat mieszkalnictwa. W ramach projektu zorganizowano konferencję 
na temat mieszkalnictwa – I. Forum Mieszkaniowe, które odbyło się 4 marca 2016, podczas którego 
dystrybuowany był raport HFH Poland dotyczący mieszkalnictwa w Polsce, przygotowany na podstawie 
wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Kontynuowano prace grup roboczych w 
zakresie tworzenia kooperatyw mieszkaniowych, zapobieganiu ubóstwu energetycznemu, zapobiegania 
zadłużaniu się lokatorów lokali czynszowych. Działania projektowe objęły również podniesienie 
kompetencji zespołu Fundacji w zakresie fundraisingu, wiedzy nt zarządzania najmem.

2. Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce

W roku 2016 Fundacja w konsorcjum z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Warszawskim 
kontynuowała realizację projektu badawczo-rzeczniczego „Społeczna Agencja Najmu jako instrument 
polityki mieszkaniowej w Polsce”. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.
Celem projektu było zwiększenie dostępności mieszkań oraz podwyższenie standardów 
mieszkaniowych dla osób potrzebujących mieszkania poprzez wypracowanie innowacyjnego narzędzia 
polityki mieszkaniowej – Społecznej Agencji Najmu (SAN).
SAN to prowadzone przez lokalne samorządy i/lub zarejestrowane organizacje pozarządowe 
pośrednictwa najmu, które wynajmują lub pośredniczą w wynajmowaniu mieszkań na rynku najmu 
prywatnego osobom w potrzebie mieszkaniowej, oferując system gwarancji finansowych i działań 
opiekuńczych. 
Podjęto następujące działania:
 opracowanie ram formalno-organizacyjnych funkcjonowania SAN na szczeblu lokalnym w 4 miastach, 
które wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie, przy aktywnym udziale tychże miast,
 przeprowadzenie oceny funkcjonowania istniejącego stanu prawnego w zakresie praktycznego 

funkcjonowania SAN,
 opracowanie regulacji SAN na szczeblu krajowym,
 promowanie projektu wśród innych samorządów oraz zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, 
mające na celu wdrożenie projektu i włączenie SAN do instrumentarium polityki mieszkaniowej Polski,
 przeprowadzenie kampanii społecznej w mediach krajowych
 wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii
 wypracowanie metodologii interdyscyplinarnych badań mających na celu wspomaganie reform 

polityki mieszkaniowej oraz przetestowanie tej metodologii w projekcie,
 podsumowanie istniejących i uzyskanie nowych wyników badań użytecznych dla reformowania 
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polityki mieszkaniowej.
Projekt zakończył się w styczniu 2017 roku.

3. Badanie dotyczące mechanizmów dofinansowania programów poprawy efektywności energetycznej 
budynków w województwie mazowieckim

W pierwszym kwartale 2016 roku wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przeprowadziliśmy 
badanie na temat dostępnych mechanizmów wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem badania było sprawdzenie, czy instrumenty te są 
skuteczne, jakie są bariery w korzystaniu z nich oraz wprowadzenie jakich zmian jest wskazane.
Badanie zostało przeprowadzone w formie „desk research” oraz w formie wywiadów zrealizowanych w 
województwie mazowieckim wśród zarządców nieruchomości i przedstawicieli wspólnot/spółdzielni 
mieszkaniowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i administracji lokalnej oraz instytucji 
zarządzających dostępnymi funduszami na cele poprawy efektywności energetycznej budynków 
wielorodzinnych. Badanie objęło także wywiady z mieszkańcami , niedocieplonych budynków 
wielorodzinnych, a więc osobami zagrożonymi ubóstwem energetycznym.
W wyniku badania powstał raport „Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Badanie 
istniejących mechanizmów wsparcia w Polsce”, którego streszczenie w dwóch językach (polskim i 
angielskim) można pobrać bezpłatnie ze strony forummieszkaniowe.org.
Raport, poza szczegółowym opisem wyników badania i wniosków z nich wynikających, przybliża 
również pojęcie ubóstwa energetycznego, a także zawiera analizę dostępnych w kraju mechanizmów 
wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych.

Projekty w przygotowaniu

W roku 2016 kontynuowane były prace nad przygotowaniem do realizacji oraz pozyskaniem 
finansowania dla kolejnych projektów HFH Poland:
a. Wypracowanie efektywnego modelu budownictwa społecznego – wsparcie powstawania 
kooperatyw mieszkaniowych. Aby zwiększyć w Polsce dostępność prostych i tanich mieszkań dla rodzin 
nie posiadających zdolności kredytowej, kontynuowaliśmy konsultacje z ekspertami i praktykami w celu 
wypracowania innowacyjnego modelu projektu, który pozwalałby na osiągnięcie większej liczby 
budowanych nowych lokali w formie kooperatyw mieszkaniowych. W ramach pomocy statutowej 
świadczonej na rzecz grupy rodzin planujących inwestycję w formule kooperatywy mieszkaniowej, 
Fundacja pozyskała wsparcie prawne i zaoferowała wsparcie techniczne i organizacyjne grupie 8 rodzin, 
które planują wspólną budowę budynku wielorodzinnego w okolicy Warszawy celem zaspokojenia ich 
własnych potrzeb mieszkaniowych.
b. Od X.2016 - Rozpoczęcie realizacji 3-letniego, międzynarodowego Projektu „HomeLab: model 
Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa i 
zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz 
zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” (2014-2020):
Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia: Powstająca w ramach projektu Społeczna Agencja Najmu i 
Zatrudnienia oferuje zintegrowany pakiet działań obejmujący dostęp do samodzielnych mieszkań, 
usługi zatrudnieniowe oraz usługi w zakresie integracji społecznej. Oferta agencji jest adresowana do 
osób, które nie mogą zamieszkać w samodzielnym mieszkaniu ze względu na problemy o charakterze 
zatrudnieniowym oraz społecznym. Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia tworzona jest dzięki 
współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, m.st. Warszawy oraz właścicielami 
mieszkań prywatnych. W ramach projektu wsparcie uzyska 40 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. U podstaw tworzenia Agencji istnieje przekonanie, że kompleksowe wsparcie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym jest efektywniejsze w porównaniu ze skutecznością tych 
samych usług świadczonych w sposób rozproszony. W ostatnim kwartale 2016 roku prowadzono 
spotkania w celu zbudowania partnerstwa organizacji wspierających inicjatywę, dokonano wyboru 
niezależnego ewaluatora projektu, rozpoczęto prace nad uzgadnianiem "Planu działania" i narzędziami 
badawczymi. Istotną częścią projektu jest część badawcza, mająca na celu udokumentowanie 
skuteczności zintegrowanej usługi społecznej wypracowywanej w ramach projektu.

C.  Fundacja Habitat for Humanity Poland prowadzi programy wolontariatu indywidualnego i 
wolontariatu pracowniczego, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i pojedynczych osób (wolontariat 
kompetencyjny). 
• Fundacja Habitat for Humanity Poland przyjmuje wolontariuszy uczestniczących w programie Habitat 
Global Village Program Habitat Global Village przeznaczony jest dla wolontariuszy, którzy chcą wspierać 
budowę domów w różnych krajach świata. Ochotnicy zapisują się do 10-20 osobowych zespołów – 
Global Village Teams, wybierają kraj i lokalną organizację HFH, której chcą pomóc. Przez okres tygodnia 
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lub dwóch wspólnie z lokalnymi ochotnikami i rodzinami zakwalifikowanymi do programu wykonują 
prace budowlane. Członkowie zespołu opłacają koszty swojego pobytu w danym kraju, a także 
przekazują darowiznę na rzecz lokalnej organizacji HFH. Darowizna ta wykorzystywana jest do 
finansowania programu budowlanego.
• Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firmy w działalność wolontariacką 
na rzecz organizacji i społeczności lokalnych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju pracę 
na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym posiadane umiejętności i zdolności zawodowe 
oraz rozwijając swoje zainteresowania.
• Indywidualni wolontariusze, w tym także pracownicy firm świadczących usługi pro bono pomagają w 
opracowywaniu materiałów komunikacyjnych i specjalistycznych, włączali się w organizację wydarzeń 
specjalnych, zakładając grupy Habitat Campus Chapter, pomagając w pracach przygotowawczych 
związanych z projektami remontowymi i budowlanymi, wspierając przygotowanie frontu robót dla grup 
wolontariuszy Habitat Global Village, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy.

W roku 2016 zorganizowanych zostało 48 akcji wolontariatu: 
• 31 (jednodniowe) z udziałem wolontariuszy korporacyjnych i indywidualnych, 
• 16 (1-2 tygodniowe) z udziałem wolontariuszy międzynarodowych uczestników programu „Habitat 
Global Village” 
• 1 tygodniowa akcja z udziałem ponad 70 wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży  w Krakowie

Wolontariusze wsparli swoją pracą prace budowlane, remontowe i wykończeniowe 
w bieżących projektach prowadzonych w 2016 roku:
1. Adaptacja strychu na mieszkania treningowe dla beneficjentów MOW przy Brechta 12 w Warszawie
2. Remont ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych prowadzonego w 
Otwocku przez Fundację Revita
3. Remont Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu
4. Remont Domu Opieki PCK w Chorzowie 
5. Remonty dla rodzin indywidualnych w Warszawie, Gliwicach, Grajowie, Otwocku i Łodzi
6.  Budowa domu dla rodziny wielopokoleniowej w Grajowie
7.  Adaptacja zabudowań na cele mieszkalne w Ziębicach

W sumie, w akcjach remontowo-budowlanych uczestniczyło 622 wolontariuszy korporacyjnych, 
międzynarodowych oraz indywidualnych, którzy łącznie ofiarowali 16 171 godzin swojej pracy.

 Wsparcie wolontariuszy w bieżącej pracy biura HFH Poland
W roku 2016, bieżącą pracę Fundacji wsparło 76 wolontariuszy indywidualnych, ofiarowując 
nieodpłatnie 918 godzin pracy w zakresie:
• bieżących tłumaczeń tekstów i umów cywilnoprawnych na jęz. angielski, korekty językowej,
• pomocy przy organizowaniu akcji z wolontariuszami korporacyjnymi,
• specjalistycznych usług prawnych, projektowych (inwentaryzacje obiektów i powierzchni), 
sporządzania kosztorysów i przedmiarów frontu robót,
• udziału w komisjach kwalifikujących do programu remontowego,
• doradztwa przy konstruowaniu programów,
• pomocy w bieżącym funkcjonowaniu biura Fundacji.

Promocja wolontariatu
W 2016 roku były podejmowane różnorodne działania mające na celu rozwój działań wolontariatu w 
Fundacji oraz na promocję idei wolontariatu w Polsce. 

W lipcu 2016 r. Fundacja była także uczestnikiem miasteczka NGO podczas festiwalu Opener w Gdyni 
oraz Festiwalu Przystanek Woodstock. Na stoisku prezentującym działania i misję Fundacji, 
eksponowane miejsce miały programy wolontariatu pracowniczego i międzynarodowego, aby zachęcić 
odwiedzających do zaangażowania się w wolontariat pracowniczy i pomoc Fundacji.
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z programu Erasmus+ Fundacja zrealizowała projekt Habitat for 
Humanity Youth Workers Exchange. Koordynatorzy wolontariatu z 6 europejskich biur Habitat for 
Humanity odbyli serię spotkań i warsztatów wspólnie zastanawiając się jak ulepszać i rozwijać program 
wolontariatu międzynarodowego dla młodzieży. Projekt służył wymianie doświadczeń i ulepszeniu 
programów wolontariatu prowadzonych przez HfH. Oprócz HFH Poland w projekcie biorą udział: HFH 
Romania, HFH Northern Ireland, HFH Hungary, HFH EMEA i HFH Portugal.

W roku 2016 kontynuowany był program „Habitat Campus Chapter” (program wolontariatu 
uczniowskiego), polegający pracy z uczniami z I. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Maturą 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Międzynarodową im. Ingmara Bergmana przy ul. Raszyńskiej w Warszawie. Uczniowie, przy wsparciu 
Koordynatora Wolontariatu HFH Poland, promują wolontariat wśród swoich rówieśników poprzez 
artykuły w szkolnych gazetkach oraz cykliczne spotkania na terenie szkoły. Z inicjatywy Fundacji zostały 
zorganizowane się także jednodniowe akcje promujące wolontariat oraz jego wartość dla rozwoju 
osobistego uczniów. 

Stała promocja wolontariatu obejmuje prowadzenie strony internetowej z sekcją “włącz się", regularne 
relacje z akcji wolontariatu na serwisie Facebook/‘Habitat for Humanity Poland’ oraz prowadzenie 
dedykowanego kanału na serwisie Youtube.

D: Budowanie stabilności finansowej HFH Poland oraz rozpoznawalności marki
a. Projekt Restore: w roku sprawozdawczym kontynuowane były przygotowania do realizacji 
przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej; uruchomienia sklepu charytatywnego Habitat ReStore. 
Został przygotowany biznes plan przedsięwzięcia oraz rozpoczęto poszukiwanie odpowiedniej 
lokalizacji dla sklepu
b. Zorganizowanie corocznego wydarzenia z udziałem stałych i potencjalnych darczyńców Fundacji, 
podczas którego przedstawiciele HFH Poland podsumowali zrealizowane w poprzednim roku projekty i 
cele statutowe oraz omówili plany na bieżący rok.

Komunikacja i wydarzenia specjalne

1. 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. Biuletyny były 
przygotowane w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.  Każdorazowo otrzymuje je ok. 1 
000 subskrybentów. Grupy odbiorców to przede wszystkim darczyńcy, sponsorzy, partnerzy, 
wolontariusze i abonenci wpisani na stronie internetowej Fundacji. 
W 2016 roku przygotowano i rozesłano w formie elektronicznej 4 kwartalne e-biuletyny.

2. FB oraz strona internetowa Fundacji
Serwisy internetowe Fundacji zostały rozbudowane o platformę wiedzy o mieszkalnictwie i forum 
debaty ekspertów: www.forummieszkaniowe.org, www.najemspoleczny.org zawierające najnowsze 
raporty, statystyki i publikacje o mieszkalnictwie i najmie społecznym w Polsce i za granicą.
Funpage na serwisie Facebook osiągnął popularność 2250 „polubień”.

3. Współpraca z mediami
Ekipy telewizyjne gościły na budowach podczas akcji wolontariatu pracowniczego w Warszawie i Łodzi, 
a także adaptacji strychu na ulicy Brechta na Pradze-Północ w Warszawie. Informacje o działaniach 
naszej Fundacji pojawiły się w: TVP1 („Mieszkania treningowe”, program „Między ziemią a niebem”, 
29.05.2016. „Pytanie na śniadanie”, 18.07.2016), TVN24 BiS („Eksperci o programie Mieszkanie plus”, 
28.09.2016), TVP3 Łódź („Wolontariusze wyremontowali prywatne mieszkanie”, 9.12.2016)

Ukazały się też liczne artykuły w gazetach, między innymi: „Habitat For Humanity: społeczne agencje 
najmu mieszkań pomocą dla mało zarabiających” – Gazeta Prawna, 3.10.2016 r.; „Wynajmij mieszkanie 
pod czynszówkę” – Puls Biznesu, 27.09.2016 r.; „Praga-Północ. Mieszkania treningowe dla chłopaków 
po przejściach” – Gazeta Wyborcza Warszawa, 14.07.2016 r.; „Fundacja Habitat for Humanity Poland 
pozytywnie ocenia Mieszkanie Plus” – Dziennik Gazeta Prawna, 3.06.2016 r.; „Nowość na polskim rynku 
nieruchomości – Społeczne Agencje Najmu” – Gazeta Wyborcza, 1.06.2016 r.

Przedstawicieli Fundacji byli też gośćmi audycji radiowych, między innymi w Polskim Radiu 24, 
Programie 1 Polskiego radia i w Polskim Radiu RDC.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

140

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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
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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)

działalność charytatywnej Organizowanie pomocy 
finansowej, 
technicznej, 
materiałowej i 
sprzętowej w realizacji 
popieranych 
przedsięwzięć 
budowlanych w tym 
także bezpośrednie i 
pośrednie 
dofinansowanie tych 
przedsięwzięć................
......................................
......................................
.......... 
......................................
......................................
......................................
......................... 
......................................
......................................
......................................
......................................
........................ 
......................................
......................................
. ..................................

94.99.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej 
poprzez budowanie 
skromnych lecz 
odpowiednich domów i 
mieszkań, albo ich 
remont, w celu 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
......................................
.................................. 
......................................
................................... 
......................................
......................................
. 
......................................
.............................. 
......................................
......................................
............................... 
......................................
.................................

88.99.Z
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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) 1,647,153.93 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,522,704.25 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 65,738.11 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 33,065.01 zł

e) Pozostałe przychody 25,646.56 zł

592,969.21 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 1,717.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 592,969.21 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 993,346.05 zł

0.00 zł

49,253.43 zł

944,092.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 59,121.07 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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 441,817.49 zł

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 1,717.60 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: 2,707,478.09 zł 1,717.60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,080,886.76 zł 1,717.60 zł

802,799.35 zł 0.00 zł

3,974.40 zł

223,670.72 zł

425,532.75 zł

170,614.11 zł 0.00 zł

1 program pomocy w remontach dla osób mieszkających w substandardowych warunkach 
mieszkaniowych

1,717.60 zł

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

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -737,061.24 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)

18.0 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)

12.0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

844.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

622.00 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

622.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 970,811.85 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

845,659.18 zł

845,659.18 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 125,152.67 zł

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

47,210.08 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24,655.08 zł

38.00 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

38.00 osób

38.00 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

38.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 22,555.00 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
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)

80,900.99 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)

Najwyższe wynagrodzenie wyniosło 19.414,29 i było 
spowodowane wypłatą dużego ekwiwalentu urlopowego.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 182,697.57 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

19,414.29 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 6 punkt 4. B 
Statutu Fundacji
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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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magdalena Ruszkowska-Cieślak / 
2017-07-14 Data wypełnienia sprawozdania
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