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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KOZIA Nr domu 3/5 Nr lokalu 8

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-070 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 791 500 344

Nr faksu E-mail mzawada@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

2002-12-13

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

Jakub Piasecki 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

JurajStupka Członek Rady Fundacji TAK

Valentina Petrus Członek Rady Fundacji TAK

Rick Hathaway Członek Rady Fundacji NIE

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest chrześcijańską pozarządową 
organizacją non-profit, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do 
życia niezamożnym rodzinom. Organizacja pomaga rodzinom o niskich 
dochodach oraz beneficjentom instytucji wspierających grupy zagrożone 
wykluczeniem mieszkaniowym. Habitat for Humanity buduje i remontuje 
domy, przy wsparciu rodzin, wolontariuszy lokalnych i międzynarodowych, 
darczyńców i organizacji Habitat for Humanity z innych krajów. 

Cele szczegółowe:
- działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i 
dobroczynności oraz ochrony zdrowia polegając na inspirowaniu, 
wspieraniu i jednoczeniu wszelkich inicjatyw zmierzających do stworzenia 
osobom w potrzebie godnego miejsca do życia oraz ochrony zdrowia.

Działalność Fundacji jest skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w stanie pokonać samodzielnie 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele Fundacji są realizowane 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, treningów;

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 budowania 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Habitat for Humanity Poland realizuje w swojej siedzibie tj. w 2 lokalach przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie 
(dzielnica Śródmieście), od 1 grudnia 2021 zmieniła siedzibę przy ul. Koziej 3/5 lok.8, oraz w lokalu w Gliwicach działalność 
statutową nieodpłatną i odpłatną w ramach czterech obszarów strategicznych:
1. Programy budowlano-remontowe
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2. Program rzecznictwa publicznego na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce
3. Promocja wolontariatu
4. Budowanie stabilności finansowej i efektywności działań pomocowych Fundacji

W roku 2021, który obejmuje niniejsze sprawozdanie, zrealizowane zostały następujące działania:

1. Pomoc w ramach programu budowlano-remontowego

WSPARCIE RODZIN INDYWIDUALNYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MIESZKANIOWEJ
Są to rodziny, które spełniają kryteria pomocy remontowej (http://habitat.pl/kryteria-kwalifikacji/ ): 
 zamieszkują w lokalu, który wymaga interwencji remontowej oraz mają do niego tytuł prawny;
 mieszkają w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia i utrudniają codzienne funkcjonowanie (np. lokale zagrzybione, 
niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 aktywnie starają się zmienić swoje warunki zamieszkiwania;
 chcą się wprowadzić do przydzielonego mieszkania komunalnego / socjalnego, ale nie mają środków, żeby je wyremontować – 
zdarza się, że przydzielane mieszkania są w tak złym stanie, że nie nadają się do zamieszkania.

POMOC HABITAT POLAND DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Habitat Poland wspiera inicjatywy mające na celu poprawę warunków przebywania i opieki realizowane przez organizacje 
partnerskie specjalizujące się w niesieniu pomocy różnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 w placówkach (osoby starsze, osoby niepełnosprawne umysłowo-fizyczne, dzieci, bezdomni, pacjenci z rozpoznaniem 
uzależnienia i inne);
 włączamy się w inicjatywy mające na celu rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, tym tworzenie nowej infrastruktury 
mieszkalnej dla osób opuszczających placówki pieczy zastępczej, ośrodki terapii uzależnień, zapewnienie godnych warunków 
rodzinom i osobom uciekającym przed przemocą domową, uchodźcom i migrantom.

Wsparcie Habitat Poland polega na:
 mobilizowanie potrzebnych środków finansowych i darowizn materiałowych w celu obniżenia kosztów remontu;
 pomoc grup wolontariuszy w pracach remontowych.

PROJEKTY INNOWACYJNE
Program Społeczna Agencja Najmu
Program Społeczna Agencja Najmu, od 1.09.2021 Program Najmu Społecznego (PNS), jest realizowany na podobnych zasadach 
co projekt HomeLab. Strategicznym partnerem programu nadal jest Miasto Stołeczne Warszawa, które kolejny raz aneksowało 
Umowę o Współpracy z dn 22.10.2017 r., przedłużając ją do 31.12.2022 r.
PNS, działając z misją dobra społecznego, pośredniczy w wynajmie mieszkań między właścicielami zasobów mieszkaniowych 
(prywatne, samorządowe lub państwowe) a potencjalnymi najemcami mieszkań, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów 
wynajmu na zasadach rynkowych lub ze względu na sytuację (np. samotni rodzice, cudzoziemcy) mają problemy ze znalezieniem 
mieszkań na wynajem na rynku. Działania PNS nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla 
różnych grup odbiorców i skierowane są zarówno do osób w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, jak i do osób o 
umiarkowanych dochodach (które nie mogą sobie pozwolić na najem lub zakup mieszkań na zasadach komercyjnych, a 
jednocześnie nie kwalifikują się do najmu mieszkań komunalnych). Wśród podnajemców PNS są np. samotni rodzice, rodziny 
wielodzietne, rodziny cudzoziemskie, osoby opuszczające schroniska, placówki interwencji kryzysowej lub pieczę zastępczą.
PNS pozyskuje istniejące lokale, zarówno w stanie do użytku, jak i wymagające remontu (ponownie wprowadzane na rynek 
najmu). W roku 2021 w ramach projektu Empty Spaces wyremontowano i włączono do zasobu PNS 6 lokali pustostanów, które 
zostały przekazane na działalność pomocową organizacjom pozarządowym będącym w partnerstwie z HfHP. 
PNS w ramach współpracy z właścicielami lokali gwarantuje płatności czynszu najmu (nawet jeśli podnajemca okresowo nie 
płaci czynszu) oraz brak okresów bez zapłaty czynszu, gdy zmieniają się podnajemcy lokalu. Dodatkowo PNS zarządza i opiekuje 
się wynajętymi lokalami w zamian za obniżenie ceny najmu. 
Ponadto PNS świadczy podnajemcom usługi wspierające – (m.in. z zakresu pomocy społecznej, w kontaktach z instytucjami 
publicznymi i organizacjami pozarządowymi), które pozwalają na stopniowe ustabilizowanie i usamodzielnienie się lokatorów i 
trwałą poprawę ich sytuacji życiowej. Dla zapewnienia zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i 
oczekiwań klienta, pakietu usług w obszarach mieszkaniowym i społecznym w SAN stworzono funkcję specjalisty ds. najmu 
społecznego. Jest to nowy, interdyscyplinarny zestaw kompetencji na polskim rynku, łączący zakres obowiązków i umiejętności 
pracownika socjalnego oraz zarządcy najmu. 
W 2021 r. PNS powiększyła portfolio zarządzanych przez siebie mieszkań do 47 w tym 14 lokali miejskich, 6 lokali z „Empty 
Spaces”, 2 lokale z CMT oraz 26 lokali pochodzących z rynku komercyjnego. W sumie w 2021 roku PNS pomógł 61 
gospodarstwom domowym – 172 osobom, w tym 97 cudzoziemcom, 20 samotnym rodzicom oraz 63 dzieciom.
Mieszkania miejskie oraz 2 lokale pozostałe po projekcie Centrum Mieszkań Treningowych są dedykowane przede wszystkim 
osobom wykluczonym mieszkaniowo, społecznie, zawodowo, zdrowotnie, które ze względu na wieloaspektowość własnego 
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wykluczenia i trudną sytuację finansową nie mogą zamieszkać w droższych mieszkaniach prywatnych, ani w żaden inny sposób 
zapewnić sobie/ rodzinie godnych warunków mieszkaniowych. W przeważającej większości są to osoby oczekujące na 
przyznanie mieszkania z zasobów miejskich, a dzięki ofercie PNS mogą ten czas spędzić w godnych warunkach.
Pozyskane mieszkania prywatne są dedykowane uczestnikom (rodzinom) dotkniętym wykluczeniem mieszkaniowym, ale 
posiadającym średnie dochody umożliwiającym najem lokalu z zasobów PNS w usłudze najmu społecznego i warunkach 
mieszkania po niższych niż komercyjne stawkach.

2. Program rzecznictwa publicznego na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce

Poza bezpośrednim wsparciem osób w potrzebie mieszkaniowej, Habitat na świecie i w Polsce aktywnie angażuje się w działania 
na rzecz kształtowania polityk publicznych zmierzających do zwiększenia liczby mieszkań dostępnych finansowo dla jak 
najszerszej liczby ludzi.
Naszą misją w Polsce jest dotarcie do jak najszerszego kręgu obywateli i przekonanie ich, że zmiana jest konieczna na poziomie 
polityk krajowych. Zdobywamy praktyczne doświadczenie od 30 lat – budując i remontując domy i mieszkania w Polsce oraz  
prowadząc pilotażowe projekty w obszarze m.in. mieszkań treningowych czy najmu społecznego. Pozwoliło nam to rozpoznać 
potrzeby mieszkaniowe Polaków, możliwości ich zaspokajania oraz zidentyfikować obszary w polityce mieszkaniowej, które 
warto byłoby usprawnić. Doświadczenie i wiedzę angażujemy w działania rzecznicze, których celem jest takie kształtowanie 
polityk publicznych, aby udało się zwiększyć dostępność mieszkań, a przez to zapewnić godne miejsce do życia każdemu.
Habitat Poland nie jest organizacją lobbingową – nie działamy na rzecz konkretnego klienta, któremu zależy na konkretnych 
rozwiązaniach prawnych. Jesteśmy rzecznikami godnych miejsc do życia – działamy na rzecz obywateli i całych grup społecznych 
w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Naszymi celami 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.
Priorytetowo wspieramy: 
 Inicjowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej w zakresie rozwoju mieszkalnictwa społecznego przez instytucje 
publiczne, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkanek/mieszkańców i spółdzielnie mieszkaniowe.
 Zwiększenie liczby budowanych mieszkań o charakterze społecznym.
 Zwiększanie sektora mieszkań społecznych poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ułatwianie angażowania się w 
ten segment podmiotów innych niż gmina, w szczególności podmiotów non-for-profit, w tym organizacje pozarządowe.
 Umożliwienie najmu społecznego w lokalach, nie będących zasobem gminnym lub TBS.
 Wzmocnienie systemu inwestowania w remonty i adaptacje zdegradowanej substancji mieszkaniowej.
 Włączenie sektora prywatnego (deweloperów) w tworzenie mieszkań społecznych.
 Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej wraz z Artykułem 31, gwarantującym prawo do mieszkania.
 Rozwój i zwiększanie ilości mieszkań wspomaganych i chronionych, w szczególności mieszkań treningowych dla grup 
wykluczonych mieszkaniowo lub zagrożonych wykluczeniem.
 Rozwój innowacyjnych rozwiązań na rynku mieszkaniowym, takich jak społeczne agencje najmu czy kooperatywy 

mieszkaniowe. 
Jednym z działań zmierzających do wpływania na politykę mieszkaniową w Polsce jest aktywizacja obywateli do 
pełnowymiarowego zaangażowania w kwestie mieszkaniowe w Polsce. W tym celu angażujemy się w działania lub inicjujemy 
działalność koalicji zorientowanych na problemy mieszkaniowe. Organizujemy też coroczną konferencję na temat 
mieszkalnictwa – Forum Mieszkaniowe, publikujemy raport dotyczący mieszkalnictwa w Polsce oraz prowadzimy cykliczne 
badania opinii publicznej.
W roku 2021  w ramach działań rzeczniczych:
 Zorganizowaliśmy coroczną konferencję Forum Mieszkaniowe (19.11.2021), w której uczestniczyli eksperci, przedstawiciele 
samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i dziennikarzy. Konferencja odbyła się w formule online 
(nagrania są dostępne na kanale Fundacji na YouTube). Forum Mieszkaniowe było częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego 
organizowanego przez Habitat for Humanity International;
 Aktywnie uczestniczyliśmy w procesach legislacyjnych poprzez udział w konsultacjach publicznych – m.in. przedstawiliśmy 
szczegółowe stanowiska co do projektów ustaw i innych aktów prawnych, w tym:
o Krajowego Programu Odbudowy (marzec 2021), 
o Programu Mieszkaniowego M. St. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem M. St. Warszawy (kwiecień 2021),  
o uchwały Rady M. St. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy oraz uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m. st. Warszawy (maj 2021),
o ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (październik 2021), 
o Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035 (listopad 2021) w koalicji z innymi organizacjami,
o Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie kryteriów uprawniających osoby fizyczne do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego ze społeczną agencją najmu (SAN) i zasad ubiegania się o zawarcie umowy najmu,
o programów Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 dla szeregu regionów, w tym Małopolski, Lubelskiego, Kujawsko-
Pomorskiego, Mazowieckiego czy Pomorskiego. 
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 Przyczyniliśmy się do wprowadzenia przepisów regulujących społeczne agencje najmu (w ramach ustawy o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Projekt ustawy został skierowany do Sejmu w marcu 2021 roku. Habitat 
Poland był zaangażowany w konsultacje społeczne projektu oraz przedstawiał stanowiska w sprawie proponowanych zmian 
projektu. W czasie prac w Sejmie podkreślono rolę Habitat Poland „Biorąc pod uwagę doświadczenia prowadzenia SAN przez 
Fundację Habitat for Humanity Poland oraz Miejskie Biuro Najmu w Poznaniu, można dostrzec istotny potencjał, jaki daje model 
SAN”. Ustawa weszła w życie w lipcu 2021 roku. Pod koniec roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem uchwały Rady 
Warszawy w sprawie społecznej agencji najmu, a Habitat Poland wziął udział w konsultacjach społecznych. 
 Byliśmy zaangażowani w prace strony społecznej nad opracowaniem założeń i koncepcji strategii deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w Polsce w ramach procesu zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawicielka 
Habitat Poland koordynowała prace grupy ds. bezdomności i mieszkalnictwa. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
opublikowało projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, a Habitat Poland wraz z Ogólnopolską Federacją na rzecz 
Rozwiązywania Problemu Bezdomności wziął udział w konsultacjach społecznych.
 Habitat Poland był zaangażowany w prace komisji ekspertów opracowującej wyzwania i rozwiązania do Krajowej Polityki 
Miejskiej w zakresie mieszkalnictwa i polityk społecznych. Wyniki prac zostały zaprezentowane na Kongresie Polityki Miejskiej w 
Katowicach.
 Wraz z Komisją Ekspertów ds. Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich przygotowaliśmy i przedstawiliśmy informacje 

w zakresie dyskryminacji i segregacji przestrzennej oraz prawa do odpowiedniego mieszkania w odpowiedzi na wezwanie 
Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do odpowiedniego mieszkania Balakrishnan Rajagopala. 
 Jako prelegenci wzięliśmy udział w szeregu konferencji i wydarzeń, m.in. (i) w międzynarodowym okrągłym stole dotyczącym 
dostępnego cenowo mieszkalnictwa organizowanym przez Europejską Federację Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz 
Ludzi Bezdomnych FEANTSA, (ii) w konferencji Pokonać Bezdomność organizowanej przez Ogólnopolską Federację na rzecz 
Rozwiązywania Problemu Bezdomności (OFRPB), (iii) w wysłuchaniu publicznym do Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. 
Opublikowaliśmy również szereg publikacji i materiałów, m.in. opracowanie „Społeczna Agencja Najmu – rozwój modelu i 
potencjał skalowania”, a także wielokrotnie udzielaliśmy wywiadów lub komentarzy dla mediów. 
 Publikacja pracowników Habitat Poland dotycząca prowadzonego przez Fundację programu najmu społecznego („Social Rental 

Agency in Warsaw – a Program Increasing Access to Affordable Housing Run by Habitat for Humanity Poland”) została 
opublikowana w książce „Real Estate at Exposure: New Challenges, Old Problems” wydanej przez SGH Publishing House w 2021 
roku.
 Habitat Poland jest także członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalowych i Ochrony Praw Lokatorów przy Biurze 
Polityki Lokalowej M. St. Warszawy, biorąc aktywny udział w obradach BKDS oraz opiniując akty prawne;
 W 2021 roku Fundacja Habitat Poland kontynuowała członkostwo w Radzie Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej 
Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), w pracach Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz w ramach Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Habitat Poland 
został również zaproszony do prac nad Warszawską Kartą Praw Osób Doświadczających Bezdomności oraz do prac Łódzkiej Rady 
ds. Bezdomności. 

3. Program promocji wolontariatu

W roku 2021, pomimo pandemii, Habitat Poland odniósł sukces w promocji różnych form wolontariatu, angażując  
wolontariuszki i wolontariuszy, którzy włączyli się w roku sprawozdawczym w prace biurowe i budowlane.
Wolontariusze włączali się  w działania Fundacji w ramach różnych oferowanych przez form wolontariatu:
• kompetencyjnego: prawnicy, architekci, specjaliści ds. mediów społecznościowych, tłumacze – świadcząc nieodpłatnie 
specjalistyczne usługi na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji;
• pracowniczego: jako pomocnicy w pracach remontowych pod nadzorem fachowców;
• indywidualnego: zgłaszając się do pomocy w pracach remontowych, transportowych, składaniu mebli, pracach biurowych.
W 2021 roku organizacja skupiła się na zorganizowaniu dwóch otwartych akcji wolontariatu remontowo-budowlanego, w tym 
jednej pokrytej z wkładu własnego. W ramach projektu „Empty Spaces – remontujemy pustostany” o wykorzystaniu 
pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie zaprosiliśmy wolontariuszy indywidualnych do pomocy przy 
pracach wykończeniowych 5 mieszkań na warszawskiej Białołęce. Wolontariusze wspierali nas w skręcaniu i przenoszeniu mebli 
oraz pracach porządkowych. Dzięki ich zaangażowaniu już we wrześniu 2021 roku do mieszkań wprowadziły się pierwsze 
rodziny, w tym samotne mamy uciekające przed przemocą domową. 
Drugą otwartą akcją wolontariatu remontowo-budowlanego był remont mieszkania Pani Marleny – samotnej matki dorosłego 
syna z niepełnosprawnością. Mieszanie wymagało gruntownego remontu. Remont został zaplanowany tak by jak najwięcej prac 
mogli wykonywać wolontariusze. Prace bardziej skomplikowane jak np. wymiana instalacji elektrycznej zleciliśmy branżystom. 
Fachowcy mieli także za zadanie przygotować teren pod działania dla wolontariuszy, tak my mogli w sposób bezpieczny 
wykonywać swoje zadania. W grudniu 2021 r. wolontariusze wspierali nas w wynoszeniu i przenoszeniu mebli, szlifowaniu i 
gruntowaniu ścian, malowaniu, skręcaniu i montowaniu mebli kuchennych. 15 grudnia zorganizowaliśmy otwartą akcję 
„Budujemy Dobro” dla wyjątkowych wolontariuszy. Informacje o akcji były rozsyłane m.in. przez PZFD. W akcji wzięli udział 
liderzy największych firm w Polsce z branży budownictwa i finansów. Przebrani w roboczy strój z pędzlem w ręku osobiście 
zaangażowali się w prace remontowe by promować taką postawę wśród swoich pracowników. Wyjątkowym wolontariuszom 
dziękowaliśmy przez wręczenie specjalnie zaprojektowanych na tę okazję dyplomów w obecności bardzo wzruszonej pani 
Marleny. Dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy rodzina jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wprowadziła się do 
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odnowionego mieszkania. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach. Łącznie osiągając zasięg 160 tysięcy, m.in. dzięki 
reportażowi w Gazecie Wyborczej, czy audycji na antenie radia Tok FM.
W naszej Fundacji odbyły się spotkania integracyjne w formie warsztatów w ReStore. W trakcie spotkania wolontariusze 
przygotowywali ozdoby świąteczne. Mieliśmy czas również by podzielić się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami związanymi z 
wolontariatem dla Habitat Poland. Dyskutowaliśmy i wymienialiśmy pomysły jak w czasie pandemii Covid-19 możemy razem 
wspierać osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w trudnych warunkach. Ze względu na pandemię spotkania z 
wolontariuszami nie były w pełni regularne.
Poza zorganizowanymi akcjami wolontariackimi do Fundacji zgłaszały się  pojedyncze osoby, które wspierały Fundację swoim 
czasem w ramach działalności rzeczniczej czy pracy biurowej oferując wsparcie w tłumaczeniach.

4. Budowanie stabilności finansowej i efektywności działań pomocowych Fundacji
Centrum ReStore zrealizowało wiele nowych przedsięwzięć.
Wyzwań było sporo ze względu na sytuację pandemiczną. Poniżej podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z 
programem Centrum ReStore:
• Uruchomiliśmy w zimie 2021 roku działania edukacyjne w postaci m.in. zajęć Zimy w Mieście prowadzonych dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Dotarliśmy do ponad 1000 uczniów oraz ponad 500 dzieci w przedszkolach w rejonie Miasto Stołeczne 
Warszawa.
• W styczniu 2021 roku powstała edukacyjna bajka o ReStore pod tytułem “Kanapa Kazika, czyli bajka o odpowiedzialnej 
konsumpcji”. Jest to opowieść o pomaganiu przez dawanie, dzieleniu się dobrami, szanowaniu zasobów. Gorąco zapraszamy do 
lektury. Pobierz bajkę.
• Rozpoczęliśmy strategiczną współpracę z wieloma ważnymi dla Fundacji Partnerami m.in: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja 
Leroy Merlin Polska, Ambasada Kanady w Polsce, firmą BARTH GmbH, Hilti, IKEA, PZFD Warszawa, WSB Warszawa – 
pogadajmy!, decoroom, Budlex. Warto wspomnieć, że w ramach współpracy z BNP Paribas Bank Polska w ciągu 60 dni 
uratowaliśmy przed wysypiskiem aż 60 ton produktów, które w ReStore zyskały nowe życie a potem nowych właścicieli!
• Dzięki współpracy z naszymi partnerami wymienionymi powyżej oraz portalami sprzedażowymi OLX Polska, Allegro i Shoper 
zawróciliśmy z drogi na wysypisko w 2021 ok. 200 ton mebli, wyposażenia i materiałów budowlanych. Planujemy podwoić tę 
liczbę na każdy 1 sklep ReStore!
• Nawiązaliśmy ważną współpracę partnerską z portalem ecoekonomia.pl, który publikuje ciekawe wydarzenia związane z 
działalnością proekologiczną ReStore a również z tą promującą zrównoważone działania. Link do publikacji dotyczących ReStore: 
https://ecoekonomia.pl/?s=ReStore.
• W sierpniu 2021 roku zorganizowaliśmy w ReStore aukcję charytatywną wybranych przedmiotów otrzymanych w darowiźnie 
od osób indywidualnych lub firm. Środki z licytacji wsparły działania statutowe Habitat for Humanity Poland. Cele aukcji „KTO 
PIERWSZY TEN LEPSZY” były następujące: wsparcie działań statutowych Fundacji poprzez nowoczesną metodę fundraisingową, 
jaką jest aukcja, promocja Fundacji Habitat for Humanity Poland, jej działań i sklepu, będącego jednym z jej programów, 
promocja działań pro-ekologicznych: zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego, Integracja lokalnej społeczności Targówek 
oraz aktywizacja wolontariatu wokół ReStore, głównie dzięki owocnej współpracy z Klub Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek. 
Planujemy organizację kolejnych aukcji w roku 2022.
• Wzięliśmy udział w szeregu imprez i przedsięwzięć promując Gospodarka Obiegu Zamkniętego (#GOZ) i odpowiedzialny 
biznes, takich jak m.in: Dobre Cele (promocja celów Zrównoważonego Rozwoju), sympozjum PLGBC – Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego, webinar z Project Management Sp z o. o. „Materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz – 
jak zawrócić je z drogi na wysypisko”, prezentacja o tym, jak ReStore wspiera GOZ podczas inauguracyjnego webinaru Circular 
Economy Club Warsaw. W sierpniu wygraliśmy grant w konkursie firmy Stena Recycling Polska pod nazwą „GOZpodarne 
wyzwanie” i dzięki temu zrealizowaliśmy ciekawy projekt promujący Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wśród naszych 
Partnerów.
• W listopadzie odbyło się, jak co roku, Forum Mieszkaniowe. W 2021 roku zorganizowaliśmy pierwszy w historii Habitat for 
Humanity Poland panel biznesowy dotyczący Gospodarki Obiegu Zamkniętego i odpowiedzialnego biznesu pod tytułem 
„Odpowiedzialny biznes wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze mieszkaniowym ”. W związku z dużym 
zainteresowaniem odbiorców tematyką panelu biznesowego, planujemy kontynuację tego wątku w kolejnej edycji Forum 
Mieszkaniowego w 2022 roku.
• Listopad 2021 – ruszyliśmy z projektem edukacyjnym „Pochłaniacz Wiedzy” – współpraca partnerska z Urząd Dzielnicy 
Targówek.
• Pomimo pandemii, ostrożnie ruszyliśmy z warsztatami, których naczelnym tematem jest GOZ (z materiałów używanych robimy 
„nowe” przedmioty) – m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W nowym roku ruszamy z impetem!
• Pod koniec roku uzyskaliśmy grant – „doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” na doposażenie 
warsztatu ze środków Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 
Więcej informacji o działaniach Habitat for Humanity Poland można uzyskać na: www.habitat.pl oraz na fanpage ’u Facebook: 
HabitatPL .
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Poprzez działania rzeczniczce i informacyjne (m.in. w mediach)  na rzecz poprawy efektywności 
polityki mieszkaniowej w Polsce pośredni obszar naszych działań jest o wiele szerszy. Odbiorcami 
naszych działań są lokatorzy lokali miejskich, lokali wspomaganych, młodzież etc. Z naszymi 
działaniami docieramy też do szeroko rozumianej opinii publicznej śledzącej przekazy medialne 
oraz interesującej się debatą publiczną. Jako partnerzy międzynarodowych projektów jesteśmy 
też obecni za granicą.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

233

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowania pomocy finansowej, technicznej, 
materiałowej i sprzętowej w realizacji 
popieranych przedsięwzięć budowlanych, w tym 
także bezpośrednie i pośrednie dofinansowanie 
tych przedsięwzięć. Działalność Fundacji jest 
skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w stanie 
pokonać samodzielnie wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie 
inicjatywy mających na celu poprawę warunków 
przebywania i opieki realizowanych przez 
organizacje partnerskie specjalizujące się w 
niesieniu pomocy różnym grupom osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

94.99.Z 32 903,30 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez budowanie skromnych lecz 
odpowiednich domów i mieszkań, albo ich 
remont, w celu wyrównania szans tych rodzin i 
osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadzenie 
wielorakich programów pomocowych w tym 
Społecznej Agencji Najmu, która oferuje 
mieszkania w przystępnych cenach osobom, 
które nie są w stanie udźwignąć finansowo 
kosztu wynajmu mieszkań na zasadach 
rynkowych. Prowadzenie Centrum Mieszkań 
Treningowych dla osób będących ofiarami 
„dzikiej reprywatyzacji” w Warszawie i przez to 
zagrożonych bezdomnością. Prowadzenie w 
partnerstwie modelowych mieszkań 
treningowych dla wychowanków placówek 
wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej.

88.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowania pomocy finansowej, 
technicznej, materiałowej i sprzętowej w 
realizacji popieranych przedsięwzięć 
budowlanych, w tym także bezpośrednie i 
pośrednie dofinansowanie tych 
przedsięwzięć. Działalność Fundacji jest 
skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w 
stanie pokonać samodzielnie wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Wspieranie inicjatywy mających na celu 
poprawę warunków przebywania i opieki 
realizowanych przez organizacje partnerskie 
specjalizujące się w niesieniu pomocy 
różnym grupom osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

94.99.Z 0,00 zł

2

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

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez budowanie 
skromnych lecz odpowiednich domów i 
mieszkań, albo ich remont, w celu 
wyrównania szans tych rodzin i osób 
zagrożonych wykluczeniem. Prowadzenie 
wielorakich programów pomocowych w 
tym Społecznej Agencji Najmu, która 
oferuje mieszkania w przystępnych cenach 
osobom, które nie są w stanie udźwignąć 
finansowo kosztu wynajmu mieszkań na 
zasadach rynkowych. Prowadzenie Centrum 
Mieszkań Treningowych dla osób będących 
ofiarami „dzikiej reprywatyzacji” w 
Warszawie i przez to zagrożonych 
bezdomnością. Prowadzenie w 
partnerstwie modelowych mieszkań 
treningowych dla wychowanków placówek 
wychowawczych i instytucji pieczy 
zastępczej.

88.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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
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32 903,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 571 975,96 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 331 866,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 921 598,36 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 488 510,57 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 557 042,16 zł

d) przychody finansowe 163 921,58 zł

e) pozostałe przychody 200 793,71 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 362 271,83 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.99.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. W 
2020 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland otworzyła sklep charytatywny pod marką 
ReStore. W sklepie mieszczącym się w warszawskiej dzielnicy Targówek sprzedawane są 
otrzymane w postaci darowizn meble, artykuły wyposażenia wnętrz oraz materiały 
budowlane. Poprzez działanie sklepu Fundacja zabezpiecza źródło przychodu na działalność 
statutową realizując przy tym projekt innowacyjny społecznie, promując ideę ekonomii 
cyrkularnej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

525 365,79 zł

0,00 zł

46 610,17 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
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2.4. Z innych źródeł 364 715,29 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 792 216,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -616 650,14 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 32 903,30 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 222 204,09 zł 32 903,30 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

1 129 381,89 zł 32 903,30 zł

1 105 160,71 zł 0,00 zł

868 769,11 zł

16 500,53 zł

815 130,46 zł

287 261,39 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

35 302,34 zł

1 769 927,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

557 042,16 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

29 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

16,80 etatów

42 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej -311 726,95 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 13



2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

41 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

7 osób

34 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 648 401,09 zł

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

1 592 244,62 zł

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

56 156,47 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

9 875,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 704,59 zł

0 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) 

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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 390 103,05 zł

1 376 262,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

2 087,70 zł

- inne świadczenia 11 752,67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 258 298,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 886 354,63 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 705 889,99 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

10 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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)

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

1 POCHŁANIACZ WIEDZY. 
NAUKA ROZWIJA MYŚLENIE.

Podniesienie kompetencji 
kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych u 64 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 114 
poprzez organizację zajęć 
dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb ucznia:

wyrównawczych z matematyki, 
języka polskiego jako obcego, 
języka angielskiego;
kół zainteresowań z matematyki 
i fizyki;
informatycznych obejmujących 
robotykę, programowanie i 
bezpieczeństwo w sieci;
warsztatów ekologiczno – 
przyrodniczych.

Urząd Dzielnicy Targówek 22 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 000,40 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Prezes Zarządu Magdalena 
Ruszkowska-Cieślak Data wypełnienia sprawozdania

2 Ochotnicy Warszawscy Rozwój wolontariatu 
wolontariatu 
długoterminowego, 
angażującego ochotników w 
działania poszczególnych 
programów.

Miasto Stołeczne Warszawa 24 610,17 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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

2022-10-17
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