
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WIEJSKA Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-490 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 556 44 40

Nr faksu 22 556 44 50 E-mail hfhr@hfhr.pl Strona www https://www.hfhr.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-14

2021-09-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00621174900000 6. Numer KRS 0000035831

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

Maciej Nowicki Prezes TAK

Piotr Kładoczny Wiceprezes TAK

Lenur Kerymov Skarbnik TAK

Małgorzata Szuleka Sekretarz TAK

Aleksandra Iwanowska Członkini TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze swoim statutem (paragrafem 8. w Rozdziale II: Cele, środki – 
zasady działania) Helsińska Fundacja Praw Człowieka zmierza do 
osiągnięcia następujących celów:  

1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie 
problematyki praw człowieka.

2. Propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa 
i społeczeństwa.

3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw 
człowieka.

4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka.

..........................

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janusz Grzelak Członek TAK

Ireneusz Kamiński Członek TAK

Andrzej Rzepliński Członek TAK

Wojciech Sadurski Członek TAK

Henryka Bochniarz Członek TAK

Witolda Osiatyńska Członek TAK

Danuta Przywara Przewodnicząca TAK

Mirosław Wyrzykowski Członek TAK
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1. Działania wspierające kulturę praw człowieka i demokratycznego 
państwa prawa, w tym między innymi w obszarze azylu i migracji.
2. Bieżące analizowanie stanu przestrzegania praw człowieka w kraju i za 
granicą.
3. Wspieranie merytoryczne i finansowe podmiotów fizycznych i 
prawnych działających na rzecz praw człowieka, w tym obrońców praw 
człowieka i ich rodzin.
4. Występowanie do organów władzy publicznej w kwestiach istotnych z 
punktu widzenia praw człowieka, w tym w konkretnych sprawach 
jednostek.
5. Wszczynanie postępowań i reprezentowanie jednostek przed 
krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i 
społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze 
przedstawiciela społecznego, przedstawianie opinii przyjaciela sądu 
(amicus curiae) oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na 
celu ochronę praw człowieka.
6. Przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki 
ochrony praw człowieka.
7. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych.
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń.
9. Organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw i kongresów.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
11. Udzielanie informacji prawnej ofiarom naruszeń praw człowieka.
12. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami 
państwowymi oraz mediami.
13. Wydawanie książek.
14. Prowadzenie portali internetowych.
15. Prowadzenie działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych.
16. Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym w sektorze 
audiowizualnym.
17. Prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów.
18. Finansowanie działalności statutowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

nie dotyczy

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

8600000

200

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

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w 2021 r. prowadziła działania w ramach programów i projektów zarządzanych w czterech 
działach Fundacji: Dziale Prawnym; Dziale Badań, Monitoringu, Rzecznictwa i Kształtowania Debaty Publicznej; Dziale Prawa 
Człowieka w Eurazji oraz w festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 
W ramach Działu Prawnego HFPC prowadziła litygację strategiczną, interwencje prawne, program pomocy prawnej 
cudzoziemcom, program wolności słowa, program „Niewinność” oraz wyodrębnione projekty – poświęcony równemu 
traktowaniu na sali sądowej – dostępowi do wymiaru sprawiedliwości osób LGBT (projekt ETIC) i poświęcony etyce oraz 
prawom człowieka w związku z nowymi technologiami (projekt SIENNA).
W ramach Działu  Badań, Monitoringu, Rzecznictwa i Kształtowania Debaty Publicznej Fundacja opracowała 14 opinii prawnych 
dotyczących kluczowych dla praw człowieka zmian w ustawodawstwie i raporty, m.in. o funkcjonowaniu Trybunału 
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Opracowała także oceny skutków wybranych regulacji (analizy ex post). W działalności 
rzeczniczej Fundacja koncentrowała się na funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego i na procesie z art. 7 TUE dotyczącym 
ochrony praworządności w Polsce. W ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej HFPC przygotowała 
sześć raportów na temat zagadnień związanych z ochroną praw człowieka w Polsce. W 2021 r. HFPC w dalszym ciągu 
organizowała Debaty Helsińskie, m.in. debatę o prawach człowieka w sytuacji pandemii koronawirusa.
W ramach Działu Prawa człowieka w Eurazji w 2021 r. HFPC kontynuowała działania na rzecz wsparcia obrońców praw 
człowieka, aktywistów oraz dziennikarzy z krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu prześladowanych w związku ze 
swoją działalnością. Wsparcie to polegało głównie na umożliwieniu wyjazdu do bezpiecznego kraju, udzieleniu pomocy 
prawnej, psychologicznej lub finansowej. Wsparciem objęte zostały 92 osoby oraz 12 organizacji pozarządowych. Działania 
HFPC w tym zakresie były wspierane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 2021 r. Fundacja działała też na rzecz 
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Uzbekistanie, między innymi realizując konkurs na mini-granty. W Tadżykistanie 
z kolei Fundacja przygotowała monitoring sytuacji w szpitalach psychiatrycznych, w Rosji - monitoring przestrzegania prawa 
dostępu do sądu oraz praw osób z niepełnosprawnościami w jednostkach penitencjarnych, w Abchazji - siedem monitoringów 
tematycznych realizowanych przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Wraz z partnerami HFPC prowadziła również 
monitoring przestrzegania praw człowieka na terytoriach tymczasowo okupowanych - na Krymie i Donbasie. HFPC prowadziła 
także działania edukacyjne skierowane do prawników, a także działania litygacyjne i rzecznicze. Wspólnie z partnerami 
Fundacja dokumentowały przypadki poważnych naruszeń praw człowieka w Białorusi, prowadziła 17 strategicznych 
postępowań i opublikowała 13 materiałów analitycznych i biuletynów informacyjnych o sytuacji w zakresie prawa do obrony i 
prześladowania adwokatów. Zorganizowała też ponad 30 spotkań i konsultacji eksperckich na temat sytuacji praw człowieka w 
Białorusi dla ONZ, Rady Europy, polskich i międzynarodowych NGOs.
Mimo pandemii w 2021 r Fundacja we współpracy z wieloma partnerami zorganizowała 19. edycję objazdowego festiwalu 
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, w 20 miastach w całej Polsce. Kontynuowała także projekty WATCH DOCS. Zrób to 
sam/a, WATCH DOCS na spacerze i WATCH DOCS w szkole. W grudniu 2021 roku zorganizowała 21. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, w formule hybrydowej – w warszawskich kinach i online. Mimo 
pandemicznych obostrzeń festiwal zgromadził 87 189 widzów. Na jego program oprócz projekcji filmów złożyły się debaty 
panelowe i spotkania z twórcami i bohaterami wyświetlanych filmów. Rozdano dwie nagrody konkursowe, które przydzieliły 
międzynarodowe jury, a także wręczono Nagrodę im. Marka Nowickiego francuskiemu dokumentaliście Jean-Gabrielowi 
Périotowi.
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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

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Fundacja prowadziła różnorodne działania 
wspierające kulturę praw człowieka i 
demokratycznego państwa prawnego, w tym 
między innymi w obszarze azylu i migracji, 
podejmując m.in. inicjatywy badawcze, 
rzecznicze, edukacyjne i kształtujące debatę 
publiczną (np. współpracując z mediami czy 
organizując Debaty Helsińskie).
Wspierała merytorycznie i finansowo 
organizacje pozarządowe działające na rzecz 
praw człowieka oraz indywidulanych obrońców 
praw człowieka w zagrożeniu i członków ich 
rodzin. 
Kierowała wystąpienia do organów władzy 
publicznej w kwestiach istotnych dla ochrony 
praw człowieka.
Prowadziła działania sieciujące, współtworząc 
krajowe i międzynarodowe sieci współpracy 
organizacji i aktywistów broniących praw 
człowieka.
Zajmowała się również pozyskiwaniem 
finansowania na prowadzenie działalności 
statutowej.

94.99.Z 0,00 zł

2

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

W 2021 r. do Działu prawnego Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka wpłynęło 1881 listów, z 
czego 841 pochodziło od osób, dla których był to 
pierwszy kontakt z Fundacją. W następstwie 
analizy otrzymanych spraw, a także doniesień 
medialnych Program Interwencji Prawnej 
podejmował
interwencje w związku z naruszeniami praw 
człowieka, w większości przypadków kierując 
wystąpienia do Policji i jednostek prokuratury 
lub składając opinie w postępowaniach 
sądowych.
W sprawach o kluczowym, systemowym 
znaczeniu Fundacja (Program Litygacji 
Strategicznej) prowadziła litygację strategiczną - 
postępowania sądowe przed sądami 
najwyższych instancji i międzynarodowymi 
trybunałami, samodzielnie lub we współpracy z 
zaangażowanymi pro publico bono kancelariami 
prawnymi.
W 2021 r. prawniczki i prawnicy HFPC w dalszym 
ciągu zapewniali kompleksowe wsparcie prawne 
cudzoziemcom przebywającym w Polsce 
(osobom o nieuregulowanym statusie prawnym, 
osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w tym grupom szczególnie 
wrażliwym, m.in. i dzieciom, także w warunkach 
pozbawienia wolności). Działania te często miały 
charakter litygacji strategicznej.

69.10.Z 0,00 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

3

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

W ramach działalności monitoringowej HFPC 
przygotowała i opublikowała 14 opinii prawnych 
dotyczących zmian w ustawodawstwie 
kluczowych z punktu widzenia ochrony praw 
człowieka. Najważniejsze opinie przygotowane 
przez HFPC dotyczyły m.in.:
- zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. 
Lex TVN) – opinia HFPC była wielokrotnie 
cytowana w mediach tradycyjnych i 
społecznościowych;
- projektu ustawy o ochronie granicy;
- nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w 
zakresie zasad wyborów prezesów Izb Sądu 
Najwyższego.
HFPC przygotowała również raporty z zakresu 
zmian w systemie funkcjonowania instytucji 
państwa i ich wpływu na ochronę praw 
człowieka.
Eksperci i ekspertki HFPC przygotowali również 
dwie oceny skutków regulacji (analizy ex post) 
dotyczące ważnych zmian w prawie. Pierwsza z 
nich dotyczyła ustawy o obniżeniu świadczeń 
emerytalnych i rentowych osobom uznanym za 
pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa, 
która doprowadziła do naruszenia praw 
człowieka wobec tysięcy osób. Naruszenia te 
dotyczyły nie tylko prawa do zabezpieczenia 
społecznego czy prawa do równego traktowania, 
ale i prawa do sądu.

72.20.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 6



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

Organizowany przez HFPC od 2001 roku 
festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie jest jednym z największych i 
najstarszych festiwali filmów o prawach 
człowieka na świecie. Coroczny, grudniowy, 
warszawski Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie stanowi platformę programową, 
organizacyjną, fundraisingową i promocyjną 
dla wielu różnorodnych działań społecznych 
wokół światowej klasy filmu 
dokumentalnego, takich jak festiwal 
objazdowy, wspieranie festiwali filmów o 
prawach człowieka za granicą, czy 
międzynarodowe forum współpracy 
dokumentalistów z obrońcami praw 
człowieka FUTURE DOCS. W 2021 roku do 
działań tych dołączyło kompleksowe 
wsparcie dla niezależnych filmów 
dokumentalnych podejmujących temat 
praworządności i praw człowieka w Polsce.

59.14.Z 0,00 zł

2

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

W ramach współpracy z Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
(Fundamental Rights Agency) HFPC 
przygotowała sześć raportów na temat 
zagadnień związanych z ochroną praw 
człowieka w
Polsce. Trzy z tych raportów zostały 
przygotowane na podstawie wyników 
badań terenowych dotyczących praw 
procesowych dzieci oskarżonych w 
postępowaniu karnym (badania były 
prowadzone z udziałem zarówno 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, 
jak i samych dzieci) oraz statusu 
rezydentów długoterminowych w Polsce. 
Ponadto HFPC przygotowała analizy z 
zakresu sytuacji migrantów w Polsce, 
sytuacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wpływu pandemii koronawirusa na ochronę 
praw człowieka.

72.20.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 808 438,67 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) 9 613 272,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 819 452,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 678 534,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 114 836,62 zł

e) pozostałe przychody 449,15 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 699 031,66 zł

2.4. Z innych źródeł 105 802,49 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 353 484,04 zł

204 954,63 zł

250 000,00 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

w 
tym:

0,00 zł

187 949,72 zł

7 511 081,94 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 680 697,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -89 742,02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 9 473 782,55 zł 0,00 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

8 138 754,74 zł 0,00 zł

768 276,46 zł 0,00 zł

0,00 zł

61 366,72 zł

481 083,91 zł

24 300,72 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

1 327 936,75 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

35 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)

34,28 etatów

124 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

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)

132 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)

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

126 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 297 303,46 zł

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

3 297 303,46 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

8 151,59 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)  

1 401,30 zł

1 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)

24 osób

w 
tym:

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

24 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 362 185,41 zł

2 362 185,41 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 935 118,05 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 359 771,90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 937 531,56 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

14 290,00 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)

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

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

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

1 “20., 21. i 22. 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy WATCH DOCS. 
Prawa Człowieka w Filmie, 
Warszawa 2020-2022" W 
ramach konkursu: 
Budowanie wizerunku 
Warszawy jako 
europejskiego miasta kultury 
– Kategoria II - organizacja 
festiwali artystyczno-
kulturalnych jako element 
budowy marki miasta

Promocja i upowszechnianie 
światowej klasy społecznego 
filmu dokumentalnego oraz idei 
praw człowieka – w skali 
ogólnopolskiej i 
międzynarodowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
- Biuro Kultury

250 000,00 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

34 085,63 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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)

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

1 Wsparcie dla Białorusinów w 
czasach kryzysu prawa i 
praw człowieka po wyborach 
2020 – kontynuacja

działania rzecznicze na 
poziomie krajowym i 
międzynarodowym w zakresie 
bezprecedensowego łamania 
praw człowieka w Białorusi, 
łamania prawa do obrony oraz 
innych poważnych naruszeń 
praw człowieka, z 
uwzględnieniem działań 
realizowanych w koalicji z 
białoruskimi i zagranicznymi 
organizacjami.

Fundacja Solidarności 
Międzynarodowej

184 954,63 zł

2 21. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy WATCH 
DOCS. Prawa człowieka w 
filmie

Prezentacja oraz popularyzacja 
autorskiego, społecznego kina 
dokumentalnego oraz idei praw 
człowieka.

Polski Instytut Sztuki Filmowej 20 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maciej Nowicki

Małgorzata Szuleka
Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-17
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