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Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Amnesty International

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Województwo

Powiat

POLSKA

MAZOWIECKIE

M. St. WARSZAWA

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

M. St. WARSZAWA

PIĘKNA

66A
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Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

WARSZAWA

00-672

WARSZAWA

(22) 8276000

Nr faxu

E-mail

Strona www

(22) 8276000

amnesty@amnesty.org.pl

www.amnesty.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

190511397

22.05.2002
11.10.2004
6. Numer KRS

1

0000110695

Mateusz Hładki – prezes Zarządu
Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk – członek Zarządu
7. Skład organu zarządzającego organizacji Agnieszka Gałka – członek Zarządu

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez Monika Klimkowska – skarbniczka
poszczególnych
członków
organu
Martyna Markiewicz – członek Zarządu
zarządzającego)
Mateusz Król – członek Zarządu
Janusz Niedbał – sekretarz Zarządu
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Marcin Komosa – przewodniczący komisji rewizyjnej

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz Anna Dzierzgowska – członek komisji
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu kontroli Magdalena Kozyra – członek komisji
lub nadzoru)
Celem Stowarzyszenia jest urzeczywistnienie wizji świata, w
którym każdej osobie przysługują prawa zawarte w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych
międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka.
9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu
organizacji)
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Art. 7 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Amnesty International
Polska
„Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez podejmowanie
badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim
naruszeniom tych praw i zaniechania tych naruszeń, w tym
poprzez działalność kampanijną, edukacyjną i rzeczniczą
prowadzoną za pośrednictwem grup i struktur pośrednich oraz
grup szkolnych i zespołów edukacyjnych. W swych działaniach
Stowarzyszenie kieruje się zasadami: solidarności
międzynarodowej, skutecznej pracy na rzecz indywidualnych
10. Sposób realizacji celów statutowych
ofiar naruszeń praw człowieka, globalnego zasięgu,
organizacji
niepodzielności i powszechności praw człowieka, bezstronności
(Należy opisać sposób realizacji celów i niezależności oraz demokracji i wzajemnego poszanowania.”

statutowych organizacji
statutu organizacji)

na

podstawie

1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od najważniejszej)

swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
rozwój demokracji;

2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
3. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Działania na rzecz osób w bezpośrednim zagrożeniu
Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów 2011 był globalnym przedsięwzięciem zrealizowanym w 80 krajach na różnych
kontynentach. Idea powstania Maratonu Pisania Listów narodziła się w Polsce, w warszawskiej grupie
lokalnej. Pierwszy zorganizowano w 1999 r. i już wtedy stał się wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym.
Odbywa się co roku – w weekend, w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na
10 grudnia. Jest to najbardziej znane w Polsce wydarzenie angażujące tak wiele osób w obronie praw
człowieka we wszystkich województwach. Z roku na rok liczba listów napisanych w obronie więźniów
sumienia jest coraz większa. W 2008 roku Maraton Pisania Listów został zorganizowany w ponad 120
miejscach w całym kraju, gdzie napisano 78 843 listów. W 2009 r. tych miejsc było 170 i udało się
napisać 108 026 listów, już w 2010 miejsc maratonowych było 200, zaś listów 145 000. W 2011 roku
pisaliśmy w ponad 220 miejscach w Polsce, w wyniku akcji wysłaliśmy 161 090 listów w obronie osób
znajdujących się w zagrożeniu. Liczby te pokazują ogromne zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy
oraz innych osób z całej Polski.
Ideą przewodnią Maratonu jest pisanie listów w obronie osób, których prawa są łamane. W każdym roku

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

wybieranych jest kilka przypadków naruszeń praw człowieka na świecie. W 2011 roku pisaliśmy na przykład
w kilkunastu sprawach, m.in. w obronie azerskiego aktywisty Jabbara Savalana, Meksykanek -Valentiny
Rosendo Cantú i Inés Fernández Ortegi, Andreja Sannikau i innych białoruskich więźniów sumienia czy
więźniów obozu Yodok w Korei Północnej. W przygotowanie Maratonu zaangażowane są rzesze
wolontariuszek i wolontariuszy. Całość przygotowań do Maratonu koordynuje Biuro w Warszawie, także w
Warszawie odbyło się centralne wydarzenie, którego partnerami były Teatr Dramatyczny w Warszawie i Café
Kulturalna. Ponadto projekt wsparli: UNDP, lokalni partnerzy wydarzeń i firma kurierska Siódemka.
Rozesłano również petycję internetową na rzecz więźniów obozu Yodok w Korei Północnej, pod którą
podpisało się ponad 2500 osób. Dzięki grantowi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowano projekt
„Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International”. W ramach projektu
odbyły się 2 ogólnopolskie szkolenia, podczas których przeszkolono 40 osób. Po przeszkoleniu osoby te
przeprowadziły kolejne, regionalne tym razem szkolenia. Przy okazji Maratonu nawiązano kontakty z
mediami ogólnopolskimi i lokalnymi w efekcie czego w okresie 1–14 grudnia pojawiło się 95 relacji
medialnych w prasie, 39 w telewizji, 144 w radiu, 596 w Internecie. W tym samym czasie odnotowaliśmy
również ok. 36 000 wizyt na blogu, 14 000 wizyt na stronie internetowej Amnesty International w okresie
5–11 grudnia,

oraz wzrost liczby osób, które na Facebooku zainteresowane były naszymi działaniami.

Podejmowane działania nie tylko wpływają na świadomość społeczną w zakresie praw człowieka, ale także
przynoszą wymierne efekty w zakresie zmiany sytuacji osób pokrzywdzonych. Dotychczas odnotowaliśmy
poprawę sytuacji 4 osób, które były bohaterami i bohaterkami ostatniego Maratonu Pisania Listów.
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Białoruś
Po wyborach prezydenckich na Białorusi pod koniec 2010 roku rozpoczęto nękanie, aresztowania i
prześladowania opozycjonistów i obrońców praw człowieka na niespotykaną dotąd skalę. Celem działań
Amnesty International było przyczynienie się do poprawy sytuacji więźniów sumienia i aktywistów oraz
podnoszenie świadomości w kwestii praw człowieka na Białorusi. Wykorzystaliśmy obchody 50-lecia
istnienia Amnesty International, aby zorganizować akcję w obronie Żmiciera Daszkiewicza, nagłośnić
sytuację Andrzeja Poczobuta, Alesia Bialeckiego i innych więźniów sumienia czy zebrać podpisy pod petycją
przeciwko karze śmierci na Białorusi. Andreja Sannikaua, kandydata na Prezydenta podczas ostatnich
wyborów na Białorusi, uczyniliśmy jednym z bohaterów Maratonu Pisania Listów. Akcja internetowa
„Uwolnijmy Tymona Tymańskiego/Uwolnijmy Żmiciera Daszkiewicza” z udziałem znanego polskiego muzyka
wzbudziła wielkie zainteresowanie: ponad 18 tys. osób obejrzało na portalu youtube.com film Tymon
Tymański o szczegółach zatrzymania. O akcji z udziałem Tymona Tymańskiego pojawiło się ponad 50
doniesień w Internecie i w radiu, a ponad 13 tys. osób wzięło udział w wydarzeniu na Facebooku.
Zaangażowanie i udział w festiwalach takich jak: Life Festival w Oświęcimiu (16–18 czerwca 2011);
Open’er Festival w Gdyni (1–4 lipca 2011); Seven Festival Music & More w Węgorzewie (10–13 lipca
2011); Off Festival (4–7 sierpnia 2011).
Obecność na festiwalach wykorzystano do działania na rzecz Żmiciera Daszkiewicza – zebrano 5822
podpisów pod petycją o uwolnienie białoruskiego opozycjonisty. Również na festiwalach prowadzono
warsztaty na temat wolności słowa. Powstała strona www.listnabialorus.pl – gdzie umieszczono
elektroniczną petycję wzywającą do uwolnienia wszystkich więźniów sumienia na Białorusi. Do końca roku
zgromadziliśmy ok. 4 tys. podpisów pod tą petycją. Ponadto zrealizowano wywiady i filmy z białoruskimi
działaczami, współpracownikami Andreja Sannikaua, Żmicierem Barodką i Lidią Czestową. Ponad 500 osób
obejrzało je na youtube w wersji polskiej i angielskiej. Przeprowadzono też happening Lampiony
Solidarności – razem z grupą warszawską, 21 stycznia 2011 r. w Warszawie. Do działań na rzecz Białorusi
dołączyła również Agata Buzek, która w spocie radiowym zapraszała do podpisania petycji na stronie
listnabialorus.pl. Dzień Jogi (19 lutego 2011) zadedykowano dla białoruskich więźniów sumienia.
Kilkanaście szkół jogi z całego kraju tego dnia zbierało fundusze na rzecz działaczy z Białorusi. We
współpracy z Gazetą Wyborczą podjęliśmy działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który został
uznany za więźnia sumienia Amnesty International. Natomiast z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Karze
Śmierci (10 października) – zbieraliśmy podpisy pod globalną petycją na rzecz zniesienia kary śmierci na
Białorusi. Ok. 1 tys. osób z Polski podpisało się pod petycją przeciwko karze śmierci na Białorusi. W sumie
pod petycją zgromadzono 250 tysięcy podpisów ludzi z całego świata.

Pilne Akcje
Pilne Akcje są systemem szybkiego reagowania Amnesty, który działa już od 1973 roku. Są one używane w
sytuacji bezpośredniego zagrożenia konkretnych osób, niekiedy też grup lub społeczności. Pilne Akcje
organizowane przez Amnesty International to jeden ze sposobów ratowania prześladowanych aktywistów i
aktywistek, którzy często, pozbawieni koniecznej opieki medycznej, torturowani są w więzieniach, ale także
osób skazanych na śmierć lub pozbawionych prawa do rzetelnego procesu czy tych, którzy zaginęli ujęci
przez służby bezpieczeństwa. W odpowiedzi na konkretne przypadki łamania praw człowieka w ramach sieci
Pilnych Akcji tysiące sympatyków i sympatyczek AI wysyła listy do władz wielu krajów. W Polsce w 2011
roku w sieci Pilnych Akcji działało ponad 1100 osób. Otrzymali oni apele o podjęcie działań w 40
sprawach. Pilne akcje były też regularnie wysyłane do ponad 30 000 odbiorców comiesięcznego newslettera
Stowarzyszenia (stan na koniec grudnia 2011 r.). Wysłane z Polski pilne akcje dotyczyły m.in: Andreja
Sannikau, Alesia Bialackiego i innych więźniów sumienia z Białorusi, Sakineh Mohammadi z Iranu, Li
Shanshan z Chin, Consorcio Oaxaca z Meksyku, obrońców praw człowieka z Syrii. Apele dotyczyły również
praw migrantów, praw kobiet, kary śmierci. Odnotowaliśmy poprawę sytuacji 5 osób, rozsyłając dobre
wiadomości do aktywistów i aktywistek sieci Pilnych Akcji.
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EDUKACJA PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach

Polska sekcja międzynarodowego ruchu Amnesty International od 10 lat angażuje się w kwestię edukacji
praw człowieka i kreowania postaw obywatelskich. Projekt „Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich
rękach” jest przedłużeniem tych działań i będzie czerpał z dotychczasowych doświadczeń oraz kapitału
ludzkiego w postaci sieci trenerów i trenerek oraz szkół związanych ze Stowarzyszeniem, ale jednocześnie
zakłada otwarcie na szeroką skalę na szkoły i społeczności do tej pory niezaangażowane w projekty
dotyczące edukacji i aktywności obywatelskiej.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji obywatelskich i mobilizację młodzieży do pracy na rzecz zmian
w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Wezmą w nim udział uczniowie/uczennice i
nauczyciele/nauczycielki ze 160 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 90 trenerów/trenerek praw
człowieka z całej Polski. Potrzeba działania w tym obszarze wynika przede wszystkim z potwierdzonego
badaniami niskiego zaangażowania Polaków w działania społeczne i wolontariat. Projekt jest także
uzupełnieniem i wzbogaceniem przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, realizowanego, często mało aktywnie,
przez szkoły, a którego ważną częścią według najnowszych standardów MEN ma być realizacja własnych
projektów przez samych uczniów. W ramach projektu „Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”:
zostanie stworzona sieć trenerów-animatorów działań lokalnych; przeprowadzony zostanie kurs e-learningowy
dla uczniów i nauczycieli; dzięki zdobytej wiedzy szkoły będą mogły zidentyfikować problemy swojej
społeczności i zaproponować własne projekty mające na celu pozytywną zmianę.
Cykl

zostanie

powtórzony

z

uwzględnieniem

dotychczasowych

doświadczeń

–opinie

uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek posłużą do ulepszenia materiałów i wprowadzenia zmian dla
lepszej realizacji projektu w kolejnym roku. Po 2 latach materiały i dobre praktyki zostaną zebrane w
publikacji końcowej, która będzie mogła być podręcznikiem i inspiracją dla innych społeczności i szkół.
Dzięki projektowi młodzi ludzie uświadomią sobie, że są współodpowiedzialni za społeczność, której są
członkami i mogą dokonywać w niej realnych zmian; nauczą się reagować na problemy lokalne i wprowadzać
w życie swoje pomysły. Partnerami projektu są Amnesty International Szwajcaria i Amnesty International
Dania. W 2011 roku zdobyto środki na realizację projektu, a w pierwszych trzech miesiącach projektu, w
okresie październik – grudzień 2011 r., podjęto działania przygotowawcze i stworzono materiały szkoleniowe
oraz treść kursu e-learningowego projektu.
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Edukacja dla Godności
W 2011 roku rozpoczęliśmy drugi rok międzynarodowego projektu „Edukacja dla Godności”, który w sumie
będzie trwał trzy lata – do lutego 2013 roku. Wychodząc z założenia, że ubóstwo to nie tylko brak dochodu,
ale przede wszystkim brak podstawowych praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskryminacja i brak
możliwości decydowania o swoim losie, w tym projekcie edukacyjnym pokazujemy, że prawa człowieka są
kluczem do wyjścia z pułapki ubóstwa. Projekt „Edukacja dla Godności” ma na celu zaangażowanie
młodych ludzi i ich nauczycieli/ek w debatę na temat ubóstwa. Ma on również ułatwić zrozumienie faktu, że
doświadczenie, jakie niesie ze sobą ubóstwo to nie tylko niski dochód lub jego brak, ale również
ograniczenia, marginalizacja, brak poczucia bezpieczeństwa i prawa głosu. Działania w ramach projektu
umożliwią nie tylko lepsze, poparte wiedzą zrozumienie rozwoju oraz praw człowieka (oraz związków między
nimi), ale także nauczą młodych ludzi korzystać z praw człowieka w poszukiwaniu rozwiązań dla problemu
ubóstwa. Program zwiększy również świadomość tego, że łamanie praw człowieka i niezaspokojenie jego
podstawowych potrzeb są przyczynami ubóstwa, a co za tym idzie, że pogwałcenie praw człowieka pogłębia
ubóstwo oraz urąga godności człowieka. Działania nakierunkowane na młodych ludzi mają zwiększyć ich
świadomość dotyczącą problemu ubóstwa jako czynnika naruszającego prawa człowieka oraz dostarczą im
narzędzi, dzięki którym będą domagać się zaprzestania łamania praw człowieka, które uniemożliwiają
ludziom wyjście z ubóstwa. W roku 2011 w ramach projektu „Edukacja dla Godności” przedstawiciele
Amnesty International Polska pracowali w międzynarodowej grupie roboczej, tworzącej materiały edukacyjne
projektu poprzez:

ocenę dostępnych materiałów edukacyjnych w obszarze edukacji rozwojowej,

przeprowadzenie grup fokusowych z młodzieżą szkolną i studencką, udział w międzynarodowym warsztacie
wypracowującym materiały w Londynie (luty 2011), wizyty studyjne w Amnesty International Republika
Afryki Południowej i Amnesty International Sierra Leone (luty 2011) i pilotaż powstałych materiałów w
szkołach (marzec–czerwiec 2011). W ramach projektu zostały wypracowane: Poradnik dla facylitatorów i
facylitatorek oraz I moduł szkoleniowy „Prawa człowieka i ubóstwo”. Zostały przeprowadzone 4 szkolenia dla
facylitatorów/ek

obejmujące

50

uczestników/czek.

W

ramach

projektu

roczną

współpracę

ze

Stowarzyszeniem rozpoczęły 34 szkoły.

Projekt „Odkryj siłę praw człowieka”
Projekt Amnesty International „Odkryj siłę praw człowieka” był realizowany od lipca 2010 r. do końca
czerwca 2011 r. Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji obywatelskich i świadomości prawnej
uczniów szkół średnich i gimnazjalnych. Projekt był naturalną kontynuacją działań międzynarodowego
programu edukacyjnego Amnesty International „Prawa człowieka–Edukacja–Działanie” (Rights–Education–
Action Programme) realizowanego w Polsce w latach 2002–2009, który był nastawiony na budowanie
świadomości w zakresie praw człowieka oraz kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i zrozumienia.
Poprzez projekt „Odkryj siłę praw człowieka” zachęcaliśmy młodych ludzi do poczynienia kolejnego kroku –
do korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich
łamania. W 2011 r., po przygotowaniu materiałów szkoleniowych w tym publikacji ze scenariuszami zajęć
uzupełnionych o materiały multimedialne, projekt wszedł w fazę realizacji. Od lutego do czerwca 2011 r.
przeprowadzono 14 szkoleń dla trenerów/ek i aktywistów/ek organizacji pozarządowych oraz 11 szkoleń dla
nauczycieli/ek, co łącznie dało liczbę 323 uczestników/czek szkoleń. Ostatecznie szacujemy liczbę
beneficjentów (uczestników szkoleń prowadzonych przez przeszkolone osoby) na 56 000 osób.
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ROZWÓJ AKTYWIZMU

Celem pracy nad rozwojem aktywizmu było określenie strategicznego podejścia do aktywizmu i większa
widoczność zaangażowania

aktywistów i aktywistek w lokalnych społecznościach. W tym celu

przeprowadzono szkolenia dla grup lokalnych i zespołów edukacyjnych, które odbyły się w regionach:
Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Lublin, Opole, Rzeszów, Toruń, Tczew, Poznań. Dzięki
stałemu wsparciu merytorycznemu dla aktywistów i aktywistek wzmocniono sieć działaczy i działaczek
Amnesty International. Opracowano i przygotowano też projekt szkoleniowy Akademia Aktywizmu, jak
również projekt szkoleniowy, promujący wolontariat w organizacji. Zorganizowano 2 konkursy grantowe dla
aktywistów i aktywistek na najlepszy projekt związany z priorytetami działania Amnesty International w
2011 roku. Powstała Strategia Aktywizmu, która prezentuje kierunki rozwoju sekcji oraz działania, jakie
należy podjąć w celu rozwoju aktywizmu w Amnesty International Polska,

zapewniono wsparcie

merytoryczne, zidentyfikowano potrzeby, nawiązano dobre kontakty z grupami i zespołami, przeprowadzono
11 szkoleń regionalnych i 2 szkolenia ogólnopolskie, przeanalizowano kondycję grup i zespołów, zapewniono
stały kontakt z aktywistami w regionach, zrealizowano 8 projektów aktywistycznych, które zostały wybrane w
ramach konkursów grantowych.

Grupy lokalne zorganizowały szereg samodzielnych akcji, m.in.: 5 grup lokalnych było zaangażowanych w
ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci, w kwestii odpowiedzialności korporacji
wydarzenia przygotowali również aktywiści w 5 grupach lokalnych. Liczne formy zaangażowania społecznego
aktywistów i aktywistek z grup szkolnych i lokalnych miały miejsce w ramach AI@50, poprzez
zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej, pikników, happeningów.

LOBBING I KAMPANIE

Działania lobbingowe i kampanie Amnesty International podejmowane są w celu zmiany prawa lub polityki
w Polsce i na świecie. W 2011 roku pracowniczki i pracownicy Stowarzyszenia, we współpracy z
Międzynarodowym Sekretariatem AI opracowali polską część raportu rocznego Amnesty International, oraz
raport o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce na potrzeby Powszechnego Przeglądu Okresowego w ONZ,
w ramach którego Polska będzie oceniana wiosną 2012 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na
Rzecz Równych Szans i Koalicji na rzecz wprowadzenia OPCAT, a od jesieni 2011r. również Grupy
Zagranica. 2011 roku minął pod znakiem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, czemu
Amnesty International poświęciła szczególną uwagę. Ponadto organizacja prowadziła działania o charakterze
lobbingowym m.in. w zakresie reformy Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz wzięła aktywny udział w
konsultacjach projektu nowej polskiej ustawy o użyciu broni palnej i przymusu bezpośredniego.
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Kampania Bezpieczeństwo i Prawa Człowieka
Kampania Bezpieczeństwo i Prawa Człowieka stanowi nową fazę kampanii Stop Torturom w Wojnie z
Terroryzmem. Amnesty International nieustająco nagłaśnia przypadki naruszeń praw człowieka, które mają
miejsce pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa, lub naruszeń, które nadal nie zostały wyjaśnione i
rozliczone, jak sprawa tajnych więzień CIA w Polsce. Organizacja wielokrotnie zwracała się do polskich
władz i Prokuratora Generalnego, aby zapewnili wiarygodność i przejrzystość prowadzonego w tej sprawie
śledztwa i zaapelowała, aby nie ukrywali się za zasłoną w postaci tajemnicy państwowej. W przeddzień
objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w maju 2011 roku, odbyły się spotkania z Ministrem
Sprawiedliwości, Krzysztofem Kwiatkowskim, oraz zastępczynią Prokuratora Generalnego, Marzeną
Kowalską. Organizacja przedstawiła postulat, że polskie władze muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby
zapewnić kontynuację rozpoczętego śledztwa i podjąć kroki w celu zapewnienia, że śledztwo będzie
prowadzone w sposób rzetelny, bezstronny oraz z uwzględnieniem wszelkich dowodów i okoliczności. W
spotkaniach tych uczestniczył również Sekretarz Generalny międzynarodowego ruchu Amnesty International,
Salil Shetty.
W dniach 1-5 lutego 2011, Amnesty International współorganizowała szereg paneli z okazji przyjazdu
Moazzama Begga, byłego więźnia Guantánamo i Andyego Worthingtona, brytyjskiego dziennikarza śledczego
i współautora filmu “Poza prawem. Echa z Guantanánamo”. Pokazy filmu i debaty z udziałem gości i
przedstawicieli Stowarzyszenia odbyły się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Przez cały
rok systematycznie publikowano materiały prasowe m.in. na temat sytuacji więźniów Guantanamo oraz na
temat konieczności wyjaśnienia przez kraje Unii (Finlandii, Danii, Rumunii) swojej roli w amerykańskim
programie nielegalnych transferów. Jesienią na języki polski został przetłumaczony raport o tajnych
więzieniach na Litwie pt. Raport „Kiedy w końcu poznamy prawdę na temat tajnych więzień CIA na Litwie.

Niezależne śledztwo musi być przeprowadzone teraz!”
W dniu rozpoczęcia polskiej Prezydencji Amnesty International opublikowała międzynarodową petycję do
polskiego premiera, domagając się od premiera między innymi jasnej deklaracji, że celem Polski jest
pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób, które brały udział w programie nielegalnych transferów i
tajnych więzień CIA, w tym wysokich urzędników państwowych. Petycja była promowana za pomocą
krótkiego filmu kampanijnego, zrobionego przez polską sekcję AI. Film na Youtube obejrzało 3390 osób.
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Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej
Amnesty International opracowała dla Polski, która pierwszego lipca przejęła przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej, rekomendacje w siedmiu obszarach praw człowieka. Rekomendacje te zostały przedstawione
na konferencji prasowej 17 czerwca 2011 r. oraz przekazane polskim władzom listownie i bezpośrednio na
spotkaniach. Odbyły się spotkania z Mikołajem Dowgielewiczem, Sekretarzem Stanu ds. Europejskich oraz
Jerzym Millerem, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Amnesty International wezwała rząd
Polski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie pełnej odpowiedzialności wszystkich państw
członkowskich uczestniczących w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA. Organizacja
podkreśliła, że Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby polskie śledztwo w sprawie doniesień o
istnieniu tajnego więzienia w Starych Kiejkutach stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów
Unii Europejskiej. Amnesty International zwróciła się również do Polski aby podczas Prezydencji wywarła
presję na rząd Białorusi w celu uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i zniesienia kary śmierci.
Organizacja zwróciła także uwagę, że proces przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej nakłada na Polskę
i inne kraje członkowskie obowiązek domagania się od Chorwacji podjęcia zdecydowanych działań mających
na celu osądzenie zbrodni wojennych oraz zapewnienie ofiarom oraz ich rodzinom prawa do rzetelnego
procesu i odszkodowań za zbrodnie popełnione w trakcie wojny w Chorwacji w latach 1991–1995.
Przedstawicielka polskiego Amnesty International we wrześniu 2011 r. wygłosiła referat na seminarium
eksperckim zorganizowanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Seminarium dotyczyło
integracji europejskiej państw regionu Bałkanów Zachodnich i uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji
unijnych (ESDZ, KE), eurodeputowani, reprezentanci think-thanków polskich i europejscy oraz krajowi
dziennikarze. Postulaty organizacji zostały przedstawione także na spotkaniu z Ryszardem Kaliszem,
przewodniczącym sejmowej Komisji ds. praw człowieka i sprawiedliwości.
W kwestii ochrony praw kobiet Amnesty International wezwała polski rząd do podpisania i niezwłocznego
ratyfikowania Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej. Organizacja podjęła działania lobbingowe dotyczące Konwencji Rady Europy, nawiązując kontakt
z głównymi instytucjami zajmującymi się tą tematyką. Odbyło się również spotkanie z Dyrektorką
Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Krystyną Żurek oraz Jerzym Baurskim.
Zorganizowano kampanię internetową i medialną dotycząca podpisania konwencji. Organizacja podkreśliła
również, że Prezydencja powinna dołożyć wszelkich starań, aby kraje członkowskie wprowadziły odpowiednią
i jasno zdefiniowaną politykę wobec społeczności romskiej w Europie, oczekując od polskiego rządu, że w
ramach Prezydencji podejmie działania zmierzające do skutecznej i pełnej implementacji Krajowych
Strategii Integracji Romów przez Unię Europejską. Amnesty International wezwała polskie władze, aby
włączyły się w dyskusję na temat sprawiedliwego traktowania migrantów i uchodźców w Unii Europejskiej,
informując je o stanowisku i zaleceniach AI dotyczących migrantów i uchodźców. Tej kwestii, jak i integracji
społeczności romskiej w UE, poświęcono spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych – Jerzym Millerem.
Amnesty International przedstawiła również rekomendacje w celu wzmocnienia wewnętrznej strategii Unii
Europejskiej dotyczącej praw człowieka. Przedstawiła również rekomendacje dotyczące wspierania obrońców
praw człowieka w krajach trzecich.
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Prawa uchodźców i migrantów
Celami prowadzonej kampanii były zwiększanie świadomości na tematy sytuacji migrantów i uchodźców w
Polsce i na świecie oraz prowadzenie dialogu z polskimi władzami na temat praw migrantów i uchodźców (w
tym monitorowanie zmian prawa i przygotowywanie opinii i komentarzy do propozycji nowy rozwiązań
prawnych).W tym celu przygotowywano opinie o dopuszczalności ekstradycji w sprawach dotyczących
obywatela Turcji oraz Azerbejdżanu i opracowano informacji o krajach pochodzenia i/lub podejmowanie
interwencji w sprawach obywateli: Uzbekistanu, Libii, Czeczenii, Turcji, Białorusi, Federacji Rosyjskiej,
Egipty, Iranu, Kongo, Ukrainy i Syrii. Opinia AI dotycząca dopuszczalności ekstradycji została wzięta pod
uwagę przy rozpatrywaniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie.
Przygotowano komentarzy do zmian w polskim prawie oraz opinie dotyczącej sytuacji socjalnej osób, które
wniosły skargę do sądu administracyjnego na decyzję odmowną o statusie uchodźcy. Prowadzono działania
rzecznicze skierowane do różnych instytucji państwowych: MSZ, MSWiA, MPiPS, UdcC, RdsU, SG, KGP,
PG, posłów, senatorów, europosłów oraz do przedstawicielstw zagranicznych w Polsce. Odbyło się spotkanie
z komendantem głównym Straży Granicznej i dyskusja na temat roli FRONTEXu oraz polskiego
zaangażowania w prace agencji. Priorytetem w 2011 roku była reakcja na kryzys w regionie Afryki Północnej
i Bliskiego Wschodu oraz w basenie Morza Śródziemnego (Malta i Lampedusa). Dzięki zainteresowaniu
mediów zwrócono uwagę na sytuację osób ubiegających się o azyl w Grecji, jak również na akcję
regularyzacji statusu imigrantów w Polsce. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami ambasady Meksyku i
rozmowa na temat sytuacji migrantów w tym kraju i w regionie. Podczas festiwalów filmowych w dniu
uchodźcy wyświetlono filmy o sytuacji migrantów w Meksyku.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Amnesty International prowadziła monitoring mediów i aktywnie
uczestniczyła w działaniach Koalicji na rzecz Równych Szans. Stowarzyszenie uczestniczyło w debacie nad
projektem ustawy o umowie związku partnerskiego oraz nad obywatelskim projektem ustawy o całkowitym
zakazie aborcji. Analiza problemu dyskryminacji i rasizmu w Polsce oraz rekomendacji w tym zakresie
zostały opublikowane w raporcie Amnesty International o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce,
przygotowanym na potrzeby Powszechnego Przeglądu Okresowego w ONZ. Organizacja również opracowała
komentarz do III reportu MSWiA dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w
Rzeczypospolitej Polskiej.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki X nie
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

100 000

Osoby
prawne

-

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem 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)

94.99Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Amnesty International jest ruchem społecznym, w Polsce
współtworzy go ponad 10 tysięcy aktywistów/ek i sympatyków,
w tym ponad 2800 członków i członkiń (dane z 31 grudnia
2011r). Jedną z głównych form realizacji działań statutowych
stowarzyszenia jest aktywizm, rozumiany jako aktywizm
członków indywidualnych, zespołów edukacyjnych i grup
lokalnych. W Polsce działa również rozbudowana sieć
szkolnych grup Amnesty International (136). Stowarzyszenie
realizuje kampanie społeczne, działania rzecznicze i projekty
edukacyjne. Działania na rzecz osób indywidualnych,
znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie,
podejmowane są w koordynacji z ruchem globalnym. Amnesty
International Polska od 2001 roku organizuje Maraton
Pisania Listów - największe w Polsce wydarzenie dotyczące
obrony praw człowieka. Organizacja jest niezależna od rządów
i partii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu.
Kod PKD:
Kod PKD:
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94.99.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X nie

(-)
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
(-)
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

X nie

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

(-)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

2137974,64 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0,0

zł

0,0 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

59817,06 zł
367824,31 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

86474,94 zł
281349,43 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,0 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,0 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

781693,38 zł

a) ze składek członkowskich

733373,01 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

46074,37 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

0,0 zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

0,0

0,0 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

2246,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,0 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

0, 0 zł
0,0 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,0 zł

8. Z innych źródeł

918565,00 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,0

2. Wynik działalności gospodarczej

0,0 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych

14

zł

0,0 zł

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

0,0 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

59817,06 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1

Edukacja, Odkryj siłę praw człowieka, środki własne

6665,27 zł

2

Projekt edukacyjny „Teraz! Prawa człowieka w Twoich rękach”, środki własne

8560,00 zł

3

Projekt „Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty
International”, środki własne

12183,33 zł

4

Projekt Edukacja dla Godności, środki własne

32408,46 zł

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 kwotą
1
2
3
4

Projekt Edukacja dla Godności, Pierwszy warsztat Grupy Roboczej z udziałem 3 partnerów z
krajów Południa - podróż
Koordynacja projektu „Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty
International”
Projekt Edukacja dla Godności,
Udział 2 partnerów z krajów Południa w Polsce (1 wizyta przez 5 dni) - podróż
Projekt Edukacja dla Godności,
Materiały szkoleniowe

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

9528 zł
6311,00 zł
6797,01 zł
W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

Koszty ogółem:

1611235,11 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w
tym :

14498,50 zł

1196041,54 zł

59817,06 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

-

0 ,0 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

-

0,0 zł

16565,20 zł

0,00 zł

8938,15 zł

0,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

15

389690,22 zł

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości

x

x

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
x
działalności 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)

tak.

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

x 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. 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)

17 osób

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)

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

169 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

x

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

16

11,5 etatów

2806 osób fizycznych
0 osób prawnych

organizacja pozyskała 999 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 536 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

x

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:

10 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób
10 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

450 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

150 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 osób

d) członkowie organu zarządzającego

17 osób

e) inne osoby

278 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

zł

550115,51 zł
550115, 51 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

846089,22

Nagrody

0,00 zł

Premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

295973,71 zł

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

17

846089,22

zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

w
tym:

0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

zł

846089,22

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
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0,00 zł
0,00 zł
2697 zł (umowa o
pracę)
379 zł (suma
wszystkich umów)

0,00 zł
0,00 zł
7448,27 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0.00

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

,

zł

(-)

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-
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5

-

-

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

X tak

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota
Projekt edukacyjny „Odkryj siłę praw człowieka”

1

61314,17

zł

2

Projekt edukacyjny „Teraz! Prawa człowieka w Twoich rękach”

183114,00

zł

3

Projekt „Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty
International”

36921,26

zł

4

-

, zł

5

-

, zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

-, zł

2

-

-, zł

3

-

-, zł

4

-

-, zł

5

-

-, zł

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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

-%

-%

2

-

-

-%

-%

-%

-%

3
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

19

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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
X tak
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

