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SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE  

FUNDACJA HUMANITY IN ACTION POLSKA  

ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi 

zmianami, Zarząd Fundacji jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania  

finansowego dającego prawidłowy, rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji 

na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 roku 

i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przedstawione w niniejszym dokumencie w 

następującej kolejności: 

 

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

2. dodatkowe informacje i objaśnienia,  

3. bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

414.789,26 zł. 

4. rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 

roku wykazujący zysk netto w kwocie 78.691,56 zł 

 

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

 

Podpisy: 

 

 

 

Monika Mazur-Rafał – Prezes Zarządu Fundacji 

 

 

 

Magdalena Szarota – Członkini Zarządu 

 

 

 

Elżbieta Nowak, osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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1.      WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 

 

Informacje ogólne 

 

Fundacja Humanity In Action Polska prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr KRS 0000320583 od 30.12.2008 roku. 

  

Dane identyfikacyjne: 

 rodzaj organizacji – Fundacja 

 REGON – 141734840 

 NIP – 701-016-81-18 

 nazwa – FUNDACJA HUMANITY IN ACTION POLSKA 

 siedziba – Warszawa 

 adres – ul. Konwiktorska 7 lok 43/7, 00-216 Warszawa 

 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2020 r.: 

 

1. Monika Mazur-Rafał – Prezes Zarządu 

2. Magdalena Szarota – Członkini Zarządu 

 

Skład Rady Fundacji na 31.12.2020 r.: 

 

1. Aleksandra Auleytner 

2. Zbigniew Bujak 

3. Jan Król 

4. Waldemar Markiewicz 

5. Grażyna Michałowska 

6. Janusz Reiter 

7. Roland Sprung  

8. Dariusz Stola 

9. Stefan Twardak  

 

Cele i zadania Fundacji: 

 

Celami Fundacji są upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, promowanie działań na 

rzecz praw człowieka oraz skupianie młodzieży wokół idei Fundacji. 

 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) organizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży w dziedzinie praw człowieka, 

b) oferowanie praktyk w instytucjach i organizacjach zajmujących się prawami 

człowieka, 
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c) wspieranie absolwentów programu w realizacji ich własnych projektów w dziedzinie 

praw człowieka, ułatwianie im nawiązywania bezpośrednich kontaktów z 

autorytetami w tej dziedzinie (system mentoringu), 

d) rozwijanie „senior fellows network”, tj. kontaktów między absolwentami programu, 

e) prowadzenie badań w zakresie praw człowieka, 

f) organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawach 

człowieka, 

g) współpracę z organizacjami partnerskimi Humanity in Action, 

h) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, wymiany 

osób i doświadczeń, 

i) pozyskiwanie i przekazywanie dotacji i grantów, 

j) wspieranie finansowe i niefinansowe uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

k) współpracę z mediami. 

 

Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2020 roku: 

 

Priorytety pracy programowej na 2020 rok przyjęte na Posiedzeniu Rady Fundacji w dn. 

09.12.2019 r. 

 

I. Priorytety pracy programowej w 2020 r. 

 

1) Kontynuacja i udoskonalanie Akademii Praw Człowieka w Polsce. 

 

2) Kontynuacja bliskiej współpracy z międzynarodową siecią HIA w wymiarze 

koncepcyjnym, merytorycznym, organizacyjnym w zakresie tworzenia i implementacji 

nowych międzynarodowych programów dla sieci HIA w Warszawie włącznie z 

tworzeniem wspólnych strategii oraz działań programowych, fundraisingowych i 

promocyjnych, a także w zakresie dotychczasowych wspólnych projektów tj. Akademii 

Praw Człowieka, międzynarodowych programów stażowych w Kongresie USA i w 

Parlamencie Europejskim. 

 

3) Promocja efektów pilotażowego projektu „Przestrzeń Działania”. 

 

4) Rozszerzanie, dywersyfikacja oraz zwiększanie zakresu oddziaływania oferty 

programowej oraz wzmacnianie pozycji Fundacji na ‘rynku’ organizacji pozarządowych 

jako organizacji posiadającej know-why oraz know-how i zasoby eksperckie: 

- kontynuacja działalności w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści oraz fake 

news w Polsce: uwzględnianie tej tematyki w programach HIA Polska oraz 

opracowywanie nowych form działania nawiązując do doświadczeń zebranych ze 

zrealizowanych już przez Fundację projektów, jak również promowanie osiągniętych w 

ich wyniku dobrych praktyk, w szczególności za pomocą portalu 

www.uprzedzuprzedzenia.org oraz www.humanityinaction.org/poland. Dodatkowym 

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
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komponentem działalności statutowej mogłyby być szkolenia obejmujące 

kompetencje medialne i krytyczne myślenie w zakresie odbioru i tworzenia treści, 

- kontynuacja działalności w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, 

wielokulturowości oraz wzmacniania standardów demokratycznych i praw człowieka, 

-kontynuacja działalności w zakresie promowania praw osób z niepełnosprawnościami, 

szczególnie poprzez udział w eksperckich projektach, konferencjach i programach 

edukacyjnych, w tym w szczególności w ramach sieci HIA, 

- udoskonalanie i rozpowszechnianie narzędzi z zakresu edukacji i promocji praw 

człowieka/edukacji obywatelskiej, w tym wypracowanych przez uczestników i 

uczestniczki projektów HIA Polska pod nadzorem merytorycznym personelu Fundacji 

HIA Polska, w szczególności za pośrednictwem portalu www.uprzedzuprzedzenia.org i 

www.humanityinaction.org/poland oraz narzędzi opartych na Internecie z naciskiem 

na obecność w mediach społecznościowych, 

- poszukiwanie nowych sposobów dzielenia się z młodymi ludźmi treściami z zakresu 

misji Fundacji przy użyciu nowoczesnych technologii tworząc innowacje w edukacji (np. 

tworzenie gier społecznie-zaangażowanych), 

- pilotażowe wypróbowanie rozszerzenia oferty programowej Fundacji o działalność 

statutową odpłatną, 

- kontynuacja udzielania wsparcia/patronatów inicjatywom innych podmiotów w 

działaniach spójnych z misją HIA Polska. 

 

5) Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, fundraisingowe, mentoringowe i 

promocyjne działalności absolwentów/ek programów HIA Polska w zakresie praw 

człowieka i aktywności obywatelskiej (tzw. Action Projects i inne projekty) poprzez 

animowanie działalności sieci absolwentów/ek w Polsce i na Ukrainie (tzw. Senior 

Fellows Network) oraz wspieranie działalności młodych ludzi w ramach tych sieci. 

 

6) Kontynuowanie promowania marki HIA Polska poprzez udział w debatach, 

spotkaniach, konferencjach oraz publikacjach eksperckich, jak również i w mediach. 

 

 

 

  

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
http://www.humanityinaction.org/poland
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Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2020 roku 

 

W 2020 r. Fundacja Humanity in Action Polska realizowała następujące projekty: 

 

XV EDYCJA AKADEMII PRAW CZŁOWIEKA I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

 

3-24 czerwca 2020 r.  

 

 

 

Nazywam się Natalia, pochodzę z Wodzisławia Śląskiego, małego miasta na południu Polski. 

Walczę o prawa człowieka, ponieważ chciałabym być częścią bardziej sprawiedliwego 

świata i wraz z przyjaciółmi ciągle zmieniać go na lepsze. 

Jestem Marina, pochodzę z niewielkiej rolniczej miejscowości w Ukrainie i walczę o prawa 

człowieka, aby wyeliminować dyskryminację, uprzedzenia, hejt, nieporozumienia między 

ludźmi. 

Nazywam się Lamisa, pochodzę z Dallas w Teksasie w USA i walczę o prawa człowieka, 

ponieważ zdałam sobie sprawę, że praca na ich rzecz zaczyna się w naszych społecznościach, 

w naszych domach i w nas samych. 

 

Przez trzy intensywne tygodnie (od 03.06 do 24.06.2020 r.) 23 młodych liderów/ek 

i aktywistów/ek z Polski, USA, Niemiec i Ukrainy wzięło udział i aktywnie współtworzyło XV 

edycję międzynarodowej Akademii Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship. 

Ze względu na pandemię COVID-19 po raz pierwszy Akademia odbyła się w 100% on-line. 

Przekształcenie dotychczasowego modelu programu HIA do warunków pracy zdalnej w ciągu 

krótkiego czasu było sporym wyzwaniem. Jednak podjęcie tego wyzwania było jedyną słuszną 

decyzją w czasach pogarszającej się sytuacji grup mniejszościowych i marginalizowanych 

w Polsce i na świecie. W związku z tym jeszcze bardziej wzrosło zapotrzebowanie na 

świadomych/e działaczy/ki na rzecz praw człowieka.  

 

 

 

 

 

https://www.humanityinaction.org/fellowship-warsaw/warsaw-fellows/
https://www.humanityinaction.org/fellowship-warsaw/warsaw-fellows/
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-

miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-

obywatelskich/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-

czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-

pierwszy-100-on-line/  

 

Głównymi celami Akademii były: 

- poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestniczek/uczestników nt. wyzwań z zakresu 

przestrzegania praw człowieka i mniejszości w Polsce w perspektywie historycznej i 

współczesnej, jak również sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom przez polskie państwo i 

społeczeństwo w zakresie wielokulturowości, przeciwdziałania ksenofobii, mowie nienawiści i 

dyskryminacji,  

- poznanie innowacyjnych metod i strategii przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka i 

promocji kultury praw człowieka oraz przedstawienie kluczowych organizacji w polskim 

systemie ochrony praw człowieka, 

- rozwijanie umiejętności niezbędnych do opracowywania kampanii społecznych przeciwko 

naruszeniom praw człowieka, ksenofobii, mowie nienawiści i dyskryminacji w mediach 

społecznościowych, testowanie własnych pomysłów na kampanie i przyczynianie się do 

zmiany społecznej, 

- inspirowanie uczestniczek/uczestników Akademii do podejmowania prospołecznych działań 

na rzecz praw człowieka oraz objęcie ich mentoringiem w zakresie tworzenia i wdrażania 

indywidualnych projektów społecznych, a w konsekwencji rozwijanie ich potencjału 

liderskiego, 

- poszerzenie międzynarodowej sieci aktywistek i aktywistów Humanity in Action i zaproszenie 

nowych uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w działalności sieci. 

 

Tematyka programu: 

Zgodnie z modelem edukacyjnym HIA, celem Akademii jest łączenie teorii z praktyką i dlatego 

program ten składa się z dwóch wzajemnie powiązanych ze sobą części, koncentrujących się 

na pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności przydatnych przy rozwijaniu projektów 

aktywistycznych. W 2020 r. tematycznie Akademia była poświęcona wyzwaniom na tle 

wielokulturowości w kontaktach między mniejszościami a większością w czasach pandemii 

COVID-19. Polska stanowiła studium przypadku. Uczestnicy/czki poznawali ją pod kątem 

przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i ksenofobii, skupiając się na prawach 

mniejszości, zwłaszcza w czasach pandemii. Jednym z ekspertów był Rzecznik Praw 

Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, który wziął udział w otwartym webinarium pt.:“What 

Have We Learnt? Human Rights in Poland in the Midst of Covid-19”. 

 

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://www.youtube.com/watch?v=Kn6o5OstKs0
https://www.youtube.com/watch?v=Kn6o5OstKs0
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Pierwsze dni programu stanowiły wprowadzenie do polskiego kontekstu społecznego, 

politycznego, historycznego i kulturowego oraz wprowadzenie do tematyki międzynarodowej 

- rasizmu, kolonializmu, znaczenia i dziedzictwa Holokaustu. Następnie uczestnicy i 

uczestniczki mieli okazję dyskutować o nierównościach społecznych w Polsce, strategiach 

reagowania na mowę nienawiści czy postrzeganiu osób z mniejszości   m.in. z takimi gośćmi 

jak: prof. Jan Sowa, socjolog z UW; Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej; dr Elżbieta 

Korolczuk, Stowarzyszenie Kobiet 8 Marca, czy prof. Michał Bilewicz, Centrum Badań nad 

Uprzedzeniami UW. 

 

Poza pogłębianiem wiedzy młodzi aktywiści/stki mieli możliwość rozwijania swoich 

umiejętności i kompetencji, np. uczyli się przez współdziałanie, rozwijając dzięki temu szereg 

kompetencji pomocnych w dalszym działaniu na rzecz praw człowieka. Pod okiem 

specjalistów/ek z danych dziedzin pracowali w międzynarodowych zespołach, na konkretnych 

przykładach i szukali sposobów na twórcze działania antydyskryminacyjne i antyhejtowe, 

kierowane głównie do młodych ludzi.  

 

Więcej informacji: 

Program Akademii Praw Człowieka 2020: 

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2020/06/HIA-Poland-2020-

Warsaw-Fellowship.pdf  

https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-

praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/  

 

Efekty pracy uczestników/czek w ramach Akademii: co konkretnie udało się osiągnąć?  

W ramach tej Akademii skoncentrowaliśmy się na umiejętnościach, kompetencjach i 

działaniach, które można było rozwijać on-line. 

 

I tak po pierwsze dzięki współpracy z organizacją Loesje International uczestnicy/czki 

programu stworzyli e-plakaty zawierające inspirujące przesłanie, zachęcając do stawania się 

coraz bardziej aktywnymi obywatelami/kami. Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, jak często 

internauci/tki sięgają po informacje Wikipedii, kolejnym typem aktywności on-line było 

uzupełnianie jej zasobów o wątki związane z prawami człowieka, dobrymi praktykami z Polski, 

a także ważnymi momentami w tworzeniu ruchów społecznych na rzecz wybranych 

mniejszości. Uczestnicy/czki po szkoleniu przez Wikipedię Polska utworzyli dwa nowe wpisy 

po angielsku na Wikipedii oraz uzupełnili pięć istniejących. Po trzecie uczestnicy/czki Akademii 

mieli możliwość rozwijania umiejętności opracowywania krótkich video, montowania i post-

produkcji. Z fragmentów video poszczególnych osób zostało stworzone nagranie, które 

następnie było promowane wspólnie z partnerem projektu Kampanią Organizacje Społeczne. 

To Działa! I wreszcie, aby dzielić się wiedzą i inspiracjami zdobytymi w ramach programu, 

uczestnicy/czki kompilowali treści do tablic na temat wybranych grup mniejszościowych w 

Polsce: Żydów, migrantów z Ukrainy, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób 

LGBTQAIP+. 

 

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2020/06/HIA-Poland-2020-Warsaw-Fellowship.pdf
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2020/06/HIA-Poland-2020-Warsaw-Fellowship.pdf
https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/
https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/
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Dodatkowym elementem Akademii była część międzynarodowa, podczas której 

uczestnicy/czki polskiego programu łączyli się na warsztaty oraz prelekcje ze 100 

uczestnikami/czkami programów Humanity in Action, które odbywały się równolegle 

w Holandii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.  

 

Kolejnym etapem dla uczestników/czek Akademii Praw Człowieka jest wykorzystanie wiedzy, 

umiejętności oraz inspiracji do stworzenia oraz wdrożenia w ciągu roku autorskich projektów 

prospołecznych. W poprzednich latach w ramach Akademii Praw Człowieka wypracowane 

zostały uznane już inicjatywy takie jak: Kuchnia Konfliktu, HER Docs Film Festival, GośćInność, 

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Women-in-Action-in-

Poland.pdf  

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Domestic-and-

Systemic-Violence-in-Poland.pdf  

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/04/PL_Board-action-against-

antisemitism.jpg  

https://uprzedzuprzedzenia.org/uzupelniamy-luki-w-anglojezycznej-wikipedii/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-

human-rights-presented-in-a-short-video/  

 

Kim byli uczestnicy/czki i jak trafili do programu?  

Zgodnie z praktyką organizacji rekrutacja składała się z dwóch etapów: pisemnego i rozmów 

kwalifikacyjnych, aby wybrać szczególnie wyróżniające się osoby. W jej wyniku wybrano grupę 

23 aktywistów/ek w wieku 18-28 lat, reprezentujących następujące państwa: Polska (9 osób), 

USA (8 osób), RFN (4 osoby), Ukraina (2 osoby), przy czym w ramach ww. grup 11 osób miało 

migranckie pochodzenie z Iraku, Bangladeszu, Izraela, Etiopii, Meksyku. Wybór 

kandydatów/ek podyktowany był następującymi kryteriami:  

- na poziomie indywidualnym: doświadczenie aktywistyczne oraz intelektualny i liderski 

potencjał młodych ludzi,  

- na poziomie grupowym: różnorodność pochodzenia i studiowanych dyscyplin oraz 

przynależności do grup mniejszościowych.  

 

Jeśli chodzi o reprezentowane dyscypliny, to uczestnicy/czki studiowali następujące kierunki: 

- prawo; prawo międzynarodowe; prawo amerykańskie i brytyjskie; prawa człowieka; prawo 

karne; administrację publiczną; 

- dziennikarstwo; komunikację masową; stosunki międzynarodowe; politologię; historię; 

teorię sprawiedliwości społecznej; 

- kulturoznawstwo; filozofię; etykę; antropologię; psychologię; socjologię; nauki społeczne; 

międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne; teatr; porównawcze 

międzynarodowe studia nad edukacją; gender studies; 

- zdrowie publiczne;  

https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Women-in-Action-in-Poland.pdf
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Women-in-Action-in-Poland.pdf
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Domestic-and-Systemic-Violence-in-Poland.pdf
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/02/21_Domestic-and-Systemic-Violence-in-Poland.pdf
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/04/PL_Board-action-against-antisemitism.jpg
https://www.humanityinaction.org/wp-content/uploads/2021/04/PL_Board-action-against-antisemitism.jpg
https://uprzedzuprzedzenia.org/uzupelniamy-luki-w-anglojezycznej-wikipedii/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-human-rights-presented-in-a-short-video/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-human-rights-presented-in-a-short-video/
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- lingwistykę stosowaną; anglistykę; rusycystykę; arabistykę. 

 

Natomiast pod względem przynależności do różnych grup mniejszościowych w grupie 

reprezentowane były mniejszości narodowe, etniczne, religijne jak również osoby 

reprezentujące środowiska: imigranckie, LGBTQIAP+ czy osoby z niepełnosprawnościami.  

 

Reprezentowali oni następujące wyższe uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 

Jagielloński, Science Politiques Paris, University of Iowa, Barnard College, Szkoła Główna 

Handlowa, Kyiv National University, Hebrew University of Jerusalem, University of Freiburg, 

University of Oxford, Emory College, Rutgers University, Syracuse University, Bard College 

Berlin, Southern Methodist University, Occidental College. 

 

Aby wspierać działalność społeczną absolwentów i absolwentek programu, a także 

uczestników i uczestniczek Akademii 2020, stworzona została przestrzeń do dzielenia się 

dobrymi praktykami i współdziałania pomiędzy nimi. Kolejnym etapem dla uczestników/czek 

Akademii Praw Człowieka jest wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz inspiracji 

do stworzenia oraz wdrożenia w ciągu roku autorskich projektów prospołecznych.  

 

XV edycja Akademii Praw Człowieka Humanity in Action była dedykowana Marianowi 

Turskiemu oraz wartościom jakimi się kierował w swojej działalności publicznej, w 

szczególności przesłaniu-przykazaniu „Nie bądź obojętny/a”, przedstawionemu podczas 

uroczystości upamiętniającej wyzwolenie byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu 

Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. 

 

Action Project Academy 

Na jesieni wśród absolwentów i absolwentek Akademii Praw Człowieka 2020 r. została 

przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych, na podstawie której został opracowany 

program Action Project Academy. Jak sama nazwa wskazuje Akademia ta miała na celu 

przygotować absolwentów/tki do zaplanowania i zrealizowania swoich indywidualnych 

pomysłów na projekty na rzecz praw człowieka w swojej społeczności lokalnej. Akademia 

została zorganizowana na jesieni 2020 r. Program składał się z serii 8 spotkań, koncentrując 

się na zarządzaniu projektami, pozyskiwaniu funduszy, współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i komunikowaniu w mediach społecznościowych. Spotkania te były też znakomitą 

okazją do dzielenia się i konsultowania pomysłów na indywidualne projekty społeczne. 

Dodatkowym walorem Akademii były spotkania z Senior Fellows, którzy/re dzielili się swoimi 

doświadczeniami w ramach modelu edukacji rówieśniczej, inspirując do działania 

uczestników/czki z młodszych roczników. 
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-

aktywizm/  

 

XV Akademia Praw Człowieka została zrealizowana dzięki wsparciu „Fundacji Pamięć, 

Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. 

 

   

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Patronaty medialne: ngo.pl, Halo.Radio, Magazyn Kontakt, Organizacje społeczne. To działa 

  

https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-aktywizm/
https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-aktywizm/
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://pl.usembassy.gov/pl/
https://pl.usembassy.gov/pl/
https://www.rpo.gov.pl/
https://www.ngo.pl/
https://halo.radio/
https://magazynkontakt.pl/
http://www.todziala.org/
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WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI I ABSOLWENTKAMI PROGRAMÓW HIA POLSKA 

  

 

 

Celem działalności Fundacji Humanity in Action Polska w długiej perspektywie czasowej jest 

budowanie i rozwijanie sieci aktywistów i aktywistek (tzw. Senior Fellows network, skrót: SFN), 

czyli środowiska młodych ludzi o różnych poglądach politycznych, pochodzeniu, statusie 

społecznym, których łączy to, że „nie jest im wszystko jedno”. Aby ten cel zrealizować 

Fundacja co roku tworzy ofertę zajęć edukacyjno-aktywizujących dla absolwentów i 

absolwentek programów edukacyjnych sieci Humanity in Action. Koncepcja programu typu 

Fellowship polega bowiem na tym, że po ukończeniu danego programu uczestnicy i 

uczestniczki dołączają do tej sieci, współpracują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, 

wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w działalności aktywistycznej wspierającej prawa 

człowieka i społeczeństwo obywatelskie. Fundacja wspiera ich w tych działaniach oraz pomaga 

im rozwijać potencjał liderski i wdrażać projekty społeczne, dostosowując formy współpracy 

do konkretnych potrzeb, do sytuacji i oczekiwań. Jak do tej pory część osób skorzystała z 

mentoringu i doradztwa przy rozwoju ich własnych pomysłów na aktywność społeczną, inni 

zaś mogą korzystać z infrastruktury Fundacji, która służy jako inkubator pomysłów i przestrzeń 

do zwiększania skali ich wpływu na zmianę społeczną. Ponadto w zależności od swoich 

preferencji członkowie i członkinie sieci mogą także uczestniczyć w różnych inicjatywach 

międzynarodowej sieci HIA, czyli programach stażów zagranicznych, stypendiach, wizytach 

studyjnych, seminariach czy innych inicjatywach wpisujących się w misję i cele sieci Humanity 

in Action.  

 

Formy współpracy z absolwentami i absolwentkami w 2020 r.: 

Zgodnie z przyjętą praktyką i dorocznym kalendarzem działań Fundacji pierwszym wspólnym 

działaniem w tym roku była współpraca w procesie rekrutacyjnym nowych osób do Akademii 

Praw Człowieka. Dzięki temu mogli oni z jednej strony promować program edukacyjny HIA, z 

drugiej zaś współdecydować o tym, jakich nowych członków i członkinie zaprosić do sieci.  

 

Wybuch i przebieg pandemii COVID-19 spowodował z jednej strony redukcję działań do tych 

absolutnie koniecznych, z drugiej zaś do sfery działań bez osobistego kontaktu. W tamtym 

czasie nie było bowiem wiadomo jak długo potrwa walka z pandemią. Już późną wiosną stało 

się jasne, że będzie to raczej długi okres i dlatego stopniowo podejmowane były działania on-

line. Dlatego kolejne spotkania w czerwcu, podczas Akademii Praw Człowieka, zorganizowane 

były on-line, aby umożliwić networking między absolwentami i absolwentkami a uczestnikami 

i uczestniczkami Akademii Praw Człowieka 2020 oraz wymianę pomysłów na działanie. Kolejną 
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opcją nawiązywania kontaktów i współpracy stanowiła Action Project Academy, podczas 

której wybrani Senior Fellows podzielili się dobrymi praktykami z zakresu realizacji swoich 

Action Projects oraz w szerszym kontekście działalności na rzecz praw człowieka.  

 

Niezależnie od tego Fundacja wspierała rozwój bardziej zaawansowanych inicjatyw 

absolwentów/absolwentek, które otrzymały wsparcie finansowe od zewnętrznych 

donatorów. Wsparcie w dużej mierze dotyczyło promocji projektów, pomocy w znajdowaniu 

prelegentów/ek, rady w kwestiach administracyjnych, czy też mentoringu na ustalonych 

zasadach. Ten model pozwala kompleksowo wychodzić naprzeciw różnym potrzebom 

absolwentów i absolwentek i 2020 r. sprawdził się w przypadku inicjatyw „Sieć Przyjaciół 

Zdrowia Psychicznego” https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-

buddies-network-siec-przyjaciol-zdrowia-psychicznego/ oraz GośćInność 

https://www.humanityinaction.org/action_project/hospitality-initiative-inicjatywa-gosc-

innosc/.  

   

Na podsumowanie roku zorganizowane zostało doroczne spotkanie międzykulturowe tzw. „X-

mas” w formie wspólnego gotowania on-line. Była to kolejna okazja do networkingu i rozmów 

o sytuacji dotyczącej praw człowieka w Polsce i na świecie. 

 

 

  

https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-buddies-network-siec-przyjaciol-zdrowia-psychicznego/
https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-buddies-network-siec-przyjaciol-zdrowia-psychicznego/
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ALFRED LANDECKER DEMOCRACY FELLOWSHIP 

„Reinventing Democratic Spaces in the Times of Covid-19” 

 

 

 

W odpowiedzi na nowe wyzwania w zakresie praw człowieka, przed jakimi stanęła ludzkość w 

obliczu pandemii Covid-19, Humanity in Action zainicjowała nowy roczny projekt pilotażowy. 

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz 

wymiany i networkigu dla młodych profesjonalistów z krajów UE, Zjednoczonego Królestwa, 

USA i Kanady, wyróżniających się swoimi doświadczeniami i sukcesami, a także innowacyjnymi 

pomysłami na projekty społeczne, aby mogli je realizować na większą skalę i skuteczniej 

przyczyniać się do zmiany społecznej. Uczestnikami i uczestniczkami projektu są osoby, które 

od kilku lat działają w swoich krajach, różnych środowiskach, dyscyplinach i branżach, i na 

rzecz różnych defaworyzowanych grup, których łączy to, że osiągnęli już pewną pozycję 

zawodową, sieci kontaktów i dzięki temu mogą bardziej skutecznie zdiagnozować istniejące 

problemy, projektować potencjalne rozwiązania oraz sposoby informowania opinii publicznej 

o podejmowanych działaniach. Projekt jest realizowany we współpracy z HIA Niemcy, HIA Inc. 

oraz HIA Holandia. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, w wyniku 

starannej rekrutacji ostatecznie wybrano 30 osób, w tym 4 z Polski. W ramach projektu HIA 

zaoferowała atrakcyjny program edukacyjny i mentoringowy on-line wraz ze wsparciem 

finansowym w postaci stypendium i funduszu na realizację projektu. Wartością dodaną 

projektu jest również stworzenie systemu dla edukacji rówieśniczej, dzielenia się 

doświadczeniami, umiejętnościami, inspiracjami oraz wzajemnego wsparcia w przypadku 

wyzwań. 

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Alfreda Landeckera 

 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/the-alfred-landecker-democracy-fellowship/  

https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-

landecker-democracy-fellowship-wybrani/  

https://www.alfredlandecker.org/en
https://uprzedzuprzedzenia.org/the-alfred-landecker-democracy-fellowship/
https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-landecker-democracy-fellowship-wybrani/
https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-landecker-democracy-fellowship-wybrani/
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KOALICJE I PR 

 

 

 

Aby bardziej skutecznie docierać do większych grup odbiorców i efektywniej promować 

kulturę praw człowieka, Fundacja Humanity in Action Polska realizowała we współpracy z 

Humanity in Action Niemcy projekt polegający na systematycznym opracowywaniu treści 

dokumentujących różne formy działalności społecznej członków społeczności HIA. Wśród 

treści opracowane zostały artykuły o Action Projects oraz o działalności absolwentów i 

absolwentek na rzecz praw człowieka. Dzięki temu Fundacja miała możliwość 

zaprezentowania szerokiego spektrum inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych 

przez członków i członkinie swojej społeczności. 

 

Niezależnie od tego, Fundacja podejmowała różne inicjatywy i nawiązywała partnerską 

współpracę z innymi organizacjami, np. Kampanią “Organizacje społeczne. To Działa!”, 

NGO.pl, Wydawnictwem How2, Wydawnictwem MUZA, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego 

oraz Teatrem Powszechnym. Jeśli chodzi o współpracę w zakresie promocji, to Fundacja 

podjęła współpracę z Halo Radio, Radiem Kampus i Magazynem Kontakt. 

 

Więcej informacji o Action Projects: 

https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-buddies-network-siec-

przyjaciol-zdrowia-psychicznego/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/the-global-resilience-covid-19-stories-

project/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/room-for-action-girls-activist-workshops/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-

against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/queerowyfeminizm/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/in-conversation-with-angela-davis/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/mapping-of-queer-

krakow/?fbclid=IwAR2BvLKH9m0EDtLTItyf46KWh0_jb3mRXc9PjmRPE4p1C6dDy0_QGP21CH

E 

 

 

 

https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-buddies-network-siec-przyjaciol-zdrowia-psychicznego/
https://www.humanityinaction.org/action_project/mental-health-buddies-network-siec-przyjaciol-zdrowia-psychicznego/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-global-resilience-covid-19-stories-project/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-global-resilience-covid-19-stories-project/
https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/
https://www.humanityinaction.org/action_project/room-for-action-girls-activist-workshops/
https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/
https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/
https://www.humanityinaction.org/action_project/queerowyfeminizm/
https://www.humanityinaction.org/action_project/in-conversation-with-angela-davis/
https://www.humanityinaction.org/action_project/mapping-of-queer-krakow/?fbclid=IwAR2BvLKH9m0EDtLTItyf46KWh0_jb3mRXc9PjmRPE4p1C6dDy0_QGP21CHE
https://www.humanityinaction.org/action_project/mapping-of-queer-krakow/?fbclid=IwAR2BvLKH9m0EDtLTItyf46KWh0_jb3mRXc9PjmRPE4p1C6dDy0_QGP21CHE
https://www.humanityinaction.org/action_project/mapping-of-queer-krakow/?fbclid=IwAR2BvLKH9m0EDtLTItyf46KWh0_jb3mRXc9PjmRPE4p1C6dDy0_QGP21CHE
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Więcej informacji o działalności Senior Fellows: 

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-

herdocs/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-wins-a-nationwide-contest-

attorney-of-2019/   

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-organizes-a-fashion-show-

supporting-survivors-of-sexual-violence/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-the-

medical-fake-news/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-paulina-milewska-

news-from-poland/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-senior-fellow-

writes-about-the-critical-situation-spanish-seniors-face-during-the-pandemic/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-covid19-

app-triage/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-domestic-

violence-during-the-pandemic/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-fellow-writes-a-

blog-post-on-the-pandemic-and-womens-rights-for-the-new-school/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-authors-a-report-on-nowa-

huta-1988-snapshots-from-utopia/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-involved-in-an-initiative-

supporting-seniors-during-the-pandemic/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/academy-for-human-rights-fellows-film-on-

syrian-refugees-in-miami/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-feminist-

response-to-covid-19/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-discusses-gender-based-

violence-on-newonce-radio/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-jarmila-rybicka-named-

one-of-100-women-of-the-year/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-

gaps-in-the-english-language-wikipedia/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-

travelling-festival-human-rights-in-film-copy/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-

travelling-festival-human-rights-in-film/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-lajla-means-night-by-

senior-fellow-aleksandra-lipczak/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-cukunft-jewish-

association-recognized-by-the-brave-award/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-aleksandra-wilczura-a-

member-of-our-activist-network-in-human-library-session/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-herdocs/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-herdocs/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-wins-a-nationwide-contest-attorney-of-2019/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-wins-a-nationwide-contest-attorney-of-2019/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-organizes-a-fashion-show-supporting-survivors-of-sexual-violence/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-organizes-a-fashion-show-supporting-survivors-of-sexual-violence/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-the-medical-fake-news/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-the-medical-fake-news/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-paulina-milewska-news-from-poland/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-paulina-milewska-news-from-poland/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-senior-fellow-writes-about-the-critical-situation-spanish-seniors-face-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-senior-fellow-writes-about-the-critical-situation-spanish-seniors-face-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-covid19-app-triage/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-covid19-app-triage/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-domestic-violence-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-interviewed-about-domestic-violence-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-fellow-writes-a-blog-post-on-the-pandemic-and-womens-rights-for-the-new-school/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-senior-fellow-writes-a-blog-post-on-the-pandemic-and-womens-rights-for-the-new-school/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-authors-a-report-on-nowa-huta-1988-snapshots-from-utopia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-co-authors-a-report-on-nowa-huta-1988-snapshots-from-utopia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-involved-in-an-initiative-supporting-seniors-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-involved-in-an-initiative-supporting-seniors-during-the-pandemic/
https://www.humanityinaction.org/news_item/academy-for-human-rights-fellows-film-on-syrian-refugees-in-miami/
https://www.humanityinaction.org/news_item/academy-for-human-rights-fellows-film-on-syrian-refugees-in-miami/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-feminist-response-to-covid-19/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-sylwia-vargas-feminist-response-to-covid-19/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-discusses-gender-based-violence-on-newonce-radio/
https://www.humanityinaction.org/news_item/senior-fellow-discusses-gender-based-violence-on-newonce-radio/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-jarmila-rybicka-named-one-of-100-women-of-the-year/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-jarmila-rybicka-named-one-of-100-women-of-the-year/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-gaps-in-the-english-language-wikipedia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-gaps-in-the-english-language-wikipedia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-travelling-festival-human-rights-in-film-copy/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-travelling-festival-human-rights-in-film-copy/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-travelling-festival-human-rights-in-film/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-watchdocs-18th-travelling-festival-human-rights-in-film/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-lajla-means-night-by-senior-fellow-aleksandra-lipczak/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-lajla-means-night-by-senior-fellow-aleksandra-lipczak/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-cukunft-jewish-association-recognized-by-the-brave-award/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-cukunft-jewish-association-recognized-by-the-brave-award/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-aleksandra-wilczura-a-member-of-our-activist-network-in-human-library-session/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-aleksandra-wilczura-a-member-of-our-activist-network-in-human-library-session/
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https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-

lazarczyk-bilal-published-a-research-paper/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-

gabrys-appointed-plenipotentiary-for-equality-policy-under-the-mayor-of-krakow/  

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-lazarczyk-bilal-published-a-research-paper/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-lazarczyk-bilal-published-a-research-paper/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-gabrys-appointed-plenipotentiary-for-equality-policy-under-the-mayor-of-krakow/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-senior-fellow-nina-gabrys-appointed-plenipotentiary-for-equality-policy-under-the-mayor-of-krakow/
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
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Kalendarium wydarzeń w 2020 r. 

 

Styczeń - luty 2020 r. 

Interaktywne książki „O Osobach z Niepełnosprawnościami” stworzone i wydane przez 

Fundację Humanity in Action, dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i 

Przyszłość” (EVZ), były głównymi nagrodami w konkursach zorganizowanych m.in. przez 

inicjatywę „Chcemy Całego Życia” dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

 

                

 

Więcej informacji: 

https://business.facebook.com/HIAPolska/posts/10157234548164069?__tn__=-R  

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157314006059069/   

Ponadto, w całej Polsce odbywały się zajęcia inspirowane tą interaktywną publikacją w ramach 

akcji, którą zorganizowaliśmy razem z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Wzięło w niej udział aż… 101 bibliotek publicznych i szkolnych z całej Polski. Jednym z 

elementów akcji był udział w konkursie na najciekawszą relację ze spotkania z młodzieżą. 

Nagrody trafiły do bibliotek z Warszawy, Bolesławca i Przasnysza.  

 

            

 

Więcej informacji: 

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157298528169069/ 

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157314022369069/  

https://business.facebook.com/HIAPolska/posts/10157234548164069?__tn__=-R
https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157314006059069/
https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157298528169069/
https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157314022369069/
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https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-

niepelnosprawnosciami/  

 

  

Więcej informacji: 

https://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_konkursu_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.

html?fbclid=IwAR3J9YBWneh4wkrEekafUUBSaZgNHE7JwBuaGeZZG09MsKi4K_uT57wXhgM 

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157362478954069/  

https://business.facebook.com/HIAPolska/posts/10157398513124069?__tn__=-R 

 

Styczeń - październik 2020 r. 

Jan Kirschenbaum, Dominika Burakiewicz, Ioannis Stylianidis, Bethanie Martin oraz Maciej 

Kirschenbaum, członkowie i członkinie naszej aktywistycznej sieci wraz z Aleksandrą Wilczurą, 

Prezeską Stowarzyszenia Żydowskiego CUKUNFT, postanowili przywrócić w zbiorowej pamięci 

obecność Żydów w Polsce, poprzez realizację wykładów, warsztatów, murali o polsko-

niemiecko-żydowskich klubach sportowych i turniej piłki nożnej dla dzieci. 

 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-

against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/  

 

6-10 marca 2020 r. 

W Międzynarodowy Dzień Kobiet rozpoczął się pierwszy w Polsce festiwal filmów 

dokumentalnych prezentujących twórczość kobiet HER Docs Film Festival 2020, którego 

Fundacja Humanity in Action Polska była partnerem. Pierwsza edycja festiwalu 

zorganizowanego przez członkinie naszej aktywistycznej sieci, Maję Szydłowską i Katarzynę 

Korytowską, odbyła się w warszawskim Kinie Kinoteka, a w programie znalazło się ponad 60 

polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych, animacji i prac wideo oraz kilkanaście 

https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_konkursu_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.html?fbclid=IwAR3J9YBWneh4wkrEekafUUBSaZgNHE7JwBuaGeZZG09MsKi4K_uT57wXhgM
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_konkursu_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.html?fbclid=IwAR3J9YBWneh4wkrEekafUUBSaZgNHE7JwBuaGeZZG09MsKi4K_uT57wXhgM
https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157362478954069/
https://business.facebook.com/HIAPolska/posts/10157398513124069?__tn__=-R
https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/
https://www.humanityinaction.org/action_project/local-narratives-of-diversity-in-action-against-urban-antisemitism-and-social-exclusion/
https://www.facebook.com/events/485681485481913/
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wydarzeń towarzyszących, w tym spotkania z twórczyniami filmów, debaty, program 

edukacyjny dla młodej publiczności, warsztaty i impreza muzyczno-performatywna. Inspiracją 

do stworzenia festiwalu HER Docs był udział Mai Szydłowskiej i Katarzyny Korytowskiej w 

berlińskim Humanity in Action Fellowship w 2018 r.   

 

 

 

Więcej informacji: 

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157386602119069/  

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-parterem-her-docs-film-festival/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-

herdocs/  

https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/ 

 

21 maja 2020 r. 

Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne? To pytanie 

przewodnie książki Naomi Klein pt. "Doktryna Szoku", która była asumptem do Projektu 

„Wiedza powszechna: Naomi Klein”, którego Fundacja Humanity in Action Polska była jednym 

z partnerów. W ramach projektu odbyło się m.in. webinarium „DOKTRYNA SZOKU” 

KORONAKRYZYSU z udziałem Hanny Pieńczykowskiej, politolożki oraz członkini naszej 

aktywistycznej sieci. Pozostali partnerzy projektu: Teatr Powszechny w Warszawie, 

Wydawnictwo MUZA SA, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. 

 

 

 

Zapis całej dyskusji w ramach projektu: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1FCC4TAi7EimVoUimD8xTd6EAg-

EXmoWTeAtkCodrSC7Ctvjng_Q6Mmno&v=v8WoKcZZGQs&feature=youtu.be  

 

https://business.facebook.com/154951649068/posts/10157386602119069/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-parterem-her-docs-film-festival/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-herdocs/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-katarzyna-maya-herdocs/
https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1FCC4TAi7EimVoUimD8xTd6EAg-EXmoWTeAtkCodrSC7Ctvjng_Q6Mmno&v=v8WoKcZZGQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1FCC4TAi7EimVoUimD8xTd6EAg-EXmoWTeAtkCodrSC7Ctvjng_Q6Mmno&v=v8WoKcZZGQs&feature=youtu.be
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Więcej informacji: 

https://www.powszechny.com/wiedza-powszechna-naomi-

klein.html?fbclid=IwAR0sxYbQ3vZYZzBPc4Vy3Rkn_IxQ5xokZqLIjIdU6bZaSOt0lcLbfZTQNB8 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-projektu-wiedza-powszechna-naomi-

klein/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-common-knowlege-

naomi-klein-project/  

 

3-24 czerwca 2020 r. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 r. HIA po raz pierwszy zrealizowała Akademię w 100% 

on-line. Decyzja ta wymagała opracowania na nowo koncepcji programu w dwa miesiące, a 

była podyktowana pogarszającą się sytuacją grup mniejszościowych i marginalizowanych 

podczas pandemii w Polsce. XV Akademia Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship 

została zrealizowana dzięki wsparciu „Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”(EVZ) 

oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Honorowego patronatu udzielił nam 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar a patronatów medialnych: ngo.pl, 

Halo.Radio, Magazyn Kontakt, Kampania społeczna „Organizacje społeczne. To Działa!”. 

 

 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/news_item/for-the-first-time-100-online-15th-edition-

of-the-academy-of-human-rights-began/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-humanity-in-action-

poland-announces-the-2020-polish-and-ukrainian-fellows-cohort/   

https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-

miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-

obywatelskich/  

https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-

czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-

pierwszy-100-on-line/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/we-did-it-the-15th-edition-of-the-academy-

of-human-rights-was-held-100-online/  

 

 

 

 

 

https://www.powszechny.com/wiedza-powszechna-naomi-klein.html?fbclid=IwAR0sxYbQ3vZYZzBPc4Vy3Rkn_IxQ5xokZqLIjIdU6bZaSOt0lcLbfZTQNB8
https://www.powszechny.com/wiedza-powszechna-naomi-klein.html?fbclid=IwAR0sxYbQ3vZYZzBPc4Vy3Rkn_IxQ5xokZqLIjIdU6bZaSOt0lcLbfZTQNB8
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-projektu-wiedza-powszechna-naomi-klein/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-projektu-wiedza-powszechna-naomi-klein/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-common-knowlege-naomi-klein-project/
https://www.humanityinaction.org/news_item/alumni-news-poland-common-knowlege-naomi-klein-project/
https://www.humanityinaction.org/news_item/for-the-first-time-100-online-15th-edition-of-the-academy-of-human-rights-began/
https://www.humanityinaction.org/news_item/for-the-first-time-100-online-15th-edition-of-the-academy-of-human-rights-began/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-humanity-in-action-poland-announces-the-2020-polish-and-ukrainian-fellows-cohort/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-humanity-in-action-poland-announces-the-2020-polish-and-ukrainian-fellows-cohort/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-raz-pierwszy-100-on-line-rusza-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://uprzedzuprzedzenia.org/dalismy-rade-15-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-odbyla-sie-po-raz-pierwszy-100-on-line/
https://www.humanityinaction.org/news_item/we-did-it-the-15th-edition-of-the-academy-of-human-rights-was-held-100-online/
https://www.humanityinaction.org/news_item/we-did-it-the-15th-edition-of-the-academy-of-human-rights-was-held-100-online/
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5 czerwca 2020 r. 

Jak działać na rzecz praw człowieka w czasach pandemii? W jaki sposób inspirować młodych 

aktywistów i aktywistki do przecierania nowych szlaków? Na czym polega XV Akademia Praw 

Człowieka/Humanity in Action Fellowship? Na te pytania odpowiadały w rozmowie z red. 

Katarzyną Sak w Radiu Kampus Monika Mazur-Rafał, Prezeska Fundacji Humanity in Action 

Polska oraz Gosia Kot, członkini naszej aktywistycznej sieci oraz koordynatorka projektów 

naszej Fundacji. 

  

 

 

Audycję można odsłuchać tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1z40Bq0fbZkjAOsfVOWGP8bxfYvwK3XLc/view  

 

10 czerwca 2020 r. 

W ramach XV międzynarodowej Akademii Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship 

zorganizowaliśmy otwarte webinarium (w jęz. angielskim) z udziałem Rzecznika Praw 

Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara pt. “What have we Learnt? Human Rights in Poland in 

the Midst of Covid-19?”.  

 

 

 

Webinarium można odsłuchać tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn6o5OstKs0&t=3s  

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-

praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/  

https://www.humanityinaction.org/event/a-public-webinar-with-the-polish-commissioner-

for-human-rights/  

 

https://drive.google.com/file/d/1z40Bq0fbZkjAOsfVOWGP8bxfYvwK3XLc/view?fbclid=IwAR18U2Y47rO34EqMj8TLc8t-BP0D_l39V1vsfJRz3f-56_5YRtU2M8RYDRs
https://www.youtube.com/watch?v=Kn6o5OstKs0&t=3s
https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/
https://uprzedzuprzedzenia.org/zapraszamy-na-otwarte-webinarium-z-udzialem-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara/
https://www.humanityinaction.org/event/a-public-webinar-with-the-polish-commissioner-for-human-rights/
https://www.humanityinaction.org/event/a-public-webinar-with-the-polish-commissioner-for-human-rights/
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17 czerwca 2020 r. 

W Halo Radiu w rozmowie z red. Kornelem Wawrzyniakiem zastanawialiśmy się jak mówić o 

prawach człowieka i jak budować aktywne społeczeństwo obywatelskie oraz rozmawialiśmy o 

dobrych praktykach Fundacji Humanity in Action Polska, w tym o XV Akademii Praw 

Człowieka/Humanity in Action Fellowship. W rozmowie wzięła udział Monika Mazur-Rafał, 

Prezeska Fundacji Humanity in Action Polska oraz uczestniczki XV Akademii Praw Człowieka, 

Natalia Styrnol i Asia Matera.  

 

 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/news_item/interview-with-monika-mazur-rafal-on-halo-

radio/  

 

Czerwiec - listopad 2020 r. 

Wikipedia jest często pierwszym źródłem informacji na dany temat, również w kwestiach, 

które nie są szeroko omawiane w konwencjonalnych czy ogólnodostępnych mediach. 

Platforma ta cieszy się opinią zaufanego źródła, dlatego tak ważne jest, by rzetelnie 

i regularnie sprawdzać, uzupełniać oraz tworzyć tam nowe wpisy. Mając to na uwadze, 

w ramach XV Akademii Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship postanowiliśmy 

poszerzyć jej treści o tematy związane z prawami człowieka, a w szczególności o dobre 

aktywistyczne praktyki z Polski i ważne wydarzenia z historii ruchów wybranych mniejszości. 

Po szkoleniu przeprowadzonym przez Wojciecha Pędzicha z Wikipedia Polska, uczestnicy 

i uczestniczki Akademii stworzyli nowe wpisy w języku angielskim na Wikipedii 

oraz zredagowali i uzupełnili już istniejące. 

 

Nowe wpisy: 

Strajk głodowy uchodźców w Dębaku - Caroline Garske (USA), Nathalie Kornet (DE), Wiktor 

Magdziarz (PL), Lamisa Mustafa (USA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/2004_D%C4%99bak_hunger_strikes 

https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-raise-awareness-

and-knowledge-of-english-speaking-wikipedia-users/  

 

 

 

https://www.humanityinaction.org/news_item/interview-with-monika-mazur-rafal-on-halo-radio/
https://www.humanityinaction.org/news_item/interview-with-monika-mazur-rafal-on-halo-radio/
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_D%C4%99bak_hunger_strikes
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-raise-awareness-and-knowledge-of-english-speaking-wikipedia-users/
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-raise-awareness-and-knowledge-of-english-speaking-wikipedia-users/
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Protest osób z niepełnosprawnościami w Polsce z 2018 r. - Joanna Biedrzycka (PL), John 

Lyons (USA), Joanna Matera (PL), Yuliia Rudenko (UA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Polish_disability_protests 

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-proud-to-

present-wikipedias-new-entry-on-2018-polish-disability-protest/  

 

Uzupełnione wpisy: 

Strefy wolne od LGBT – dodanie informacji o interwencji Komisji Europejskiej - Wiktor 

Magdziarz (PL), Austin Wu (USA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-free_zone 

https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-fill-the-gaps-in-

lgbt-articles-on-wikipedia/  

 

Przepisy dotyczące mowy nienawiści w Polsce – dodanie informacji o zatrzymaniu 

przez policję Jacka Międlara za podżeganie do nienawiści wobec Żydów i negowanie 

Holokaustu - Caroline Garske (USA), Noa Richard (USA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech_laws_in_Poland 

https://www.humanityinaction.org/news_item/an-important-source-to-learn-about-human-

rights-violations/  

 

Artykuł o osobach z niepełnosprawnością – został wzbogacony o informację dot. polskiego 

strajku osób z niepełnosprawnościami w 2018 r. - Mariam Hassoun (USA), Weronika Szwajda 

(PL) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_disability_rights_outside_the_United_States#201

0s 

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-more-wikipedia-

editing-by-hia-warsaw-fellows/  

 

Artykuł o Manifie – został wzbogacony o informacje o protestach z 2017 r. oraz 2018 r. - 

Nitzan Menagem (GER), Anna Karwatka (PL) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifa?fbclid=IwAR0KbAxK4V-3wgcURT7-

KjOnBgIuXTRM8ndMbu71jq73mJZwLpVGM1Fh-Ek 

https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-editing-wikipedia/  

 

Artykuł o miejscowości Ryki – dodana informacja o żydowskich dzieciach, uratowanych 

przez polskie rodziny - John Lyons (USA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ryki 

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-by-editing-wikipedia-

we-bring-the-forgotten-stories-to-light/  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Polish_disability_protests
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-proud-to-present-wikipedias-new-entry-on-2018-polish-disability-protest/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-proud-to-present-wikipedias-new-entry-on-2018-polish-disability-protest/
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-free_zone
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-fill-the-gaps-in-lgbt-articles-on-wikipedia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-fill-the-gaps-in-lgbt-articles-on-wikipedia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech_laws_in_Poland
https://www.humanityinaction.org/news_item/an-important-source-to-learn-about-human-rights-violations/
https://www.humanityinaction.org/news_item/an-important-source-to-learn-about-human-rights-violations/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_disability_rights_outside_the_United_States#2010s
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_disability_rights_outside_the_United_States#2010s
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-more-wikipedia-editing-by-hia-warsaw-fellows/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-more-wikipedia-editing-by-hia-warsaw-fellows/
https://en.wikipedia.org/wiki/Manifa?fbclid=IwAR0KbAxK4V-3wgcURT7-KjOnBgIuXTRM8ndMbu71jq73mJZwLpVGM1Fh-Ek
https://en.wikipedia.org/wiki/Manifa?fbclid=IwAR0KbAxK4V-3wgcURT7-KjOnBgIuXTRM8ndMbu71jq73mJZwLpVGM1Fh-Ek
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-hia-warsaw-fellows-editing-wikipedia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryki
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-by-editing-wikipedia-we-bring-the-forgotten-stories-to-light/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-by-editing-wikipedia-we-bring-the-forgotten-stories-to-light/
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/uzupelniamy-luki-w-anglojezycznej-wikipedii/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/wikipedia-as-an-important-source-of-

knowledge-about-your-history/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-

gaps-in-the-english-language-wikipedia/  

 

4 lipca 2020 r. 

Kampania społeczna „Organizacje społeczne. To Działa!” jeden z partnerów medialnych XV 

Akademii Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship stworzył krótki klip na social media, 

w którym uczestnicy/czki Akademii opowiadali/ły o swojej motywacji do działania na rzecz 

praw człowieka, by zachęcić inne osoby do prospołecznych inicjatyw. 

 

 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-

human-rights-presented-in-a-short-video/  

 

Wrzesień – listopad 2020 r. 

Od września do listopada polskojęzyczni uczestnicy i uczestniczki Akademii Praw 

Człowieka/Humanity in Action Fellowship wzięli udział w Action Project Academy (APA) czyli 

‘szytej na miarę’ seriii warsztatów i spotkań prowadzonej przez ekspertów i ekspertki 

z trzeciego sektora z zakresu planowania, prowadzenia i finansowania projektów społecznych. 

APA  ma wspomóc młodych liderów i liderki w realizacji ich autorskich projektów społecznych 

(Action Projects), które będą wdrażać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

https://uprzedzuprzedzenia.org/uzupelniamy-luki-w-anglojezycznej-wikipedii/
https://www.humanityinaction.org/news_item/wikipedia-as-an-important-source-of-knowledge-about-your-history/
https://www.humanityinaction.org/news_item/wikipedia-as-an-important-source-of-knowledge-about-your-history/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-gaps-in-the-english-language-wikipedia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-we-are-filling-the-gaps-in-the-english-language-wikipedia/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-human-rights-presented-in-a-short-video/
https://www.humanityinaction.org/news_item/the-motivation-of-our-fellows-to-act-for-human-rights-presented-in-a-short-video/
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-

aktywizm/  

 

Wrzesień-październik 2020 r. 

Dagmara Magryta i Beata Janus, absolwentki Akademii Praw Człowieka zainicjowały  projekt 

„Pole do działania – dziewczyńskie warsztaty aktywistyczne”, w ramach którego 

został  zorganizowany cykl spotkań z przedstawicielkami lokalnych organizacji społecznych. 

Spotkania uzupełnione były warsztatami pozwalającymi kształcić się w obszarach, których 

znajomość jest potrzebna współczesnym liderkom, takich jak: zarządzanie projektami, 

organizacja wydarzeń, social media. Trzy spotkania poświęcone zostały także tematyce 

zapomnianej historii kobiet. 

 

 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/action_project/room-for-action-girls-activist-workshops/ 

 

26 października 2020 r. 

W ramach pierwszej edycji The Alfred Landecker Democracy Fellowship, realizowanej przez 

Fundację Alfreda Landeckera we współpracy z Humanity in Action, wybranych zostało 30 

innowacyjnych projektów autorstwa wyróżniających się aktywistów i aktywistek z UE, UK 

i USA. Cztery z nagrodzonych pomysłów zostaną wdrożone w Polsce przez Lenę Bielską 

(wspieranie społeczności LGBTQ+), dr Tomasza Cebulskiego (“Latający Uniwersytet 

Młodzieży” w zakresie edukacji historycznej), Ignacego Niemczyckiego (edukacja medialna dla 

młodzieży i seniorów) oraz Katarzynę Słubik („Znaj swoje prawa!”, czyli wzmacnianie dostępu 

grup migrantów i uchodźców do informacji o ich prawach).  

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-aktywizm/
https://uprzedzuprzedzenia.org/action-project-academy-czyli-jak-wspieramy-skuteczny-aktywizm/
https://www.humanityinaction.org/action_project/room-for-action-girls-activist-workshops/
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-

landecker-democracy-fellowship-wybrani/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-alfred-landecker-democracy-fellows/  

 

19 listopada 2020 r. 

W listopadzie ukazał się nowy e-book „Hejt. Jak zatrzymać nienawiść?”. „Hejt i mowa 

nienawiści to dwa przenikające się zjawiska, które coraz mocniej wpływają na nasze życie. 

Sprzyja im zwłaszcza nasza wzmożona aktywność w sieci, która według niektórych zapewnia 

anonimowość i bezkarność, a co za tym idzie ośmiela do rozpętywania burz, obrażania, 

poniżania, wyśmiewania” – możecie przeczytać we wstępie wydanego przez How2 e-booka 

pt. „Hejt. Jak zatrzymać nienawiść?”. Autorzy i autorki, w tym reprezentujące Humanity in 

Action Polska Monika Mazur-Rafał i Magda Szarota, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, by 

przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców to złożone zjawisko, podają konkretne przykłady, jak 

o nim edukować, a także jak mu przeciwdziałać i wreszcie gdzie zgłaszać przestępstwa z 

nienawiści. Chcemy, żeby sieć była bardziej bezpieczną i przyjazną przestrzenią dla wszystkich 

osób, które w niej przebywają i działają. 

  

 

 

Więcej informacji: 

https://how2.shop/produkt/hejt-jak-zatrzymac-nienawisc/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/polecamy-nowego-e-booka-hejt-jak-zatrzymac-nienawisc/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-hate-how-can-we-

stop-it/  

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-landecker-democracy-fellowship-wybrani/
https://uprzedzuprzedzenia.org/stypendysci-i-stypendystki-pierwszej-edycji-the-alfred-landecker-democracy-fellowship-wybrani/
https://www.humanityinaction.org/news_item/2020-alfred-landecker-democracy-fellows/
https://how2.shop/produkt/hejt-jak-zatrzymac-nienawisc/?fbclid=IwAR3ZJbnYPAY75HhR3i3_dgHkDLb1sb6OfVQOADbews0PcfCJFjoG6zB78Tk
https://uprzedzuprzedzenia.org/polecamy-nowego-e-booka-hejt-jak-zatrzymac-nienawisc/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-hate-how-can-we-stop-it/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-hate-how-can-we-stop-it/
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21 listopada 2020 r. 

Pod koniec listopada miała miejsce kolejna odsłona HER Docs, pierwszego w Polsce festiwalu 

filmów dokumentalnych prezentujących twórczość kobiet. Tym razem online. Organizatorki 

festiwalu Katarzyna Korytowska i Maja Szydłowska, które są członkiniami naszej 

aktywistycznej sieci, wybierając filmy skupiły się na tematach takich jak dyskryminacja 

mniejszości, nierówności społeczne i polityczne prześladowania.  Inspiracją do stworzenia 

festiwalu HER Docs był udział Mai Szydłowskiej i Katarzyny Korytowskiej w berlińskim 

Humanity in Action Fellowship w 2018 r.   

 

 

 

Więcej informacji: 

https://business.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10158128676984

069/?type=3&theater  

https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/  

 

2 grudnia 2020 r. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12) ukazał się artykuł dla ngo.pl: „Z sali 

z widokiem na świat do wirtualnego pokoju - jak budować zaangażowanie grupy online?” 

autorstwa Magdy Bodzan i Gosi Kot, koordynatorek projektów w Fundacji Humanity in Action 

Polska, który zawiera praktyczne wskazówki a’la Humanity in Action, jak budować 

zaangażowane grupy online otwierając się na nowe możliwości i perspektywy. 

 

 

 

Artykuł można przeczytać tutaj: 

https://publicystyka.ngo.pl/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-

zaangazowane-grupy-online-patronat-ngo-pl?fbclid=IwAR0NZq6z-

6VwWHiXh5yKhiiS8fz9rUKEekjhZW02idUwZ9LHlE8R-_4KBbw 

 

 

https://business.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10158128676984069/?type=3&theater
https://business.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10158128676984069/?type=3&theater
https://www.humanityinaction.org/action_project/her-docs-film-festival/
https://publicystyka.ngo.pl/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-zaangazowane-grupy-online-patronat-ngo-pl?fbclid=IwAR0NZq6z-6VwWHiXh5yKhiiS8fz9rUKEekjhZW02idUwZ9LHlE8R-_4KBbw
https://publicystyka.ngo.pl/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-zaangazowane-grupy-online-patronat-ngo-pl?fbclid=IwAR0NZq6z-6VwWHiXh5yKhiiS8fz9rUKEekjhZW02idUwZ9LHlE8R-_4KBbw
https://publicystyka.ngo.pl/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-zaangazowane-grupy-online-patronat-ngo-pl?fbclid=IwAR0NZq6z-6VwWHiXh5yKhiiS8fz9rUKEekjhZW02idUwZ9LHlE8R-_4KBbw
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-

budowac-zaangazowane-grupy-online-nasz-artykul-ekspercki-na-ngo-pl/  

https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-from-a-room-with-a-

view-of-the-world-to-a-virtual-room-how-to-build-engaged-groups-online/  

 

3 grudnia 2020 r. 

W ramach 29. światowej Kampanii #16Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

(25.11–10.12) i obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (3.12) 

Fundacja Autonomia, wraz z krajowymi Partnerkami i Ambasadorkami europejskiego projektu 

“Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”, 

zorganizowała panel ekspercki pt. “Silniejsze i bezpieczniejsze!”, dotyczący przemocy wobec 

kobiet z niepełnosprawnościami oraz upełnomocnienia (ang. empowerment) jako strategii 

zapobiegania i przeciwdziałania. Jedną z ekspertek była Magda Szarota, badaczka studiów o 

niepełnosprawności oraz Członkini Zarządu Fundacji Humanity in Action Polska, która 

opowiedziała o prawach kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka. 

 

 

 

Relację można obejrzeć tutaj: 

https://business.facebook.com/autonomia.fundacja/videos/688688558462485/ 

 

18 grudnia 2020 r. 

W ramach naszego dorocznego spotkania przed świętami zaprosiliśmy członków i członkinie 

naszej aktywistycznej sieci (Fellows i Senior Fellows) na pierwsze spotkanie wigilijne on-line 

(Wielokulturowy X-mas)! Aby wprowadzić element świąteczno-kulinarny zaprosiliśmy 

uczestników/czki do wspólnego gotowania na odległość! Było smacznie i inspirująco!  

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-zaangazowane-grupy-online-nasz-artykul-ekspercki-na-ngo-pl/
https://uprzedzuprzedzenia.org/z-sali-z-widokiem-na-swiat-do-wirtualnego-pokoju-jak-budowac-zaangazowane-grupy-online-nasz-artykul-ekspercki-na-ngo-pl/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-from-a-room-with-a-view-of-the-world-to-a-virtual-room-how-to-build-engaged-groups-online/
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-release-poland-from-a-room-with-a-view-of-the-world-to-a-virtual-room-how-to-build-engaged-groups-online/
https://business.facebook.com/autonomia.fundacja/videos/688688558462485/


Informacja dodatkowa

1.  Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2.  Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, 

ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.



3 Uzupełniajace dane o aktywach i pasywach

1 Aktywa trwałe 0,00

2 Aktywa obrotowe 414 789,26

- Zapasy

- środki pieniężne w kasie 1 554,31

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 405 823,83

- należności 7 411,12

- należne wpłaty od fundatorów

3 Fundusz Własny 412 795,41

- fundusz statutowy: 0,00

- zysk(strata) z lat ubiegłych 334 103,85

- zysk(strata) z roku bieżącego 78 691,56

4 Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy 1 993,85

- zobowiązania 1 993,85

- przychody przyszłych okresów

PASYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego

AKTYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego



4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje p przychodach

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1  Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 468 147,09

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 439 300,37

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 050,00

c) Przychody z działalności gospodarczej

d) Przychody finansowe 1 096,72

e) Pozostałe przychody 23 700,00

f) Przychody statutowe

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 468 147,09

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 463 000,37

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych 23 700,00

e) z budżetu zagranicznego, europejskiego 439 300,37

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 

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)

2.4. Z innych źródeł 5 146,72



5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

wysokość

1. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym koszty ogółem kosztów

finansowanych

z 1%

1.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 389 455,53 0,00

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 247 637,15

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 4 050,00

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne 137 768,38

f) pozostałe koszty statutowe ogółem



6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie posiada funduszu statutowego

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane

 na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu

 wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie dotyczy 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, 

o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy



HUMANITY IN ACTION POLSKA

Podmiot jest oddziałem (zakładem) przedsiębiorcy zagranicznego

-

Czas trwania działalności jednostki jest ograniczony

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości

Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA

I D E N T Y F I K AC JA  P O D M I OT U

10 cyfr, bez myślników i spacji

NIP

7010168118 
10 cyfr, bez myślników i spacji.

Podanie KRS jest obowiązkowe dla

jednostek wpisanych do

Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS

0000320583 

Nazwa pełna

HUMANITY IN ACTION POLSKA 

S I E D Z I B A

Województwo

mazowieckie 

Powiat

Warszawa 

Gmina

Śródmieście 

Miejscowość

Warszawa 

A D R E S

Województwo

mazowieckie 

Powiat

Warszawa 

Gmina

Śródmieście 

Ulica

ul. Konwiktorska 

Nr domu

7 

Nr lokalu

43/7 

Miejscowość

Warszawa 

Kod pocztowy

00-216 

Poczta

Warszawa 

Kod kraju

PL 

S I E D Z I B A  I  A D R E S  P R Z E D S I Ę B I O RC Y  Z AG R A N I C Z N E G O

O K R E S  O B J Ę T Y  S P R AW O Z DA N I E M  F I N A N S O W Y M  I  DATA  S P O R Z Ą D Z E N I A

Początek okresu

2020-01-01 

Koniec okresu

2020-12-31 

Data sporządzenia

2021-06-29 

C Z A S  T R WA N I A  D Z I A Ł A L N O Ś C I  J E D N O ST K I

Z A ŁO Ż E N I E  KO N T Y N UAC J I  D Z I A Ł A L N O Ś C I



JEDNOSTCE PRAWO WYBORU, W TYM:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

 Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenione są według ceny nabycia  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe 

Środki trwałe wycenione są według cen nabycia zwiększonych o koszty rozbudowy lub modernizacji, pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Zarząd Spółki uznaje, że przewidywany okres zużycia eksploatowanych środków trwałych nie odbiega w istotny 
sposób od okresu amortyzacji podatkowej. Wobec powyższego kwoty rocznych odpisów umorzeń i amortyzacji 
bilansowej ustala się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 
metodą liniową 
Naliczanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania i 
kończy w miesiącu zrównania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub 
miesiącu przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 

Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 tys. złotych zaliczane do środków 
trwałych  są jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania ich do używania.   

Zapasy. 

Zapasy są wyceniane według cen zakupu. Zakupy w walutach obcych wykazywane są według średniego kursu NBP z 
dnia poprzedzającego wystawienia faktury. 

Należności i zobowiązania krótkoterminowe 

Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczanej na 
złote polskie według średniego kursu NBP  dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. 

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy  należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych  przelicza się na 
walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. 

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza 
się następująco: 
• dodatnie - do przychodów z operacji finansowych, 
• ujemne - do kosztów operacji finansowych. 

Odpisy aktualizacyjne na należności tworzone są z zastosowaniem zasad określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o 
rachunkowości tj. 

1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, 
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
3. należności kwestionowane przez dłużników, dłużników z których zapłatą dłużnik zalega a wg oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,  
4. należności skierowane na drogę postępowanie sądowego, 
5. należności od dłużników uchylających się od zapłaty powyżej jednego roku 

 Inwestycje krótkoterminowe 

Środki pieniężne  w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych 
przeliczane na PLN wg średniego kursu ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP. 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji wyrażone w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych. 

Rozliczenia  międzyokresowe kosztów 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są stosownie do art. 39 ustawy o rachunkowości tj. jeżeli 
dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych są rozliczane w czasie, którego dotyczą. 

 Kapitały własne 

Kapitały ujmowane są z podziałem na ich rodzaje i wg zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub umowy. 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków 
z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

M E TO DY  W YC E N Y  A K T Y W Ó W  I  PA S Y W Ó W  ( TA K Ż E  A M O R T Y Z AC J I )



Dołącz pozostałe informacje z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bilans

Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI

AKTYWA 414 789,26 349 101,65

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

Zasady ustalania wyniku finansowego 

Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, 
które wiarygodnie wycenić. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek 
od towarów i usług . 

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
Wynik finansowy netto. 

a. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 
b. wynik operacji finansowych, 
c. wynik operacji nadzwyczajnych. 

Ewidencja kosztów.  

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach Zespołu 4. 

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie sprawozdanie finansowe sporządzane zostało przy zastosowaniu 
następujących zasad: 
1) sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.), 
2) sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z konwencją kosztu historycznego, z zachowaniem zasady 
ostrożności, 
3) rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres trwający dwanaście kolejnych pełnych miesięcy 
kalendarzowych , 
4) rachunek zysków i strat sporządzany jest według wzoru dla Stowarzyszeń i Fundacji. 

Fundacja przyjęło sposób sporządzania sprawozdania finansowego według art. 45 ustawy, dla jednostek o których 
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdanie finansowe. Fundacja nie posiada jednostek samodzielnie sporządzających sprawozdania 
finansowe. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie z inną jed-nostką 
organizacyjną, nabycie lub łączenie udziałów. 

Z A S A DY  U STA L E N I A  W Y N I K U  F I N A N S O W E G O

Z A S A DY  U STA L E N I A  S P O S O B U  S P O R Z Ą D Z E N I A  S P R AW O Z DA N I A  F I N A N S O W E G O

P O Z O STA Ł E

0,00 0,00



II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 414 789,26 349 101,65

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY

PASYWA 414 789,26 349 101,65

A. FUNDUSZ WŁASNY 412 795,41 334 103,85

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 993,85 14 997,80

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

P O D S U M O W A N I E
AKTYWA RAZEM: 414 789,26 349 101,65

PASYWA RAZEM: 414 789,26 349 101,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI

A. Przychody z działalności statutowej 443 350,37 581 856,70

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 411,12 7 418,41

407 378,14 341 683,24

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

334 103,85 440 465,32

78 691,56 -106 361,47

0,00 0,00

0,00 0,00

1 993,85 14 997,80

0,00 0,00



I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 251 687,15 498 093,07

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 191 663,22 83 763,63

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G) 53 894,84 -143 456,45

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 78 691,56 -106 361,47

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 78 691,56 -106 361,47

INFORMACJA DODATKOWA I ZAŁĄCZNIKI

OPIS ZAŁĄCZONY PLIK

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO
Dołącz informację o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,

stratą) brutto

Włącz widok uwzględniający podział na przychody / koszty z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów

NAZWA POZYCJI ROK POPRZEDNI ROK BIEŻĄCY

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

439 300,37 581 556,70

4 050,00 300,00

0,00 0,00

247 637,15 497 793,07

4 050,00 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

137 768,38 227 220,08

23 700,00 36 225,00

0,00 0,00

1 096,72 869,98

0,00 0,00

0,00 0,00

PDF
NOTY2020.pdfnoty

-106 361,47 78 691,56



B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla

celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych

lat ubiegłych

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem /

stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych)

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat

ubiegłych

H. Strata z lat ubiegłych

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -106 361,47 0,00

K. Podatek dochodowy

0,00 78 691,56

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


