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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. TĘCZOWA Nr domu 173 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-517 Poczta LUBLIN Nr telefonu 81-511-91-31

Nr faksu 81-511-92-93 E-mail emaus@emaus.lublin.pl Strona www www.emaus.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-20

2004-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43055843300000 6. Numer KRS 0000019658

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Drążkowski Prezes Zarządu TAK

Elżbieta Łata Wiceprezes Zarządu TAK

Marek Młynarczyk Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Lublisz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jadwiga Mahdi członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Olena Lytovka członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE EMAUS - LUBLIN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia Emaus – Lublin jest „wspieranie wszelkimi 
sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności 
poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności ” (statut).  
Podstawową formą realizacji celu statutowego jest prowadzenie 
wspólnoty życia i pracy. Wspólnota Emaus to "dobrowolna, wzajemnie 
wspierająca się społeczność kompanionów (czyli osób bezdomnych - 
domowników), kierująca się zasadami dobra wspólnego i ochrony 
słabszych; kompanionowie są odpowiedzialnymi współgospodarzami, 
dzieląc obowiązki domowe pomiędzy siebie (przygotowanie posiłków, 
sprzątanie, pranie i inne); społeczność domowa chroni jednocześnie 
prywatność domowników, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, 
warunki do rozwoju, swobodnego wyboru form spędzania wolnego czasu, 
itp. " (z regulaminu domowego).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Prowadzenie wspólnoty stanowi podstawowy sposób realizacji celu 
statutowego Stowarzyszenia Emaus-Lublin. Celem funkcjonowania 
wspólnoty jest:
- podniesienie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych członków 
wspólnoty;
- wsparcie umożliwiające rozwój w zakresie samodzielności, zachowania 
higieny, dbania o zdrowie i itp.;
- przywrócenie poczucia odpowiedzialności, zdolności do wykonywania 
obowiązków, rozwijanie zaradności życiowej;
- zapewnienie warunków umożliwiających aktywność życiową i integrację 
społeczną;
- wyrwanie z izolacji społecznej, przywrócenie podmiotowości;
Członkowie wspólnoty kierując się ideą dobra wspólnego, wspierania i 
ochrony najsłabszych oraz prawem do osobistego, akceptują i 
wprowadzają w życie trzy podstawowe zasady: braterstwa, 
samowystarczalności i solidarności. 
Podstawowym sposobem pozyskiwania środków na życie jest zbiórka w 
formie sprzedaży rzeczy używanych nieodpłatnie przekazywanych przez 
darczyńców; mieszkańcy miasta i okolic przekazują meble, sprzęt AGD, 
RTV, rzeczy „ jakiegokolwiek rodzaju”, które są sprzedawane w „sklepie” 
przy ul. Tęczowej 173 (Lublin – Zembrzyce).
Stowarzyszenie otrzymuje również nieodpłatnie rzeczy od wspólnot 
Emmaüs z Europy.
Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na utrzymanie domów 
wspólnotowych oraz ich mieszkańców jak również na pomoc 
solidarnościową oraz dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych 
związanych z kontynuacją budowy budynku socjalnego oraz budową 
nowego sklepu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Informacje podstawowe
Stowarzyszenie Emaus-Lublin zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku i posiada nr KRS 0000019658
W dniu 15 stycznie 2004 roku  Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego – jako pierwsza organizacja 
pozarządowa w Polsce.
Siedziba Stowarzyszenia Emaus – Lublin mieści się w Lublinie przy ul. Tęczowej 173 i stanowi własność Stowarzyszenia. Biuro 
mieści się jednak w budynku należącym do Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej 498. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 
wielu lat ze względów praktycznych. Stowarzyszenie prowadzi działalność w kooperacji z Fundacją „Między Nami” z Krężnicy 
Jarej oraz ze Spółdzielnią Socjalną P.W. Emaus – również  siedzibą w Krężnicy Jarej. Założycielami Spółdzielni w 2010 roku było 
Stowarzyszenie Emaus – Lublin oraz Fundacja „Między Nami”. Wszystkie trzy organizację powiązane są Umową Wzajemną która 
określa cele i sposoby współpracy. 

2. Przynależność do innych organizacji, partnerstwa i współpraca z innymi podmiotami
Stowarzyszenie od 1999 roku jest członkiem Światowego Ruchu Emmaus z siedzibą w Paryżu (Mouvement Emmaus 
International), liczącym ogółem ponad 350 podmiotów w 40 krajach świata. Lubelskie Stowarzyszenie jest pierwszą organizacją 
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członkowską tego Ruchu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bliska współpraca łączy nas zwłaszcza z grupami w Kolonii 
(Niemcy), Jura – Boncourt (Szwajcaria), Annemasse (Francja), Oselya – Lwów (Ukraina), Fredriksdal (Szwecja).
Z racji przynależności do Ruchu jesteśmy zobowiązani do opłacenia corocznych składek członkowskich w wysokości 1,5 % 
przychodów z działalności dochodowej oraz przeznaczenia przychodu z jednego dnia w naszym sklepie na cele solidarności 
międzynarodowej. W roku 2019 składka wyniosła 1 576,00 EUR, natomiast na cele solidarności przekazaliśmy 600 EUR. 
Również zapłaciliśmy składkę do Emmaus Europe w wysokości 550 euro.
Współpraca grup członkowskich realizuje się głównie w formie spotkań tzw. Collectif Polska – Ukraina, do którego należą grupy 
członkowskie z Polski (poza nami grupa z Nowego Sącza/Krakowa, i z Rzeszowa oraz grupa z Ukrainy (Oselya); dodatkowo w 
spotkaniach biorą udział inne grupy z krajów wschodnich, zainteresowane członkostwem w Ruchu (Nasza Chata – Ukraina), 
oraz dwa stowarzyszenia z Łotwy; członkami „kolektywu”  są również grupy zachodnie, zainteresowane wsparciem grup 
Wschodnich (Kolonia - Niemcy, Haarzuillens – Holandia, Annemasse, Roanne, Paryż (Francja), Helsinki (Finlandia), i czasem 
inne. Spotkania odbywają się zwykle dwukrotnie w ciągu roku. W roku 2019 odbyło się jednak tylko jedno spotkanie w dniach 
26/27 marca  we Lwowie.
Stowarzyszenie Emaus – Lublin jest również od 1995 roku członkiem (założycielem) Forum Lubelskich Organizacji 
Pozarządowych – organizacji skupiającej organizacje pozarządowe z Województwa Lubelskiego dla reprezentacji III sektora 
wobec władz publicznych różnych szczebli.
Blisko i często współpracujemy z Lubelskim Centrum Wolontariatu – przygotowujemy i wydajemy posiłki dla osób bezdomnych 
i ubogich, wspólnie organizujemy „Piknik pod Otwartym Niebem” – w roku 2019 Piknik odbył się w niedzielę palmową, 
uczestniczyło w nim sto kilkadziesiąt osób. 
Zbigniew Drążkowski, prezes Stowarzyszenia jest członkiem (ekspertem) w Radzie ds. Ekonomii Społecznej przy Marszałku 
Województwa Lubelskiego. 

3. Pracownicy
W dniu 31 grudnia 2019 roku, Stowarzyszenie Emaus – Lublin zatrudniało 5 pracowników na umowy o pracę; łączna liczba 
etatów wynosiła 4,25. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniona była jedna osoba. 
Zatrudnieni pracownicy to: dyrektor, którego funkcję pełni Prezes Zarządu, sprzedawca, kierowca, sortowacz oraz w wymiarze 
0,25 etatu – kierownik biura.
Najwyższe wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2019 wynosiło 3 300,00 PLN (brutto)
Księgowość Stowarzyszenia prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe „EBIT”.

4. Majątek 
Stowarzyszenie jest właścicielem następującego majątku:
a) działek 208/1 oraz 208/2 przy ul. Tęczowej 173 w Lublinie o łącznej powierzchni 3072 m2. Działki są zabudowane 
następującymi budynkami:  
- hala sklepu i magazynowa o powierzchni użytkowej 554,4 m2  w której prowadzimy sprzedaż rzeczy używanych
- budynek socjalno – administracyjny o powierzchni 319,23 m2 ; w budynku mieści się warsztat recyklingu sprzętu AGD/RTV, 
część socjalna, oraz pomieszczenia mieszkalne dla 8  kompanionów. 
b) działki nr 153/3 o powierzchni 1505 m2, położonej przy ul. Krężnickiej 202 w Lublinie - Zemborzycach; na działce realizowana 
jest budowa budynku handlowo – usługowego, obecnie wstrzymana ze względu na stwierdzoną samowolę budowlaną.
c) samochodu ciężarowego 3,5 T, Ford Transit, rok produkcji 2004 (służy do zbiórki rzeczy używanych)
d) samochodu dostawczego Peugeot Partner , rok produkcji 2007 (zaopatrzenie)
Dodatkowo Stowarzyszenie wynajmuje: 
1. magazyn o powierzchni 200 m2 przy ul. Nizinnej 1, od Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z przeznaczeniem na magazyn 
rzeczy używanych; zlokalizowana tu jest również sortownia
2. samochód ciężarowy, Mercedes, 3,5 T wynajmowany od Spółdzielni Socjalnej P.W. Emaus (zbiórka rzeczy używanych)

5. Przychody z tytułu wpłat 1 % podatku
Przychód z tytułu 1 % w roku 2019 wyniósł – 4 673,67  PLN. Zaksięgowany jest jako przychód z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Kwota w całości przeznaczona jest na realizację celów statutowych. Nie prowadzimy żadnej akcji promocyjnej 
celem zwiększenia tego przychodu, ze względu na „filozofię” Ruchu Emaus – żyjemy z pracy własnych rąk. 

6. Działalność 
Celem Stowarzyszenia Emaus – Lublin jest „wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w 
szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności ” (statut).  
Podstawową formą realizacji celu statutowego jest prowadzenie wspólnoty życia i pracy. Wspólnota Emaus to "dobrowolna, 
wzajemnie wspierająca się społeczność kompanionów (czyli osób bezdomnych - domowników), kierująca się zasadami dobra 
wspólnego i ochrony słabszych; kompanionowie są odpowiedzialnymi współgospodarzami, dzieląc obowiązki domowe 
pomiędzy siebie (przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie i inne); społeczność domowa chroni jednocześnie prywatność 
domowników, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, warunki do rozwoju, swobodnego wyboru form spędzania wolnego 
czasu, itp. " (z regulaminu domowego).
Wspólnota dysponuje 30 miejscami mieszkalnymi: dwa domy należą do Fundacji Między Nami w Krężnicy Jarej k. Lublina, 
właścicielem trzeciego jest Stowarzyszenie – budynek znajduje się w Lublinie przy ul. Tęczowej 173. 
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W dniu 31 grudnia wspólnota liczyła 30 osób; łącznie w roku 2019 w ramach wspólnoty pomoc otrzymały 52 osoby.

7. Przedsiębiorstwo społeczne
Stowarzyszenie Emaus – Lublin jest przedsiębiorstwem społecznym tzn. prowadzi działalność o charakterze społecznym (przede 
wszystkim socjalną), ale jednocześnie prowadzi działalność dochodową. 
W 2019 Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową w następujących formach: 
- działalności nieodpłatnej pożytku publicznego; 
- działalności odpłatnej pożytku publicznego;
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

8. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: to działalność za którą Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat. Prowadzimy 
ją w ramach: 
a) akcji solidarnościowych – pomocy innym potrzebującym, tzn. nie będącym członkami wspólnoty 
Podstawową zasadą Ruchu Emmaus jest zasada "solidarności" - niesienie pomocy ludziom pozostającym w ubóstwie i 
nieszczęściu. Oprócz domowników wspólnoty, Stowarzyszenie wspiera osoby bezdomne lub skrajnie ubogie z "zewnątrz": 
przygotowujemy gorące posiłki i rozdajemy je nieodpłatnie na ulicach Starego Miasta w Lublinie (w okresie zimy), przekazujemy 
– również nieodpłatnie odzież i sprzęty domowe tj. rzeczy używane pochodzące ze zbiórki rzeczy używanych, którą prowadzimy 
od chwili zarejestrowania Stowarzyszenia tj. od 1995 roku, często na podstawie pisemnej prośby z lubelskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, w 2019 działalność solidarnościowa była kontynuowana we współpracy z Lubelskim Centrum 
Wolontariatu, które również realizuje program wsparcia ludzi bezdomnych bezpośrednio na ulicy. Na prośbę Centrum 
Wolontariatu często robimy dodatkowo gorące posiłki poza okresem zimowym, zwykle w ilości 40 l. jednorazowo. Zupa jest 
następnie wydawana przez wolontariuszy w ich punkcie pomocowym na ul 1 Maja w Lublinie. Na zakończenie „sezonu” 
zimowego wspólnie – już po raz czwarty, w dniu 14 kwietnia 2019 zorganizowaliśmy piknik „Pod Otwartym Niebem” – w jego 
ramach była modlitwa za zmarłych w okresie zimy ludzi bezdomnych, gorący posiłek, kiełbasa, ciasta, kawa, rozdawana była 
również żywność „do domu”; w pikniku uczestniczył zespół bębniarzy z Lublina. 
W październiku 2019 zorganizowana została sprzedaż solidarnościowa na rzecz akcji solidarnościowych realizowanych przez 
grupy Emmaus w Europie. Na cele solidarnościowe przekazaliśmy 600 euro do Emmaus International. 

b) nieodpłatnej zbiórki rzeczy używanych 
Stowarzyszenie Emaus – Lublin prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego również w formie zbiórki rzeczy 
używanych nieodpłatnie przekazywanych przez darczyńców; mieszkańcy Lublina i okolic przekazują meble, sprzęt AGD, RTV, 
rzeczy „ jakiegokolwiek rodzaju”. W zbiórkę zaangażowanych jest zwykle do 10 członków wspólnoty. Miejscem prowadzenia 
zbiórki jest hala stanowiąca własność Stowarzyszenia w Lublinie-Zemborzyce, przy ul. Tęczowej 173. Do wykonywania zbiórki 
Stowarzyszenie dysponuje dwoma samochodami ciężarowymi do 3,5 T; jeden stanowi własność Stowarzyszenia, drugi jest 
użyczony nieodpłatnie przez Spółdzielnię Socjalną P.W. Emaus. 
Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze w roku 2019 przez mieszkańców Lublina i okolic:
a) Meble: 1.332 szt.
b) AGD: 28 szt.
c) RTV: 79 szt.
d) Odzież: 30 ton
e) Art. dekoracyjne: 4.955 szt.
f) Książki/płyty: 4.860 szt.
g) Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny:12 szt.
Zrealizowano ogółem 704 zgłoszeń przekazania ofiar w naturze. Dodatkowo otrzymaliśmy 26 transportów darowizn rzeczowych 
od zaprzyjaźnionych grup Emmaüs w Europie, głównie ze Szwecji (Fredriksdal), ale także z Kolonii (Niemcy), Jura- Boncourt 
(Szwajcaria) i Annemasse (Francja).

9. Działalność odpłatna pożytku publicznego 
Jest to działalność za którą Stowarzyszenie pobiera opłaty, nie przewyższające jednak kosztów prowadzonej działalności. 
Członkowie wspólnoty posiadający stałe dochody z tytułu rent, emerytur, zasiłków stałych, część dochodu zobowiązani są 
wpłacić do kasy Stowarzyszenia tytułem kosztów utrzymania. Dotyczy to ok. 25 % kompanionów. Stowarzyszenie pobiera tę 
opłatę od 1 lipca 2019 roku na mocy znowelizowanej Umowy Wzajemnej z Fundacją „Między Nami”. Pozostali członkowie 
wspólnoty nie posiadający żadnych dochodów otrzymują świadczenie socjalne w wysokości 400,00 PLN/miesiąc. W ramach 
działalności odpłatnej Stowarzyszenie prowadzi więc wspólnotę.

a) wspólnota życia i pracy
Wspólnota to najbardziej podstawowa i jednocześnie oryginalna forma działalności Ruchu Emmaus International, którego 
członkiem jest Stowarzyszenie Emaus-Lublin. W ramach wspólnoty oferujemy pomoc osobom bez względu na specyfikę ich 
problemów; przyjmujemy osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, z 
zaburzeniami psychicznymi, byłych więźniów, mężczyzn, kobiety i dzieci, uchodźców; bez względu na ich pochodzenie, 
wyznanie, narodowość itp. Nieistotne jest również dla nas kryterium terytorialne, zameldowanie lub jego brak, posiadanie 
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dochodów lub nie; zdecydowana większość osób nie posiada żadnych dochodów i te osoby otrzymują świadczenie socjalne w 
wysokości 400,00 PLN/miesiąc – na osobiste wydatki. Wszystko co jest potrzebne do „normalnego” życia każdy członek 
wspólnoty ma zapewnione w wysokim stopniu. Jedynym kryterium przyjęcia jest zdolność do samodzielności i do wykonywania 
jakiejkolwiek pracy (choćby sprzątanie) oraz deklaracja chęci przyjęcia i respektowania regulaminu. Nie może natomiast zostać 
członkiem wspólnoty osoba wymagająca stałego, specjalistycznego wsparcia i opieki – niezdolna do samodzielnego 
funkcjonowania w sensie podstawowym – nie jesteśmy w stanie takiej opieki zapewnić. Osoby są przyjmowane do wspólnoty 
na czas nieokreślony – każdy w każdej chwili może odejść, ale też może pozostać jej członkiem tak długo jak chce; okresowa 
pomoc świadczona przez schroniska czy noclegownie rozwiązuje  problem osób bezdomnych tylko doraźnie. W zdecydowanej 
większości, po ponownym pobycie na ulicy i tak z powrotem trafiają do schronisk czy zakładów karnych.  
Celami wspólnoty są:
- podniesienie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych członków wspólnoty;
- wsparcie umożliwiające rozwój w zakresie samodzielności, zachowania higieny, dbania o zdrowie i itp.;
- przywrócenie poczucia odpowiedzialności, zdolności do wykonywania obowiązków, rozwijanie zaradności życiowej;
- zapewnienie warunków umożliwiających aktywność życiową i integrację społeczną;
- wyrwanie z izolacji społecznej, przywrócenie podmiotowości;
Pomoc świadczona członkom wspólnoty jest wszechstronna i nastawiona na perspektywiczne cele np. w zakresie edukacji 
(dzieci) lub rozwoju zawodowego jej członków; nie ogranicza się tylko do potrzeb bezpośrednich jak schronienie i wyżywienie, 
ale obejmuje szeroki zakres np. rekreacji i czasu wolnego (w tym wakacji), życia kulturalnego itp.; oczywiście zapewniona jest 
również pomoc socjalna, terapeutyczna i psychiatryczna, którą świadczy Powiatowy Ośrodek Wsparcia prowadzony przez 
Fundację „Między Nami” – partner strategiczny Stowarzyszenia. Aktywizację i rozwój zawodowy zapewnia Spółdzielnia Socjalna 
P.W. „Emaus”, której założycielami, członkami i pracownikami są również członkowie wspólnoty. Członkowie wspólnoty 
zamieszkują 3 domy wspólnotowe. W dwóch domach mieszkają sami mężczyźni, trzeci dom ma charakter bardziej rodzinny i 
opiekuńczy (mężczyźni, kobiety i dzieci w tym osoby niepełnosprawne). Wszystkie osoby zdolne do jakiejkolwiek pracy - na 
miarę swoich możliwości - pracują w ogrodzie, wykonują wszystkie obowiązki domowe, ale także prowadzą zbiórkę i sprzedaż 
używanych rzeczy, pracują w warsztatach produkcyjno-usługowych oraz w pizzerii prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną 
P.W. Emaus. Wspólnota prowadzi więc swoiste "przedsiębiorstwo rodzinne". Sposób funkcjonowania domów wspólnotowych, 
warunki życia i ich standard, samopomocowe formy wsparcia, praca - zapewniają członkom wspólnoty możliwości odzyskania 
poczucia bezpieczeństwa i równowagi życiowej, pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, przywrócenia autonomii i 
podmiotowości. W dniu 31 grudnia 2019 w domach wspólnoty mieszkało 30 osób. 

b) sprzedaż używanych rzeczy
Działalność odpłatna prowadzona jest również w formie sprzedaży używanych rzeczy, wcześniej nieodpłatnie pozyskanych od 
darczyńców. W tę działalność zaangażowanych jest zwykle ok. 10 członków wspólnoty oraz 2-3  wolontariuszy spoza wspólnoty. 
Do tej pracy są również angażowane osoby, które decyzją sądu są skazane na wykonywanie prac społecznie użytecznych i 
kierowani są do nas przez kuratora. W roku 2019 takich osób było 8. Miejscem prowadzenia sprzedaży jest hala stanowiąca 
własność Stowarzyszenia w Lublinie-Zemborzycach, przy ul. Tęczowej 173. Sprzedaż prowadzona jest od wtorku do piątku od 
godz. 9.00 do godz. 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00.
 
Podstawowym celem prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego jest pozyskanie środków umożliwiających 
pokrycie kosztów utrzymania wspólnoty osób bezdomnych i niepełnosprawnych (wyżywienie, lekarstwa, świadczenia socjalne 
dla członków wspólnoty, środki czystości, energia elektryczna, gaz i pozostałe koszty utrzymania pomieszczeń wspólnoty, usługi 
telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla personelu, wydatki na 
transport, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, wyposażenie, materiały, użytkowanie solidarnościowe, remonty domów 
mieszkalnych, wydatki inwestycyjne na budowę domu socjalnego, na budowę nowego sklepu oraz pomoc innym osobom 
pozostającym w skrajnym ubóstwie. 

10. Inne projekty 
W 2019 r., w zakresie działalności pożytku publicznego, Stowarzyszenie Emaus-Lublin zrealizowało dodatkowo projekt, jakim 
było zadanie publiczne „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób bezdomnych oraz zaburzeniami psychicznymi ”, na podstawie umowy nr DZP.RC.4171.23.2019, zawartej z 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Termin realizacji zadania: 01.06.2019 – 30.11.2019. Celem zadania było nabycie 
lub podwyższenie zaradności życiowej nabycie umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu 30 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – mieszkańców wspólnoty Emaus oraz działania zmierzające do aktywizacji i integracji społecznej 
mieszkańców wspólnoty Emaus. Ponadto, otrzymana dotacja zapewniła wsparcie socjalne oraz umożliwiła zakup artykułów 
żywnościowych i środków higieny osobistej dla osób objętych wsparciem, zakup artykułów chemii gospodarczej do utrzymania 
czystości domów oraz pokrycie części kosztów eksploatacji (energia elektryczna) trzeciego domu mieszkalnego. Członkowie 
Wspólnoty – przy wsparciu pracownika socjalnego (wolontariusza)– samodzielnie prowadzili gospodarstwo domowe, dzieląc się 
dyżurami w zakresie przygotowania posiłków, sprzątania i innych prac. Kwota dotacji wyniosła 6 950,00 PLN  

11. Dodatkowa informacja:
W dniu 28 maja 2018, Walne Zebranie Stowarzyszenia Emaus – Lublin podjęło decyzję o kupnie działki i budowie nowego 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

52

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

budynku z przeznaczeniem na prowadzoną sprzedaż rzeczy używanych (działalność odpłatna pożytku publicznego). Na zakup 
działki zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 200 000,00 PLN z funduszu na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, a na budowę 
uzyskaliśmy dotację z budżetu Emmaus International w wysokości 73 290 EUR Jesienią 2018 zlecone zostało opracowanie 
dokumentacji technicznej oraz podpisana została umowa z wykonawcą robót ogólnobudowlanych.
Zakładaliśmy, że do wiosny 2019 roku zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i rozpoczęte zostaną roboty 
budowlane. Niestety, najpierw z winy geodety, który miał wykonać mapę do celów projektowych straciliśmy 4 miesiące, a 
następnie jedna z instytucji miejskich uzgadniająca dokumentację bez poważnych przyczyn zwlekała z wydaniem dokumentu. 
W związku z zagrożeniem utraty sezonu budowlanego i załamaniem harmonogramu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia podjął 
decyzję o rozpoczęciu budowy bez wymaganego zezwolenia ….  W kwietniu 2019 złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia i z 
dniem 25 kwietnia 2019 wydane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i 
udzielenia pozwolenia na budowę. Jednak w dniu 25 czerwca 2019 roku Miejski Konserwator Zabytków wydał postanowienie o 
uzgodnieniu robót budowlanych i jednocześnie poinformował Wydział Architektury i Budownictwa w Lublinie o trwających 
robotach budowlanych. 
W związku ze stwierdzoną samowolą budowlaną sprawa została skierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (PINB), z którym podjęliśmy współpracę w celu uzyskania decyzji o legalizacji samowoli.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Akcje solidarnościowe – pomoc innym 
potrzebującym, tzn. nie będącymi członkami 
wspólnoty. Podstawową zasadą Ruchu Emmaus 
jest zasada "solidarności" - niesienie pomocy 
ludziom pozostającym w ubóstwie i nieszczęściu. 
Oprócz domowników wspólnoty, 
Stowarzyszenie wspiera osoby bezdomne lub 
skrajnie ubogie z "zewnątrz": przygotowujemy 
gorące posiłki i rozdajemy je nieodpłatnie na 
ulicach Starego Miasta w Lublinie (w okresie 
zimy), przekazujemy – również nieodpłatnie 
odzież i sprzęty domowe tj. rzeczy używane 
pochodzące ze zbiórki rzeczy używanych, którą 
prowadzimy od chwili zarejestrowania 
Stowarzyszenia tj. od 1995 roku, często na 
podstawie pisemnej prośby z lubelskich 
Ośrodków Pomocy Społecznej. Podobnie jak w 
roku ubiegłym, w 2019 działalność 
solidarnościowa była kontynuowana we 
współpracy z Lubelskim Centrum Wolontariatu, 
które również realizuje program wsparcia ludzi 
bezdomnych bezpośrednio na ulicy. Na prośbę 
Centrum Wolontariatu często robimy 
dodatkowo gorące posiłki poza okresem 
zimowym, zwykle w ilości 40 l. jednorazowo. 
Zupa jest następnie wydawana przez 
wolontariuszy w ich punkcie pomocowym na ul 
1 Maja w Lublinie. Na zakończenie „sezonu” 
zimowego wspólnie – już po raz czwarty, w dniu 
14 kwietnia 2019 zorganizowaliśmy piknik „Pod 
Otwartym Niebem” – w jego ramach była 
modlitwa za zmarłych ludzi bezdomnych w 
okresie zimy oraz rozdany został gorący posiłek.

88.99.Z 4 673,67 zł

2

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

Nieodpłatna zbiórka rzeczy używanych.
Stowarzyszenie Emaus – Lublin prowadzi 
działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
również w formie zbiórki rzeczy używanych 
nieodpłatnie przekazywanych przez darczyńców; 
mieszkańcy Lublina i okolic przekazują meble, 
sprzęt AGD, RTV, rzeczy „ jakiegokolwiek 
rodzaju”. W zbiórkę zaangażowanych jest zwykle 
do 10 członków wspólnoty. Miejscem 
prowadzenia zbiórki jest hala stanowiąca 
własność Stowarzyszenia w Lublinie-
Zemborzyce, przy ul. Tęczowej 173. Do 
wykonywania zbiórki Stowarzyszenie dysponuje 
dwoma samochodami ciężarowymi do 3,5 T; 
jeden stanowi własność Stowarzyszenia, drugi 
jest użyczony nieodpłatnie przez Spółdzielnię 
Socjalną P.W. Emaus.

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

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Wspólnota życia i pracy. 

Wspólnota to najbardziej podstawowa i 
jednocześnie oryginalna forma działalności 
Ruchu Emmaus International, którego 
członkiem jest Stowarzyszenie Emaus-
Lublin. W ramach wspólnoty oferujemy 
pomoc osobom bez względu na specyfikę 
ich problemów; przyjmujemy osoby 
bezdomne, uzależnione od alkoholu, 
niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, 
z zaburzeniami psychicznymi, byłych 
więźniów, mężczyzn, kobiety i dzieci, 
uchodźców; bez względu na ich 
pochodzenie, wyznanie, narodowość itp. 
Nieistotne jest również dla nas kryterium 
terytorialne, zameldowanie lub jego brak, 
posiadanie dochodów lub nie; 
zdecydowana większość osób nie posiada 
żadnych dochodów i te osoby otrzymują 
świadczenie socjalne w wysokości 400,00 
PLN/miesiąc – na osobiste wydatki. 
Członkowie wspólnoty posiadający stałe 
dochody z tytułu rent, emerytur, zasiłków 
stałych, część dochodu zobowiązani są 
wpłacić do kasy Stowarzyszenia tytułem 
kosztów utrzymania. Dotyczy to ok. 25 % 
kompanionów. Stowarzyszenie pobiera tę 
opłatę od 1 lipca 2019 roku na mocy 
znowelizowanej Umowy Wzajemnej z 
Fundacją „Między Nami”. Wszystko co jest 
potrzebne do „normalnego” życia każdy 
członek wspólnoty ma zapewnione w 
wysokim stopniu. Jedynym kryterium 
przyjęcia jest zdolność do samodzielności i 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy 
(choćby sprzątanie) oraz deklaracja chęci 
przyjęcia i respektowania regulaminu.

87.90.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 307 226,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 756 868,67 zł

2

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

Sprzedaż używanych rzeczy.

Działalność odpłatna prowadzona jest 
również w formie sprzedaży używanych 
rzeczy, wcześniej nieodpłatnie pozyskanych 
od darczyńców. W tę działalność 
zaangażowanych jest zwykle ok. 10 
członków wspólnoty oraz 2-3  
wolontariuszy spoza wspólnoty. Do tej 
pracy są również angażowane osoby, które 
decyzją sądu są skazane na wykonywanie 
prac społecznie użytecznych i kierowani są 
do nas przez kuratora. W roku 2019 takich 
osób było 8. Miejscem prowadzenia 
sprzedaży jest hala stanowiąca własność 
Stowarzyszenia w Lublinie-Zemborzycach, 
przy ul. Tęczowej 173. Sprzedaż 
prowadzona jest od wtorku do piątku od 
godz. 9.00 do godz. 17.00 oraz w soboty od 
9.00 do 14.00. Podstawowym celem 
prowadzonej działalności odpłatnej pożytku 
publicznego jest pozyskanie środków 
umożliwiających pokrycie kosztów 
utrzymania wspólnoty osób bezdomnych i 
niepełnosprawnych (wyżywienie, lekarstwa, 
świadczenia socjalne dla członków 
wspólnoty, środki czystości, energia 
elektryczna, gaz i pozostałe koszty 
utrzymania pomieszczeń wspólnoty, usługi 
telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, 
przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, 
wynagrodzenia dla personelu, wydatki na 
transport, podatek od nieruchomości, 
ubezpieczenia, wyposażenie, materiały, 
użytkowanie solidarnościowe, remonty 
domów mieszkalnych, wydatki 
inwestycyjne na budowę domu socjalnego, 
na budowę nowego sklepu oraz pomoc 
innym osobom.

47.79.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 550 358,05 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 192 658,08 zł

2.4. Z innych źródeł 510,80 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 673,67 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 na cele statutowe Emaus 4 673,67 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 673,67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 109 384,17 zł

w 
tym:

95 034,18 zł

0,00 zł

14 349,99 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

300,00 zł

554 808,05 zł

0,00 zł

637 550,03 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 232 519,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 084 861,49 zł 4 673,67 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

524 349,18 zł 4 673,67 zł

550 358,05 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 907,96 zł

0,00 zł

4 246,30 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

9 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

4,29 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 150 201,22 zł

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

150 201,22 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

2 699,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

19 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

144 556,42 zł

144 556,42 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 644,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 107 235,58 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42 965,64 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Wspieranie działań na rzecz 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
bezdomnych oraz 
zaburzeniami psychicznymi.

Głównym celem zadania było 
nabycie lub podwyższenie 
zaradności życiowej, nabycie 
umiejętności funkcjonowania w 
codziennym życiu 30 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – mieszkańców 
wspólnoty Emaus oraz działania 
zmierzające do aktywizacji i 
integracji społecznej 
mieszkańców wspólnoty Emaus.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

6 950,00 zł

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

0,00 zł

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

3 672,00 zł

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

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zbigniew Drążkowski - Prezes
Elżbieta Łata - Wiceprezes

Marek Młynarczyk - Wiceprezes
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 1

2020-10-15
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