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SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE  

FUNDACJA HUMANITY IN ACTION POLSKA  

ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 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 2019 roku 

i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku zostało przedstawione w niniejszym dokumencie w 

następującej kolejności: 

 

 

A.  wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

B. dodatkowe informacje i objaśnienia,  

C. bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

349 101,65 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto jeden złotych sześćdziesiąt pięć 

groszy),  

D. rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku wykazujący stratę netto w kwocie 106 361,47 zł (sto sześć tysięcy trzysta sześćdzie-

siąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy).  

 

 

Warszawa, dnia 31 marca 2020 r. 
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A.    WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 

 

1. 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 31.12.2019 r. : 

 

1. Monika Mazur-Rafał – Prezes Zarządu 

2. Magdalena Szarota – Członkini Zarządu 

 

Skład Rady Fundacji na 31.12.2019 r.: 

 

1. Aleksandra Auleytner 

2. Zbigniew Bujak 

3. Jan Król 

4. Waldemar Markiewicz 

5. Grażyna Michałowska 

6. Janusz Reiter 

7. Eugeniusz Smolar  

8. Roland Sprung  

9. Dariusz Stola 

10. Stefan Twardak  

11. Henryk Wujec 

 

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 człowie-

ka, 

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), 
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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 człowie-

ka, 

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 2019 roku: 

 

Priorytety pracy programowej na 2019 rok przyjęte na Posiedzeniu Rady Fundacji w 

dn. 05.12.2018 r. 

 

I. Priorytety pracy programowej w 2019 r.: 

 

1) Kontynuacja i udoskonalanie Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej 

w Polsce. 

 

2) Wdrażanie pilotażowego projektu „Przestrzeń Działania” i zbieranie nowych doświad-

czeń z zakresu działalności Szkoły Działania nt. przedsiębiorczości społecznej, 

współpracy z YouTuberami i chat-botów oraz kolejnych interaktywnych książek w 

formacie „Zniszcz ten dziennik” dot. osób z niepełnosprawnościami. W zależności od 

decyzji donatorów kontynuacja projektu w udoskonalonej formie. 

 

3) Kontynuacja bliskiej współpracy z międzynarodową siecią HIA w wymiarze koncep-

cyjnym, merytorycznym, organizacyjnym w zakresie tworzenia i implementacji no-

wych międzynarodowych programów dla sieci HIA w Warszawie, włącznie z tworze-

niem wspólnych strategii oraz działań programowych, fundraisingowych i promocyj-

nych, a także w zakresie dotychczasowych wspólnych projektów tj. Akademii Praw 

Człowieka, międzynarodowych programów stażowych w Kongresie USA i w Parla-

mencie Europejskim. 

 

4) Rozszerzanie, dywersyfikacja oraz zwiększanie zakresu oddziaływania oferty progra-

mowej oraz wzmacnianie pozycji Fundacji na ‘rynku’ organizacji pozarządowych. 

 

- kontynuacja działalności w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści oraz fake 

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

wywanie nowych form działania nawiązując do doświadczeń zebranych ze zrealizo-

wanych już przez Fundację projektów, jak również promowanie osiągniętych w ich 

wyniku dobrych praktyk w szczególności za pomocą portalu 

www.uprzedzuprzedzenia.org; 

 

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
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- kontynuacja działalności w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijne-

go, wielokulturowości oraz wzmacniania standardów demokratycznych i praw czło-

wieka; 

 

- kontynuacja działalności w zakresie promowania praw osób z niepełnosprawnościa-

mi, 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 projek-

tów HIA Polska pod nadzorem merytorycznym personelu Fundacji HIA Polska, w 

szczególności za pośrednictwem portalu www.uprzedzuprzedzenia.org 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; 

 

- pilotażowe testowanie rozszerzenia oferty programowej Fundacji o działalność statu-

tową odpłatną; 

 

- kontynuacja udzielania wsparcia/patronatów inicjatywom innych podmiotów w dzia-

łaniach spójnych z misją HIA Polska. 

 

5) Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, fundraisingowe, mentoringowe i promocyj-

ne 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 Ne-

twork) oraz wspieranie działalności młodych ludzi w ramach tych sieci. 

 

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

konferencjach oraz publikacjach eksperckich, jak również i w mediach. 

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
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Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2019 roku: 

 

W 2019 r. Fundacja Humanity in Action Polska realizowała następujące projekty: 

 

XIV edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej 

 

7 czerwca – 3 lipca 2019 r. 

 

 
 

 

W 2019 r. zrealizowana została już XIV edycja Akademii Praw Człowieka, poświęcona po-

szukiwaniu i testowaniu skutecznych strategii przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nie-

nawiści na przykładzie Polski jako studium przypadku. Podobnie jak w poprzednich edycjach 

punktem wyjścia do analizy współczesności było poznanie wybranych zagadnień historycz-

nych, zwłaszcza dotyczących II wojny światowej i Holokaustu oraz wyzwań dotyczących 

wielokulturowości i praw człowieka, okresu realnego socjalizmu oraz III RP. 

 

Główne cele Akademii to: 

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

strzegania praw człowieka i mniejszości w Polsce w perspektywie historycznej i współcze-

snej, jak również sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom przez polskie państwo i społe-

czeństwo 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 spo-

łecznościowych, 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 
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indywidualnych projektów społecznych, a w konsekwencji rozwijanie ich potencjału lider-

skiego, 

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

szenie nowych uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w działalności sieci. 

 

Zgodnie z praktyką organizacji rekrutacja składała się z dwóch etapów. W jej wyniku wybra-

no grupę 24 aktywistów/ek w wieku 18-28 lat, reprezentujących następujące państwa: Polska 

(12 osób), USA (6 osób), Grecja (2 osoby), RFN (2 osoby), Ukraina (2 osoby), przy czym w 

ramach grup z USA i Polski po 2 osoby miały migranckie pochodzenie z Chin i Oceanii oraz 

Zjednoczonego Królestwa i USA. Wybór kandydatów/ek podyktowany był następującymi 

kryteriami:  

- na poziomie indywidualnym: doświadczenie aktywistyczne oraz intelektualny i liderski po-

tencjał młodych ludzi,  

- na poziomie grupowym: różnorodność pochodzenia i studiowanych dyscyplin oraz przyna-

leżności do grup mniejszościowych.  

 

Jeśli chodzi o reprezentowane dyscypliny, to uczestnicy/czki studiowali/ły następujące kie-

runki: 

- prawo; prawo międzynarodowe; prawo europejskie; prawa człowieka; stosunki międzynaro-

dowe; politykę rozwoju; pomoc humanitarną; europeistykę; politologię; 

- ekonomię; zarządzanie; zarządzanie i biznes;  

- kulturoznawstwo; teologię i religioznawstwo; filozofię; etnologię i antropologię kulturową; 

socjologię i etykę; nauki społeczne; filmoznawstwo, film i kulturę wizualną; reżyserię; teorię 

sztuki i kuratorstwo; 

- medycynę; geografię i gospodarkę przestrzenną; 

- lingwistykę stosowaną i etnolingwistykę; iberystykę; hebraistykę i judaistykę; bałkanistykę; 

slawistykę; orientalistykę; japonistykę i sinologię. 

 

Natomiast pod względem przynależności do różnych grup mniejszościowych w grupie repre-

zentowane były różne mniejszości narodowe, etniczne, religijne jak również osoby reprezen-

tujące środowiska: imigranckie, LGBTQIAP+ czy osoby z niepełnosprawnościami. Re-

prezentowali oni następujące wyższe uczelnie: Uczelnia Łazarskiego, New York University, 

University of Macedonia, Bucknell University, Charite Berlin, University of Aberdeen, Uni-

wesytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ford-

ham University; Curatorial and Theory of Art Studies; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; 

Corvinus University of Budapest, University of Coventry, New School for Social Research, 

Universidad de Santiago de Compostela; University of Notre Dame/USA; Seattle University, 

Uniwersytet Warszawski, Leiden University, Vanderbilt, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwer-

sytet Jagielloński, Technical University Dresden. 

 

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

tego 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 2019 r. tematycznie Akademia była poświęcona wyzwaniom na tle wie-

lokulturowości w perspektywie współczesnej i historycznej oraz tych występujących w Polsce 

w kontaktach między mniejszościami a większością. Pierwsze dni programu stanowiły wpro-

wadzenie do polskiego kontekstu społecznego, politycznego, historycznego i kulturowego, w 
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ramach którego uczestnicy i uczestniczki mieli okazję dyskutować o nierównościach społecz-

nych w Polsce, strategiach reagowania na mowę nienawiści czy przestrzeganiu praw kobiet 

m.in. z takimi gośćmi jak: prof. Jan Sowa, socjolog z UW; Konstanty Gebert, publicysta Ga-

zety Wyborczej; Zuzanna Radzik, dziennikarka Tygodnika Powszechnego i Forum Dialogu 

czy prof. Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. 

 

Aby wspierać działalność społeczną absolwentów i absolwentek programu, a także uczestni-

ków i uczestniczek Akademii 2019, stworzona została przestrzeń współdziałania pomiędzy 

nimi ulepszając model współpracy opracowany podczas edycji Akademii w 2018 r. W ra-

mach tej formuły stworzono:  

 

Julia Konarska, Marina Papaztou, Karyna Koliadych, mentorka: Maja Szydłowska, absol-

wentka Akademii HIA  – rezultat: film promujący festiwal HERDocs. 

 

Beata Janus, Jacob Fertig, Dominika Kaszewska, mentorka: Monika Halaczek, absolwentka 

Akademii HIA pracująca w Forum Dialogu – rezultat: interaktywna mapa pokazująca za-

pomnianą żydowskiej historię Warszawy. 

 

Hanna Jaśkiewicz, Krzysztof Skwara, Sabrina Jen, mentorka: Małgorzata Kot, absolwentka 

Akademii HIA pracująca w Kampanii Przeciw Homofobii – rezultat: spot promujący inte-

raktywną książeczkę Od A do Z o LGBTQIAP. 

 

Krystal McLeod, Marcelina Rosińska, Mara Franke, mentorka: Małgorzata Kot , absolwent-

ka Akademii HIA pracująca w Kampanii Przeciw Homofobii – rezultat: opracowanie pro-

gramu oddolnego wspierania osób żyjących z chorobami psychicznymi ‘Mental Health 

Buddy’. 

 

Maciej Rotowski, Serena Oduro, Nele Wolfram, mentorka: Aneta Szarfenberg z Fundacji 

Rubin – rezultat: promocja wydarzenia Żywa Biblioteka, wykonanie zdjęć oraz  organizacja 

wydarzenia towarzyszącego żywej Bibliotece w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Zuzanna Krzątała, Olexandra Anosova, Magdalena Fuchs, mentorka: Olexandra Iwaniuk  z 

Fundacji Nasz Wybór/Dom Ukraiński – rezultat: plan spotkań Klubu spotkań z książką. 

 

Shawn Reilly, Nikolaos Bakirtzis, Natalia Grzankowska, mentor: Miłosz Lindner , absol-

went Akademii HIA – rezultat: stworzenie interaktywnej gry zbliżającej ludzi do siebie 

oraz skłaniającą do refleksji na temat dialogu. 

 

Katherine Feske-Kirby, Izabela Orłów, Dagmara Magryta, mentorka: Nina Łazarczyk-Bilal, 

absolwentka Programu Diversity & Diplomacy HIA – rezultat: pakiet info grafik, postów 

na media społecznościowe inicjatywy GośćInność. 

 

Uczestnicy i uczestniczki zaprezentowali/ły  swoje innowacyjne pomysły podczas cieszące-

go się dużym zainteresowaniem wydarzenia Pitch and Pizza Night 4.0. w Centrum Krea-

tywności Targowa w Warszawie, 02.07.2019 r.  
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XIV edycja Akademii Praw Człowieka Humanity in Action była dedykowana pamięci tra-

gicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz wartościom takim jak dia-

log i współpraca, które propagował w swojej działalności publicznej. Akademia była objęta 

honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara 

oraz Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Patronem medialnym było Aka-

demickie Radio Kampus. Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Funda-

cji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)  i Fundacji Stavros Niarchos, dzięki 

której możliwy był udział uczestników/czek z Grecji. 

 

Jak program wyglądał z perspektywy osób uczestniczących? Tak  swoje wrażenia opisuje 

Krystal McLeod, studentka prawa:  

„Warszawski Fellowship był jednym z najważniejszych doświadczeń zmieniających moje ży-

cie. Tę unikalną podróż mogłam przeżyć dzięki ludziom z HIA Polska oraz uczestni-

kom/uczestniczkom Akademii i jestem za to niezwykle wdzięczna. Podczas programu nauczy-

łam się więcej o sobie niż kiedykolwiek: o moich stereotypach i uprzedzeniach, paradoksach i 

przywilejach. Nauczyłam się też wiele o innych: o ich trudnościach i frustracjach. Wróciłam 

do Stanów Zjednoczonych z nową energią i pasją do pracy na rzecz praw człowieka w mojej 

lokalnej społeczności. I mogę powiedzieć po raz pierwszy od bardzo dawna: czuję się na-

prawdę sobą! Nie! Raczej czuję się lepszą wersją siebie!” 

 

 
 

Więcej informacji: https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-

czlonkow-miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-

pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-

patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/ 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-czlonkow-miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/
https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-czlonkow-miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
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Przestrzeń Działania: II rok projektu 

 

Mowa nienawiści zalewa i zatruwa Internet, stając się nową normą w komunikacji społecznej. 

Wszyscy to wiemy i obserwujemy. I niestety coraz mniej nam ona przeszkadza. Niewiele 

osób chce się temu trendowi przeciwstawić. Jak pokazują badania: działać trzeba szybko i 

zdecydowanie. Niestety w Polsce brakuje systemowych działań edukacyjnych. W odpowiedzi 

na te problemy w 2017 r. rozpoczęty został dwuletni projekt pilotażowy „Przestrzeń Działa-

nia”, którego celem było poszukiwanie i przetestowanie skutecznych i innowacyjnych sposo-

bów reagowania na mowę nienawiści, które łączyłyby narzędzia z zakresu edukacji, techno-

logii i aktywizmu społecznego. Budując na sukcesie pierwszego roku projektu również w 

drugim roku kierunek naszych działań wyznaczały następujące pytania: 

   

Jak skutecznie przeciwstawiać się mowie nienawiści? Jak inspirować młodych ludzi w Polsce, 

by reagowali na to naruszenie praw człowieka w swoim otoczeniu? Jak sprawić, by Internet 

stał się przestrzenią bardziej przyjazną i bezpieczną, szczególnie dla osób pochodzących 

z grup mniejszościowych? Jak skuteczniej promować zaangażowanie i aktywność obywatelską 

na rzecz praw człowieka w sieci?  

 

Celami projektu, które zostały założone i osiągnięte, były: 

– wzrost świadomości wśród młodych ludzi na temat mowy nienawiści przy wykorzysta-

niu innowacyjnych i interaktywnych narzędzi, takich jak interaktywne książeczki w formacie 

„Zniszcz ten dziennik” promujące różnorodność i tolerancję, łączących historię i edukację 

z zakresu praw człowieka, 

– włączenie polskich nastolatków/ek do dialogu na temat mowy nienawiści poprzez 

współpracę z influencerami i influencerkami z YouTube przy tworzeniu filmów i vlogów 

objaśniających najważniejsze kwestie w przystępny i interesujący sposób, 

– rozpowszechnienie narzędzi przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi dzięki 

programowi “Szkoła Działania”, w której realizowali oni swoje przedsięwzięcia społecz-

ne w obszarze praw człowieka. 

 

Projekt składał się z następujących trzech filarów: 

● Knowledge Hub / Wiedza – skupiał się na odkrywaniu, testowaniu i tworzeniu innowacyj-

nych narzędzi edukacyjnych służących do podnoszenia świadomości młodzieży, które można 

wprowadzić na większą skalę. Zgodnie z założeniami w ramach tej inicjatywy zostały opra-

cowane, wydane i wypromowane 2 interaktywne książeczki „O Uchodźcach 
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i Uchodźczyniach” (10 000 sztuk) i „O osobach z niepełnosprawnościami” (6 000 sztuk), 

które cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce i nadal są dostępne bezpłatnie zarówno 

w wersji papierowej oraz w formie pdf do wydruku. 

 

● Trendsetting Hub / Kreowanie trendów – skupiał się na promowaniu reagowania 

na mowę nienawiści i przekazywaniu wiedzy na ten temat poprzez dialog, użycie atrakcyj-

nych mediów, zaangażowanie popularnych wśród młodzieży influencerów czy modnych apli-

kacji. W ramach tego filaru wyprodukowane zostały cztery filmiki z udziałem znanych You-

Tuberów, które w sumie wyświetlone zostały ponad 965 000 razy.  

 

● Social Action Hub / Szkoła Działania – czyli program edukacyjno-aktywistyczny, umoż-

liwiający rozwinięcie wiedzy, umiejętności, kompetencji i bazy kontaktów w zakresie przed-

siębiorczości społecznej. W ramach tego filaru zorganizowane zostały dwie edycje Szkoły 

Działania, w których 30 uczestników i uczestniczek (10 w pierwszej edycji i 20 w drugiej) 

otrzymało kompleksowe wsparcie i mentoring. Każdy z uczestników i każda z uczestniczek 

miał/a za zadanie stworzyć i wcielić w życie pomysł odpowiedzialnego społecznie start-upu 

albo społecznie użytecznego produktu lub usługi, z czego 4 pomysły otrzymały od Fundacji 

HIA Polska finansowe wsparcie na rozwój. 

 

Wszystkie trzy filary były ze sobą połączone i wzajemnie się uzupełniały. Komponent wie-

dzowy z jednej strony umożliwiał przeniesienie wyników badań naukowych na pole prak-

tycznych i atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych. Z drugiej zaś strony solidna baza wiedzy była 

niezbędna przy inicjowaniu przedsięwzięć społecznych promujących różnorodność 

i reagowanie na przejawy mowy nienawiści. Aby osiągnąć zamierzone cele, czyli przekonać 

młodych ludzi do reagowania na mowę nienawiści, ustanawiając tym samym nowy trend spo-

łeczny, ważne były szeroko zakrojone działania, które umożliwiało zastosowanie technologii. 

Dzięki technologii można dotrzeć do wielu różnych odbiorców i to w czasie rzeczywistym. 

Dlatego też każdy z filarów był niezbędny, wszystkie 3 były wzajemnie powiązane 

i przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego efektu. 

 

W 2019 r. zrealizowano następujące działania: 

 

1) Narzędzia edukacyjne: opublikowana została interaktywna książeczka „O osobach  

z niepełnosprawnościami” (do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej 

www.uprzedzuprzedzenia.org) oraz na jej kanwie stworzone zostały 3 scenariusze za-

jęć oraz quiz. Dodatkowo wyprodukowano plecako-worki i vlepki prezentujące wy-

brane grafiki z książki, które przełamują negatywne stereotypy i wizerunek osób z 

niepełnosprawnościami. Publikacji patronowała kampania społeczna „Organizacje 

społeczne. To działa!” (www.todziala.org). Patronami medialnymi był magazyn „In-

tegracja” i portal www.niepelnosprawni.pl. We współpracy z Fundacją Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego (FRSI) Fundacja HIA Polska przeprowadziła webinarium 

o osobach niepełnosprawnościami dla edukatorów i edukatorek oraz bibliotekarzy i 

bibliotekarek (200 osób) oraz konkurs, w którym aktywny udział wzięło 101 bibliotek 

publicznych i szkolnych z całej Polski. Książka była promowana również podczas 

spotkania ludzi trzeciego sektora pt. „Największa mniejszość – jak mówić o niepełno-

sprawności?” w ramach inicjatywy Kuby Wygnańskiego „Śniadania i Gadania”, które 

zorganizowała Kampania Organizacje Społeczne. To Działa! W spotkaniu udział 

http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
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wzięli przedstawiciele i przedstawicielki m.in.: Fundacja Kultury bez Barier, Teatr 

21, Kulawa Warszawa, Integracja, Leżę i Pracuję, Warszawski Dom pod Fontanną, 

Stowarzyszenie Mary i Max, Spółdzielnia Socjalna WOLA, Fundacja Batorego. 

 

2) Technologia: we współpracy z Rafałem Gęburą, twórcą cenionego kanału na YouTube 

7 metrów pod ziemią (ponad 900 000 subskrybentów), Fundacja HIA Polska stworzy-

ła vloga pt. „A czy Ty reagujesz, słysząc takie słowa?”, który dotyczy mowy niena-

wiści i przeciwdziałania temu szkodliwemu zjawisku. Vlog obejrzało ponad 370 000 

osób. Ponadto, na  Gali Grand Video Awards film otrzymał nagrodę specjalną 

od Mastercard. Jak podkreślił Rafał Gębura: „Dzięki wsparciu Humanity in Action 

Polska udało nam się przygotować film, w którym upomnieliśmy się o coś niby 

oczywistego, a jednak wciąż pozostającego w sferze marzeń – pełny szacunek 

do drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości, wyznania czy orientacji. 

Film został wyświetlony już ponad 370 000 razy. Po reakcjach, jakie wywołał, wi-

dać jednoznacznie, że to treści, jakich w polskim Internecie rozpaczliwie brakuje.” 

 

3) Szkoła Działania/Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej: zakończona została II edycja, 

dzięki której 20 uczestników i uczestniczek opracowało 20 pomysłów z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej i część z nich realizuje z powodzeniem zaplanowane 

działania dotyczące tematów edukacji ekologicznej, aktywizmu dla klimatu, poprawy 

sytuacji migrantów i migrantek, wykorzystania rozwiązań technologicznych na rzecz 

celów społecznych, destygmatyzacji problemów zdrowia psychicznego poprzez sztu-

kę. Uczestnicy i uczestniczki byli mentorowani przez wiodących ekspertów i ekspertki 

z zakresu przedsiębiorczości społecznej w ramach trzech seminariów. Finałem Szkoły 

Działania było publiczne wydarzenie Pitch & Pizza Night! w Google Campus War-

saw w którym wzięło udział ok. 150 osób.   

 

Projekt został realizowany dzięki wsparciu Fundacji “Pamięć, Odpowiedzialność 

i Przyszłość” (EVZ). 

  

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/przestrzen-dzialania/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-

niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-

niepelnosprawnosciami/   

https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-

dobrze-i-jeszcze-lepiej/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-

metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-

wspoltworzyla-hia-polska/ 

http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/przestrzen-dzialania/
https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-dobrze-i-jeszcze-lepiej/
https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-dobrze-i-jeszcze-lepiej/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/
https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-wspoltworzyla-hia-polska/
https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-wspoltworzyla-hia-polska/
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https://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_konkursu_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.h

tml?fbclid=IwAR3J9YBWneh4wkrEekafUUBSaZgNHE7JwBuaGeZZG09MsKi4K_uT57w

XhgM 

https://biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_O_osobach_z_niepelnosprawnoscia

mi.html 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-

mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/ 

 

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://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_konkursu_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.html?fbclid=IwAR3J9YBWneh4wkrEekafUUBSaZgNHE7JwBuaGeZZG09MsKi4K_uT57wXhgM
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.html
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami.html
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
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“Unia Europejska: nasz powerbank?” 

 

     
 

Czym jest Unia Europejska? Jak działa Parlament Europejski? Jakie korzyści płyną 

z udziału Polski w integracji europejskiej? Dlaczego warto wziąć udział w wyborach euro-

pejskich? 

 

O tych oraz innych aspektach związanych z Unią Europejską zespół Fundacji HIA Polska 

dyskutował z pełnoletnimi uczniami i uczennicami, którzy już 26.05.2019 r. mieli po raz 

pierwszy w życiu wziąć udział w wyborach europejskich. Aby promować prawa człowieka, 

różnorodność i europejski system wartości, HIA Polska zorganizowała dla młodych ludzi 

serię 11 warsztatów w 10 szkołach w województwie mazowieckim, lubelskim, łódzkim i ślą-

skim. Spotkania z młodzieżą były okazją do tego, by nie tylko przekazać im wiedzę o UE, ale 

też do tego, by oni sobie uświadomili jak bardzo UE jest już obecna w ich życiu i jak z cza-

sem mogą bardziej korzystać z oferowanych przez nią możliwości rozwoju.  

 

Zgodnie z zasadą ‘nie ma złych pytań’, podczas zajęć poruszone zostało szerokie spektrum 

tematów od studiowania w UE, poprzez ubezpieczenia zdrowotne, po roaming w UE, gdyż 

ważny był interaktywny charakter zajęć oraz otwartość. Aby pokazać na czym polega 

wspólnota wartości w UE i wielokulturowość w praktyce, w warsztatach wzięli udział mi-

grant z Gruzji i migrantka z Ukrainy, dzieląc się z młodzieżą przemyśleniami, jak członko-

stwo Polski w UE przyczynia się do rozwoju naszego kraju, szczególnie w porównaniu 

z krajami, które tych możliwości nie mają. 

 

Dlaczego ten temat podjęła HIA Polska? Wybory do Parlamentu Europejskiego to swego ro-

dzaju test dojrzałości obywatelskiej. Aby tę dojrzałość kształtować i w odpowiedzi na dane 

pokazujące stosunkowo niską frekwencję wśród młodych ludzi, przed wyborami w maju 2019 

r., Fundacja Humanity in Action Polska zaangażowała się w kampanię informacyjną na temat 

Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości w ramach programu Różni+Równi=Europejscy. 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-

roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/ 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/
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Animowanie aktywności sieci absolwentów i absolwentek programów Fundacji 

Humanity in Action Polska oraz wspieranie ich w rozwijaniu prospołecznej działalności 

 

 

 
 

Jednym z głównych priorytetów Humanity in Action Polska 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”. Celem działań Fundacji jest tworzenie na tyle ciekawej ofer-

ty edukacyjno-aktywizującej dla absolwentów i absolwentek programów edukacyjnych sieci 

Humanity in Action, by po ukończeniu danego programu chętnie dołączali do tej sieci, 

współpracowali ze sobą, wymieniając się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami nie-

zbędnymi w działalności aktywistycznej wspierającej prawa człowieka i społeczeństwo oby-

watelskie. W tych działaniach Fundacja wspiera rozwijanie potencjału liderskiego i projektów 

społecznych wśród członków i członkiń sieci, dostosowując formy współpracy do konkret-

nych potrzeb i oczekiwań. Część osób korzysta z mentoringu i doradztwa przy rozwoju ich 

własnych pomysłów na aktywność społeczną, inni zaś mogą korzystać z infrastruktury Fun-

dacji, 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 progra-

mach stażów zagranicznych, stypendiach, wizytach studyjnych, seminariach czy innych ini-

cjatywach wpisujących się w misję i cele sieci Humanity in Action.  

 

Formy współpracy z absolwentami i absolwentkami w 2019 r.: 

 

Zgodnie z przyjętą praktyką 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, ja-

kich nowych członków i członkinie zaprosić do sieci. Następnie w czerwcu, podczas Akade-

mii Praw Człowieka zorganizowano serię spotkań networkingowych między absolwentami i 

absolwentkami a uczestnikami i uczestniczkami Akademii 2019, które były okazją do bezpo-

średniego spotkania i wymiany pomysłów na działanie.  
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Na jesieni wśród absolwentów i absolwentek Akademii Praw Człowieka 2019 r. została prze-

prowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych, na podstawie której został opracowany pro-

gram Action Project Academy. Action Project Academy, jak sama nazwa wskazuje miała na 

celu przygotować absolwentów i absolwentki do zaplanowania i zrealizowania swoich indy-

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

Akademia została zorganizowana na jesieni 2019 r. Program składał się z serii 2 spotkań w 

październiku i listopadzie 2019 r. oraz 1 webinarium w grudniu, koncentrując się na zarzą-

dzaniu projektami, pozyskiwaniu funduszy i mediach społecznościowych. Spotkania te były 

też znakomitą okazją do dzielenia się i konsultowania pomysłów na indywidualne projekty 

społeczne. 

 

Więcej informacji:  

https://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-warsztaty-action-project-academy-za-nami/ 

https://uprzedzuprzedzenia.org/drugie-warsztaty-action-project-academy-za-nami/ 

 

Natomiast jeśli chodzi o bardziej zaawansowane inicjatywy absolwentów i absolwentek, które 

otrzymały wsparcie finansowe od zewnętrznych donatorów, Fundacja miała podpisane z nimi 

umowy o współpracy, na podstawie których udzieliła dostępu do infrastruktury Fundacji w 

postaci realizowania płatności, usług księgowych, czy mentoringu na ustalonych zasadach. 

Ten model pozwala kompleksowo wychodzić naprzeciw różnym potrzebom absolwentów i 

absolwentek i sprawdził się w przypadku inicjatyw „Akceptacja-szeruję, działam, zmieniam!” 

(https://www.facebook.com/JESTEMTULGBTQI/) oraz GośćInność      

 (https://www.facebook.com/DobraStronaSwiata/). 

 

Na podsumowanie roku zorganizowane zostało doroczne spotkanie międzykulturowe tzw. 

„X-mas” w formie warsztatów kulinarnych kuchni gruzińskiej. Była to kolejna okazja do ne-

tworkingu i rozmów o sytuacji dotyczącej praw człowieka w Polsce i na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-warsztaty-action-project-academy-za-nami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/drugie-warsztaty-action-project-academy-za-nami/
https://www.facebook.com/JESTEMTULGBTQI/
https://www.facebook.com/DobraStronaSwiata/
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Kalendarium wydarzeń w 2019 r. 

 

10 stycznia 2019 r. 

Książka interaktywna: „O Uchodźcach i Uchodźczyniach” 

 

Nienawiść. Jak ją rozbroić? Jak rozpoznawać ‘fake news’ o uchodźcach i uchodźczyniach? 

Co zrobić, gdy widzimy, że ktoś doświadcza przemocy, hejtu czy mowy nienawiści? Jak zmie-

nić świat na trochę lepszy… od dzisiaj?  

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wydanej przez Humanity in Action Polska książ-

ce „O Uchodźcach i Uchodźczyniach” - kolejnej interaktywnej pozycji w naszej docenianej 

przez czytelników i czytelniczki serii. Publikacja jest częścią projektu „Przestrzeń Działa-

nia” wspieranego finansowo przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” 

(EVZ). Powstała we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Komunikacji Spo-

łecznej m.st. Warszawy, Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. War-

szawy. 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/po-co-ta-nienawisc/  

https://www.wcies.edu.pl/item/1907-o-imigrantach-kach-uchodzcach-niach-i-zmienianiu-

swiata-na-lepszy 

 

14 stycznia 2019 r. 

Media: Audycja w Radiu RDC o Akademii Praw Człowieka 2019 

 

Jak się dostać do Akademii Praw Człowieka? Kto może skorzystać z udziału w niej? Na te 

pytania odpowiadaliśmy w audycji w Radiu RDC. Ponadto mówiliśmy o inicjatywach akty-

wistów i aktywistek należących do naszej sieci m.in. „Interwencji Pasażerskiej” założonej 

przez Miłosza Lindera.   

 

Więcej informacji: 

https://www.rdc.pl/tag/aleksandra-holynska/  

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/po-co-ta-nienawisc/
https://uprzedzuprzedzenia.org/po-co-ta-nienawisc/
https://www.wcies.edu.pl/item/1907-o-imigrantach-kach-uchodzcach-niach-i-zmienianiu-swiata-na-lepszy
https://www.wcies.edu.pl/item/1907-o-imigrantach-kach-uchodzcach-niach-i-zmienianiu-swiata-na-lepszy
https://www.rdc.pl/tag/aleksandra-holynska/
https://www.rdc.pl/tag/aleksandra-holynska/
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18-20 stycznia 2019 r. 

Szkoła Działania: Drugi zjazd pełen inspiracji! 

 

Szkoła Działania to program edukacyjny, którego celem było zachęcenie młodych aktywistek 

i aktywistów do wejścia ze swoimi pomysłami na rynek inicjatyw społecznych. Przedsiębior-

czość społeczna pozostaje w Polsce nadal tematem dosyć nieznanym – brakuje programów 

wspierających osoby, które chciałyby prowadzić działalność łączącą aktywizm z biznesem. 

Drugi zjazd Szkoły Działania był pełen inspiracji, grupowego wsparcia i uzyskiwania nowych 

kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Szkoła Działania była częścią projektu 

Przestrzeń Działania wspieranego finansowo przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność 

i Przyszłość” (EVZ). 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/3570-2/  

 

25 stycznia 2019 r. 

Książka interaktywna: książka „O Żydach i Żydówkach” została wydana także w języku 

angielskim! 

 

Książka „O Żydach i Żydówkach” w wersji polskojęzycznej trafiła już do ponad 13,000 na-

stolatek i nastolatków oraz ponad 100 szkół i bibliotek, jak również była przedmiotem prezen-

tacji i webinariów, które były przyjmowane z entuzjazmem. Publikacja powstała i została 

wydana w ramach projektu pt. „(In)visible Diversity: Encounter, Empower and Exchan-

ge”/„Wymiany na rzecz Zmiany” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żydowskim Cukunft, 

MamyGłos, Words into Action to Address Anti-Semitism, OSCE. 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/o-zydach-i-zydowkach-dostepna-po-angielsku/  

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/3570-2/
https://uprzedzuprzedzenia.org/3570-2/
https://uprzedzuprzedzenia.org/o-zydach-i-zydowkach-dostepna-po-angielsku/
https://uprzedzuprzedzenia.org/o-zydach-i-zydowkach-dostepna-po-angielsku/
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26-27 lutego 2019 r.  

Mentoring: szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek 

 

We współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Warszawskim Cen-

trum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zrealizowane zostało dwudniowe szkole-

nie dla nauczycieli i nauczycielek. Celem warsztatów była prezentacja jak można korzystać ze 

scenariuszy lekcyjnych stworzonych do interaktywnej książki "O Uchodźcach i Uchodźczy-

niach". 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156432456909069  

 

21 marca 2019 r. 

Mentoring: szkolenie „Hejt w sieci - jak sobie z nim radzić?”  

 

Na zaproszenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zespół HIA Polska przeprowadził 

szkolenie „Hejt w sieci - jak sobie z nim radzić?”  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156477031829069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156432456909069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156432456909069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156477031829069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156477031829069


 

19 

 

1 kwietnia 2019 r.  

Media: Wywiad o aktywizmie osób z niepełnosprawnościami dla portalu ngo.pl 

 

Na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl ukazała się rozmowa z m.in. Magdą Szarotą, 

członkinią Zarządu HIA Polska, nt. niepełnosprawności i aktywizmie osób z niepełnospraw-

nościami, czyli o tematach którymi HIA Polska od lat się zajmuje.    

 

Więcej informacji: 

https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-

niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-

wyklucza-

ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S

4  

 

16 kwietnia 2019 r. 

Mentoring: Prowadzimy warsztaty Komisji Europejskiej z cyklu Róż-

ni+Równi=Europejscy w całej Polsce! 

 

 
Zespół HIA Polska przeprowadził w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku pierwsze warsz-

taty, przygotowane w ramach współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 

w Polsce (cykl: Różni+Równi=Europejscy). Tym samym rozpoczęta została ogólnopolska 

seria szkoleń pt. “Unia Europejska: Nasz Powerbank”, której celem było prowadzenie roz-

mów z pełnoletnimi uczniami i uczennicami o wyborach do Parlamentu Europejskiego, pra-

wach obywateli i obywatelek w Unii Europejskiej i korzyściach płynących z udziału Polski w 

integracji europejskiej. W ramach serii na wiosnę 2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty 

w aż 10 szkołach (w liceach, szkołach technicznych i branżowych) w ośmiu miastach 

w różnych województwach. Dzięki tej inicjatywie edukatorki HIA Polska spotkały się z po-

nad 200 fantastycznymi młodymi osobami, które mogły zadawać dowolne pytania z zakresu 

integracji europejskiej, gdyż zajęcia miały być interaktywne. Aby pokazać na czym polega 

wspólnota wartości w UE i wielokulturowość w praktyce, w warsztatach wzięli udział mi-

grantka z Ukrainy i migrant z Gruzji, którzy podzielili się z młodzieżą przemyśleniami, jak 

członkostwo Polski w UE przyczynia się do rozwoju kraju, w szczególności w porównaniu 

z ich krajami pochodzenia, które tych możliwości nie mają. 

https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wyklucza-ne?fbclid=IwAR1iLOasxJyNxQ8K0dvnobrKIiRAnawWomRq6cEyHrdNxp14oSPGbHhT_S4
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-

roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/  

 

23 kwietnia 2019 r. 

Nagroda: Nominacja do nagrody S3KTOR 2018 

 

Fundacja HIA Polska została nominowana do nagrody S3KTOR dla najlepszej warszawskiej 

inicjatywy za projekt „Wola Życzliwości”, który został zrealizowany na przełomie paździer-

nika i listopada 2018 r. Projekt ten promował życzliwość i ciepłe relacje sąsiedzkie, zamiast 

mowy nienawiści i hejtu. Wydarzenia przyciągnęły wielu warszawiaków i warszawianki - 

seniorów i seniorki, uczniów i uczennice, a także po prostu sąsiadów i sąsiadki.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156546818314069 

https://uprzedzuprzedzenia.org/wola-zyczliwosci/ 

 

26 kwietnia 2019 r. 

Wydarzenie publiczne: Pitch & Pizza Night 3.0 z Rafałem Gęburą, znanym Youtuberem 

 
Sprawdzony format spotkań Pitch & Pizza Night tym razem posłużył do świętowania finału 

Szkoły Działania w Google Campus Warsaw razem z jej świetnymi uczestnikami/czkami 

i mentorami/kami oraz wspaniałą publicznością (ponad 150 osób). Spotkanie było poświęco-

ne nie tylko dyskusji o skutecznych sposobach na przedsiębiorczość społeczną oraz jak ją 

sensownie promować, lecz również wyborowi najlepszego pomysłu na biznes społeczny, któ-

ry został wypracowany i/lub udoskonalony w ramach drugiej edycji Szkoły Działania. Gość 

specjalny Rafał Gębura, znany i ceniony YouTuber i autor popularnego vloga o tematyce spo-

łecznej „7 metrów pod ziemią”, podzielił się swoimi sprawdzonymi sposobami na przedsta-

wianie problemów społecznych i promocję różnych rozwiązań dotyczących tych wyzwań.  

 

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prowadzimy-warsztaty-komisji-europejskiej-z-cyklu-roznirownieuropejscy-w-calej-polsce/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156546818314069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156546818314069
https://uprzedzuprzedzenia.org/wola-zyczliwosci/
https://uprzedzuprzedzenia.org/wola-zyczliwosci/


 

21 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-

dobrze-i-jeszcze-lepiej/  

 

16 maja 2019 r. 

Trendsetting: Premiera odcinka „7 metrów pod ziemią” we współpracy z Humanity in 

Action Polska 

 

HIA Polska uruchomiła kolejną odsłonę  współpracy z firmą LifeTube. Razem z Rafałem 

Gęburą, YouTuberem i twórcą „7 metrów pod ziemią”, wiodącego kanału o tematyce spo-

łecznej, wypuściliśmy do sieci wyjątkowy odcinek vloga. Materiał ukazuje spustoszenie, ja-

kie mowa nienawiści powoduje w społeczeństwie, poprzez pryzmat życia dwóch osób: mu-

zułmanki i geja. Vlog, jak podkreśla Rafał, to „apel o szacunek, tolerancję i odwagę. Odwagę, 

by reagować. Bo przyzwolenie na mowę nienawiści sprawia, że wszyscy stajemy się za nią 

współodpowiedzialni. A przemoc rodzi przemoc.” Żeby coś się zmieniło – trzeba szerokiego 

odzewu. W ciągu pierwszych dwóch dni sam trailer miał ponad 100 tysięcy wyświetleń!  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156595653139069 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-

metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/  

 

7 czerwca 2019 r. 

Akademia Praw Człowieka: Ruszyła 14. edycja pod honorowym patronatem Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy 

 

Dlaczego mowa nienawiści jest szkodliwa dla wszystkich? Jak efektywnie działać na rzecz 

zmiany społecznej i praw człowieka? Jak być skutecznym sojusznikiem i sojuszniczką grup 

dyskryminowanych w Polsce? W jaki sposób tworzyć innowacyjne działania z zakresu przed-

siębiorczości społecznej?  

Te pytania towarzyszyły 24 młodym aktywistkom i aktywistom z Polski, USA, Grecji, Nie-

miec i Ukrainy, które/rzy zostali zaproszeni do udziału w 14 edycji miesięcznej Akademii 

https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-dobrze-i-jeszcze-lepiej/
https://uprzedzuprzedzenia.org/pitch-pizza-night-3-przedsiebiorczosc-spoleczna-jak-robic-dobrze-i-jeszcze-lepiej/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156595653139069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156595653139069
https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hitowy-vlog-przeciw-mowie-nienawisci-na-youtube-7-metrow-pod-ziemia-i-humanity-in-action-polska-lacza-sily/
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Praw Człowieka odbywającej się w Warszawie. 14-ta edycja dedykowana była pamięci tra-

gicznie zmarłego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz wartościom, które propago-

wał w swojej działalności publicznej, takim jak dialog i współpraca.  Patronem medialnym 

projektu było Akademickie Radio Kampus. Projekt był realizowany dzięki finansowemu 

wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ). Dziękujemy także 

Fundacji Stavros Niarchos, dzięki której możliwy był udział uczestników i uczestniczek 

z Grecji. 

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-

pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-

patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/  

 

13 czerwca 2019 r. 

Książka interaktywna: „Od A do Z o LGBTQIAP” 

 

Ukazała się kolejna książka w naszej interaktywnej serii, tym razem pt.: ‘Od A do Z o 

LGBTQIAP. Interaktywna książka przeciw dyskryminacji’. Została stworzona w ramach pro-

jektu "Akceptacja - szeruję, działam, zmieniam!", realizowanego przez Gosię Kot, członkinię 

sieci aktywistycznej HIA Polska we współpracy z Humanity in Action Polska i Ambasadą 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Książka została napisana przez Gosię Kot, 

Sylwię Vargas i grupę tęczowej młodzieży z całej Polski. 

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/poland-from-a-to-z-on-

lgbtqiap/?lang=pl 

https://www.vogue.pl/a/10-ksiazek-o-seksualnosci-na-wakacje 

https://wyborcza.pl/7,75398,25039636,nic-o-nas-bez-nas-teczowa-mlodziez-uczy-jak-

opowiadac-o-lgbt.html  

https://queer.pl/news/203027/w-zielonej-gorze-odbyla-sie-prezentacja-ksiazki-od-a-do-z-o-

lgbtqiap  

 

 

 

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
https://uprzedzuprzedzenia.org/rusza-14-edycja-miedzynarodowej-akademii-praw-czlowieka-pod-honorowym-patronatem-rzecznika-praw-obywatelskich-oraz-pod-honorowym-patronatem-prezydenta-m-st-warszawy/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/poland-from-a-to-z-on-lgbtqiap/?lang=pl
https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/poland-from-a-to-z-on-lgbtqiap/?lang=pl
https://www.vogue.pl/a/10-ksiazek-o-seksualnosci-na-wakacje
https://www.vogue.pl/a/10-ksiazek-o-seksualnosci-na-wakacje
https://wyborcza.pl/7,75398,25039636,nic-o-nas-bez-nas-teczowa-mlodziez-uczy-jak-opowiadac-o-lgbt.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25039636,nic-o-nas-bez-nas-teczowa-mlodziez-uczy-jak-opowiadac-o-lgbt.html
https://queer.pl/news/203027/w-zielonej-gorze-odbyla-sie-prezentacja-ksiazki-od-a-do-z-o-lgbtqiap
https://queer.pl/news/203027/w-zielonej-gorze-odbyla-sie-prezentacja-ksiazki-od-a-do-z-o-lgbtqiap
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13 czerwca 2019 r. 

Wydarzenia publiczne: Spotkanie nt. książki „Od A do Z o LGBTQIAP. Interaktywna 

książka przeciw dyskryminacji” 

 

W Księgarni BookBook przy MDM odbyło się spotkanie z Gosią Kot oraz młodzieżą zaanga-

żowaną w projekt „Akceptacja – szeruję, działam i zmieniam!”. Spotkanie moderowała Justy-

na Suchecka z Gazety Wyborczej i było ono tłumaczone na Polski Język Migowy i język pol-

ski foniczny.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/2207253602920942/ 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156659648679069?__tn__=-R 

 

2 lipca 2019 r. 

Wydarzenia publiczne: Pitch & Pizza Night 4.0 

 

Akademia Praw Człowieka została zakończona publicznym wydarzeniem w formacie Pitch  

& Pizza Night, które odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. W trakcie 

wydarzenia uczestniczki/cy Akademii Praw Człowieka zaprezentowały/li swoje pomysły 

na działania społeczne, które zrealizowały/li w ramach Akademii wspólnie z jej absolwent-

kami i absolwentami z poprzednich lat. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/371990963426615/  

https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-czlonkow-

miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/2207253602920942/
https://www.facebook.com/events/2207253602920942/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156659648679069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156659648679069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/371990963426615/
https://www.facebook.com/events/371990963426615/
https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-czlonkow-miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/
https://uprzedzuprzedzenia.org/poznajcie-135-nowych-czlonkin-oraz-czlonkow-miedzynarodowej-sieci-humanity-in-action/
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2 sierpnia 2019 r. 

Wydarzenia publiczne: Absolwentki Akademii Praw Człowieka na Pol'and'Rock Fe-

stival 

 

Absolwentki Akademii Praw Człowieka HIA, Gosia Kot, Milena Adamczewska i Marcelina 

Rosińska, dyskutowały o prawach człowieka i prawach osób LGBT w namiocie Iustitia na 

Pol'and'Rock Festival. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156784670869069?__tn__=-R 

 

4 września 2019 r. 

Nowa międzynarodowa strona internetowa Humanity in Action 

 

Ruszyła nasza nowa strona internetowa, która w nowoczesny i interaktywny sposób przed-

stawia 22 lata działalności naszej międzynarodowej sieci Humanity in Action.  

 

Więcej informacji: 

http://www.humanityinaction.org  

 

14-15 września 2019 r. 

Wystąpienia eksperckie: Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, mentorką 

na HackYeah! - hackathonie przeciwko nienawiści i dyskryminacji 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156784670869069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156784670869069?__tn__=-R
http://www.humanityinaction.org/
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HackYeah! to największy stacjonarny europejski hackathon. Monika Mazur-Rafał była w 

jego trakcie jedną z mentorek merytorycznych. Na bazie wieloletniego doświadczenia dzieliła 

się dobrymi praktykami jak skutecznie reagować na mowę nienawiści oraz hejt. Impreza 

iskrzyła pomysłami i świetną energią!  

 

Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-

hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/  

 

4-6 października 2019 r. 

Wystąpienia eksperckie: Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, mentorką 

na  48-godzinnym Hackathon Antisemitism 

 

Przez 48 godzin międzynarodowe grono uczestników/czek: programistów/tek, aktywi-

stów/tek, przedsiębiorców/czyń i naukowców/czyń w twórczej atmosferze testowało  

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pod patronatem Biura Rzecznika Praw Obywa-

telskich, pomysły na radzenie sobie z antysemityzmem. Monika Mazur-Rafał była mentorką 

jednej z grup.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156941150784069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-

hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/  

 

10 października 2019 r. 

Nagroda dla Magdaleny Szaroty, członkini Zarządu HIA Polska 

 

Magdalena Szarota, członkini Zarządu Humanity in Action Polska, otrzymała prestiżowe wy-

różnienie „Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami” za „ini-

cjatywy edukacyjne, badawcze i aktywistyczne w nurcie praw człowieka i Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych”. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Kapitułę powo-

łaną w imieniu organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

w Polsce, zaangażowanych w organizację Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tytuł 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156941150784069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-mentorka-na-dwoch-imponujacych-hackathonach-przeciwko-nienawisci-i-dyskryminacji/
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ten wręczył Rzecznik Praw Obywatelskich, dr hab. Adam Bodnar, a w imieniu Magdaleny 

Szaroty, która ze względów osobistych nie mogła być obecna na uroczystości, odebrała go 

Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156950518519069?__tn__=-R  

http://konwencja.org/v-kongres-osob-z-niepelnosprawnosciami-2019/ 

 

10 października 2019 r. 

Nagroda za filmik pt. "A czy Ty reagujesz, słysząc takie słowa?” 

 

Podczas tegorocznej Gali Grand Video Awards nagrodę specjalną od Mastercard otrzymał 

Rafał Gębura, twórca cenionego kanału na youtube „7 metrów pod ziemią” za filmik pt. „A 

czy Ty reagujesz, słysząc takie słowa?”. Materiał ten zrealizowany we współpracy z HIA Pol-

ska dotyczy mowy nienawiści. Rafał Gębura podkreśla: „Dzięki wsparciu Humanity in Action 

Polska udało nam się przygotować film, w którym upomnieliśmy się o coś niby oczywistego, 

a jednak wciąż pozostającego w sferze marzeń – pełny szacunek do drugiego człowieka, nie-

zależnie od jego narodowości, wyznania czy orientacji. Film został wyświetlony już ponad 

350 tys. razy. Po reakcjach, jakie wywołał, widać jednoznacznie, że to treści, jakich w pol-

skim Internecie rozpaczliwie brakuje.” 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156951949624069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-

wspoltworzyla-hia-polska/  

 

19 października 2019 r. 

Aktywizm, mentoring i wsparcie: Pierwsze warsztaty Action Project Academy 

 

Spotkanie z absolwentami i absolwentkami Akademii Praw Człowieka 2019 miało na celu 

wsparcie ich we wdrażaniu autorskich pro-społecznych projektów. Zostało zorganizowane, by 

rozwijać wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz by się wzajemnie wymieniać informacjami 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156950518519069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156950518519069?__tn__=-R
http://konwencja.org/v-kongres-osob-z-niepelnosprawnosciami-2019/
http://konwencja.org/v-kongres-osob-z-niepelnosprawnosciami-2019/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156951949624069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-wspoltworzyla-hia-polska/
https://uprzedzuprzedzenia.org/nagroda-dla-filmiku-przeciwko-mowie-nienawisci-ktory-wspoltworzyla-hia-polska/
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i inspirować. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o pomysłach na projekty, wymienialiśmy 

się pomysłami i kontaktami. Pomysły na działanie dotyczyły reprezentacji i praw mniejszości 

seksualnych, osób z niepełnosprawnościami czy integracji imigrantów w Polsce, a także praw 

osób wykluczonych ekonomicznie, w tym w szczególności praw z zakresu do usług publicz-

nych czy do rynku pracy. Ponadto pojawiły się też projekty edukacyjne dotyczące edukacji 

historycznej, czy edukacji na rzecz różnorodności.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156986776589069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-warsztaty-action-project-academy-za-nami/  

 

22-24 października 2019 r. 

Mentoring: HIA Polska zaproszona do przeprowadzenia autorskich warsztatów podczas 

XXIV Seminarium Śląskiego pt.: „Powrót do Europy – 15 lat członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej” 

 

Korzystając z doświadczeń zgromadzonych w ramach projektu „Unia Europejska: nasz po-

werbank”, który przewidywał przeprowadzenie serii warsztatów w  10 szkołach, zespół HIA 

Polska został zaproszony do przeprowadzenia warsztatów nt. Unii Europejskiej w ramach 

XXIV Seminarium Śląskiego pt.: „Powrót do Europy – 15 lat członkostwa Polski w Unii Eu-

ropejskiej”, zorganizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami 

na Zamku w Kamieniu Śląskim. Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska oraz Hanna 

Pieńczykowska, członkini sieci absolwenckiej HIA Polska, przeprowadziły interaktywne za-

jęcia z trzema grupami młodzieży. Podczas warsztatów dyskutowane było to, jak Unia Euro-

pejska jest już obecna w życiu młodzieży, a w jakich aspektach może być ważna w ich (nieda-

lekiej) przyszłości. Hitem warsztatów była próba wprowadzenia do ich ulubionych seriali 

wątków związanych z UE. Uczestniczki i uczestnicy byli bardzo kreatywni i zaproponowali 

nie tylko scenariusze odcinków, ale nawet kolejne sezony. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156991282769069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-zaproszona-do-przeprowadzenia-autorskich-

warsztatow-podczas-xxiv-seminarium-slaskiego-pt-powrot-do-europy-15-lat-czlonkostwa-

polski-w-unii-europejskiej/  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156986776589069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-warsztaty-action-project-academy-za-nami/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156991282769069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-zaproszona-do-przeprowadzenia-autorskich-warsztatow-podczas-xxiv-seminarium-slaskiego-pt-powrot-do-europy-15-lat-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-zaproszona-do-przeprowadzenia-autorskich-warsztatow-podczas-xxiv-seminarium-slaskiego-pt-powrot-do-europy-15-lat-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-zaproszona-do-przeprowadzenia-autorskich-warsztatow-podczas-xxiv-seminarium-slaskiego-pt-powrot-do-europy-15-lat-czlonkostwa-polski-w-unii-europejskiej/


 

28 

 

24-27 października 2019 r. 

Mentoring: Konferencja „Time to Act: Addressing Antisemitism in our Societies” w 

Berlinie  

 

Dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” zorganizowana została 3-

dniowa konferencja „Time to Act: Addressing Antisemitism in our Societies”, w trakcie któ-

rej absolwenci i absolwentki sieci programów HIA mieli/miały możliwość pogłębiania swojej 

wiedzy nt. antysemityzmu w RFN, USA i Polsce oraz rozwijania pomysłów na swoje projek-

ty społeczne, mające na celu zwalczanie antysemityzmu.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156998144659069?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157002721999069?__tn__=-R 

 

15 listopada 2019 r.  

Webinarium poświęcone interaktywnej książce pt. „O osobach z niepełnosprawnościa-

mi”  

 

Aby zaprezentować metody pracy z książką „O osobach z niepełnosprawnościami” zorgani-

zowane zostało webinarium poświęcone niepełnosprawności. Webinarium poprowadziła 

Agnieszka Koszowska, redaktorka serwisu www.biblioteki.org i koordynatorka projektów w 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a ekspertkami były Monika Mazur-Rafał 

oraz Magdalena Szarota z HIA Polska.  

 

Więcej informacji: 

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/O_osobach_z_niepelnosprawnoscia_zapraszamy_na_

webinarium.html 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157029000654069?__tn__=-R 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156998144659069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157002721999069?__tn__=-R
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/O_osobach_z_niepelnosprawnoscia_zapraszamy_na_webinarium.html
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/O_osobach_z_niepelnosprawnoscia_zapraszamy_na_webinarium.html
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157029000654069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157029000654069?__tn__=-R
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16 listopada 2019 r. 

Media: Wywiad dot. mowy nienawiści z naszą prezeską Moniką Mazur-Rafał w Res 

Publica 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157072350709069?__tn__=-R 

https://publica.pl/teksty/mazur-rafal-nietolerancja-i-mowa-nienawisci-w-polskiej-polityce-

66333.html  

 

22 listopada 2019 r. 

Wystąpienia eksperckie: Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, ekspertką 

w spotkaniu organizacji działających na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści zor-

ganizowanym przez OSCE/ODIHR w Pradze 

 
Fala (mowy) nienawiści zalewa Polskę i Europę (oraz resztę świata). Dla organizacji  

i instytucji zajmujących się prawami człowieka to jest jeden z tematów priorytetowych. 

W celu szukania realistycznych strategii (przeciw)działania tym alarmującym problemom 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biura ds. Instytucji Demokratycznych 

i Praw Człowieka (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 

oraz Biura Specjalnych Doradców ds. Prewencji Ludobójstwa i Odpowiedzialności 

za Ochronę ONZ zorganizowało spotkanie reprezentantów/ek z krajów Grupy Wyszehradz-

kiej, działających na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Jedną z zaproszonych eksper-

tek była Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska. Podczas spotkania zostały przedstawio-

ne narzędzia w zakresie przeciwdziałania ksenofobicznemu językowi, mowie nienawiści 

i przestępstwom z nienawiści, które mają do dyspozycji organizacje międzyrządowe 

i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Podczas sesji warsztatowych eksperci i ekspertki 

podzielili się wyzwaniami na tym polu w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii 

i na Węgrzech, a także wymienili się dobrymi praktykami w zakresie strategii i narzędzi. 

Na zakończenie sformułowany został katalog rekomendacji oraz przedyskutowane zostały 

różne pomysły, jak podejmować kolejne konkretne działania na tym polu, szczególnie 

w ramach trzeciego sektora. 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157072350709069?__tn__=-R
https://publica.pl/teksty/mazur-rafal-nietolerancja-i-mowa-nienawisci-w-polskiej-polityce-66333.html
https://publica.pl/teksty/mazur-rafal-nietolerancja-i-mowa-nienawisci-w-polskiej-polityce-66333.html
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Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157082488294069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-ekspertka-w-spotkaniu-organizacji-

dzialajacych-na-rzecz-przeciwdzialania-mowie-nienawisci-zorganizowanym-przez-osce-

odihr-w-pradze/  

 

23 listopada 2019 r. 

Aktywizm, mentoring i wsparcie: Drugie warsztaty Action Project Academy 

 

Aby kontynuować zdobywanie wiedzy kluczowej do pracy nad swoimi własnymi projektami 

społecznymi (Action Projects), doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania projektami 

oraz wymianę dobrych praktyk, zostało zorganizowane drugie seminarium dla uczestników i 

uczestniczek Akademii Praw Człowieka 2019. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157092358994069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/drugie-warsztaty-action-project-academy-za-nami/ 

 

26 listopada 2019 r. 

Książka interaktywna: Premiera publikacji „O osobach niepełnosprawnościami” 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodzony jest 3 

grudnia, HIA Polska wydała książkę „O osobach niepełnosprawnościami” w cieszącej się 

zainteresowaniem interaktywnej serii. Książka „O osobach z niepełnosprawnościami” ma 

pomóc rozprawić się ze stereotypami tej grupy społecznej. Jest pierwszą tego typu polską 

publikacją. Oparta o interaktywny format, zachęca czytelników i czytelniczki do współtwo-

rzenia jej treści. Tłumaczy trudne i często niedomówione tematy, zachęca, a czasem wręcz 

zmusza do myślenia, stawia nieoczywiste pytania oraz jednocześnie promuje pozytywny wi-

zerunek osób z niepełnosprawnościami. Przywołuje międzynarodowe dokumenty i zwraca 

uwagę na rolę kultury w przełamywaniu niechęci wobec tej grupy społecznej. Propaguje wła-

ściwe zachowania, które wzmacniają poczucie wartości i budują samodzielność osób z nie-

pełnosprawnością. Książka została zaprojektowana zgodnie z filozofią społecznego modelu 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157082488294069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-ekspertka-w-spotkaniu-organizacji-dzialajacych-na-rzecz-przeciwdzialania-mowie-nienawisci-zorganizowanym-przez-osce-odihr-w-pradze/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-ekspertka-w-spotkaniu-organizacji-dzialajacych-na-rzecz-przeciwdzialania-mowie-nienawisci-zorganizowanym-przez-osce-odihr-w-pradze/
https://uprzedzuprzedzenia.org/prezeska-hia-polska-ekspertka-w-spotkaniu-organizacji-dzialajacych-na-rzecz-przeciwdzialania-mowie-nienawisci-zorganizowanym-przez-osce-odihr-w-pradze/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157092358994069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/drugie-warsztaty-action-project-academy-za-nami/
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niepełnosprawności, co oznacza, że stworzyły ją osoby, które osobiście doświadczają niepeł-

nosprawności, jak też takie, które są od lat sojusznikami i sojuszniczkami tej grupy. Ponadto, 

jej treść była konsultowana z przedstawicielami i przedstawicielkami polskiego ruchu osób z 

niepełnosprawnościami. Dzięki temu uwzględnione są realne aspekty i wielość perspektyw 

dot. niepełnosprawności.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157109842939069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-

niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/ 

https://publicystyka.ngo.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-

swiecie 

https://publicrelations.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-

swiecie/ 

https://opoka.news/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/866688 

http://naszesprawy.eu/aktualnosci/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-

na-swiecie/  

https://www.obpon.pl/article/203433/show.html  

 

Wystąpienia medialne na przestrzeni roku 2019 dot. najnowszej książeczki edukacyjnej 

„O osobach z niepełnosprawnościami” 

https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-mie%cc%a8dzynarodowy-dzien-osob-z-

niepelnosprawnosciami/  

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157111244424069?__tn__=-R 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/83725,-NajwiekszaMniejszosc-Co-wiemy-o-osobach-z-

niepelnosprawnosciami  

https://warszawa.tvp.pl/45611312/03122019   

 

26-27 listopada 2019 r. 

Wydarzenia publiczne: Humanity in Action Polska jednym z partnerów ogólnopolskiego 

Kongresu Bibliotek „Różni. Równi. Ważni.” 

 

W tym roku pod hasłem „Różni. Równi. Ważni.” i pod honorowym patronatem Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Kongres Bibliotek odbył się w  łódzkiej Fabryce Sztuki. Organizatora-

mi kongresu były Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, a Fundacja HIA Polska była jedną z organizacji partner-

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157109842939069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://uprzedzuprzedzenia.org/z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-niepelnosprawnosciami-3-12-wydajemy-ksiazke-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami/
https://publicystyka.ngo.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie
https://publicystyka.ngo.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie
https://publicrelations.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie/
https://publicrelations.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie/
https://opoka.news/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie
https://opoka.news/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/866688
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/866688
http://naszesprawy.eu/aktualnosci/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie/
http://naszesprawy.eu/aktualnosci/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie/
https://www.obpon.pl/article/203433/show.html
https://www.obpon.pl/article/203433/show.html
https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-mie%cc%a8dzynarodowy-dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami/
https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-mie%cc%a8dzynarodowy-dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157111244424069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157111244424069?__tn__=-R
https://audycje.tokfm.pl/podcast/83725,-NajwiekszaMniejszosc-Co-wiemy-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami
https://audycje.tokfm.pl/podcast/83725,-NajwiekszaMniejszosc-Co-wiemy-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami
https://warszawa.tvp.pl/45611312/03122019
https://warszawa.tvp.pl/45611312/03122019
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skich. Podczas 2 dni dyskusji, warsztatów i wszelkiego rodzaju spotkań ponad  200 bibliote-

karek i bibliotekarzy z całej Polski mogło, jak podkreślali organizatorzy, „spotkać się ponad 

podziałami”. W czasie Kongresu można było poznać działalność HIA Polska w Strefie Empa-

tii, gdzie rozmawialiśmy o empatii w skali społecznej, myśląc o tym, jaki ma wpływ 

na ogólne stosunki  społeczne. O empatii i reagowaniu na naruszenia praw człowieka była 

również mowa podczas warsztatów przeciwko mowie nienawiści zrealizowanych przez ze-

spół HIA Polska oraz w trakcie gry „Niebezpieczna podróż”, opracowanej przez Amnesty 

International Polska. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157090034999069?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157098670654069?__tn__=-R 

https://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-polska-jednym-z-partnerow-

ogolnopolskiego-kongresu-bibliotek-rozni-rowni-wazni/  

 

28 listopada 2019 r. 

Konkurs: 101 Bibliotek zgłosiło się do udziału w akcji współorganizowanej z Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt. "O osobach z niepełnosprawnościami" 

 

Biblioteki przyjęte do akcji otrzymały zamówioną liczbę egzemplarzy książki „O osobach z 

niepełnosprawnościami” i miały za zadanie przeprowadzić spotkania dla dzieci, młodzieży 

lub grup wielopokoleniowych, poświęcone tematyce niepełnosprawności, z wykorzystaniem 

otrzymanych książek, a także scenariuszy, które zostały przez HIA Polska stworzone i udo-

stępnione. Trzy biblioteki, które przygotowały najciekawsze relacje z przeprowadzonego 

przynajmniej jednego spotkania, zostały nagrodzone. 

 

Więcej informacji: 

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/W_akcji_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami_wez

mie_udzial_101_bibliotek.html 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157098621919069?__tn__=-R  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157090034999069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157090034999069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157098670654069?__tn__=-R
https://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-polska-jednym-z-partnerow-ogolnopolskiego-kongresu-bibliotek-rozni-rowni-wazni/
https://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-polska-jednym-z-partnerow-ogolnopolskiego-kongresu-bibliotek-rozni-rowni-wazni/
about:blank
about:blank
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/W_akcji_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami_wezmie_udzial_101_bibliotek.html
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/W_akcji_O_osobach_z_niepelnosprawnosciami_wezmie_udzial_101_bibliotek.html
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157098621919069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157098621919069?__tn__=-R
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6 grudnia 2019 r. 

Sieć HIA Polska: Międzykulturowe spotkanie świąteczne 

 

Jak co roku odbyło się wielokulturowe, świąteczne spotkanie Humanity in Action Polska, 

które wspólnie przygotowali absolwenci i absolwentki programów HIA Polska wraz z zespo-

łem Fundacji. W tym roku postanowiliśmy wspólnie przyrządzić potrawy na nasz stół i zgłę-

bić podstawy kuchni gruzińskiej. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Menora 

Info Punkt. Nasze coroczne spotkania umacniają nas w przekonaniu, że osób pełnych empatii, 

które chcą działać na rzecz zmiany społecznej jest wśród nas więcej niż mogłoby się wyda-

wać! Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że właśnie takie osoby tworzą naszą sieć aktywistów 

i aktywistek!  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157122158569069?__tn__=-R  

 

9 grudnia 2019 r.  

Wydarzenia publiczne: HIA Polska partnerem spotkania „Największa Mniejszość – jak 

mówić o niepełnosprawności” w ramach inicjatywy Kuby Wygnańskiego „Śniadania 

i Gadania” 

 

Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość społeczna na świecie. Jest również 

jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Co zrobić żeby to zmienić? Kam-

pania Organizacje Społeczne. To działa! w ramach serii spotkań Kuby Wygnańskiego „Śnia-

dania i Gadania” w warszawskich „Marzycielach i Rzemieślnikach” w przeddzień Międzyna-

rodowego Dnia Praw Człowieka, zorganizowała na ten temat spotkanie ludzi trzeciego sekto-

ra. HIA Polska była partnerem tej inicjatywy i jako organizacja, która od lat stara się przecie-

rać szlaki na styku problematyki niepełnosprawności i praw człowieka, podzieliła się dobrymi 

praktykami w tym zakresie. Dyskusja koncentrowała się również na potrzebie zmiany nawy-

ków językowych i innych aspektach społecznego modelu niepełnosprawności, które mogą 

wspierać działania anty-dyskryminacyjne wobec osób z niepełnosprawnościami. Dyskusję 

moderowała Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, a jedną z ekspertek była Magdalena 

Szarota, członkini zarządu HIA Polska. 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157122158569069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10157122158569069?__tn__=-R
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Więcej informacji: 

 https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-

mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/  

 

13-14 grudnia 2019 r. 

Wydarzenia publiczne: HIA Polska na III Kongresie Praw Obywatelskich 

 

HIA Polska wzięła udział w III Kongresie Praw Obywatelskich zorganizowanym 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE (ODIHR) w ramach wioski praw człowieka. Nasze interaktywne publikacje 

oraz wlepki cieszyły się dużym zainteresowaniem! 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10157140905259069/?t

ype=3&theater    

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-

festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/  

 

13-14 grudnia 2019 r. 

Wystąpienia eksperckie: Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, komentatorką na 

mini-festiwalu książek o prawach człowieka III Kongresu Praw Obywatelskich 

 

W drugi dzień III Kongresu Praw Obywatelskich HIA Polska była obecna na Mini-festiwalu 

książek o prawach człowieka, który był wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi, 

a współorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz Kawiarnio-

Księgarnię Radio Telewizja. Monika Mazur-Rafał, prezeska HIA Polska, wystąpiła w roli 

komentatorki podczas rozmowy o książce „Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw 

z nienawiści w Polsce”, w której wziął udział jej autor Piotr Niemczyk oraz prowadzący spo-

tkanie Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej. 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-partnerem-spotkania-najwieksza-mniejszosc-jak-mowic-o-niepelnosprawnosci-w-ramach-inicjatywy-kuby-wygnanskiego-sniadania-i-gadania/
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10157140905259069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10157140905259069/?type=3&theater
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/
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Więcej informacji: 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-

festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/  

 

30 grudnia 2019 r. 

Wyróżnienia: Akademia Praw Człowieka w gronie najlepszych programów według 

ProFellow.com 

 

Humanity in Action Fellowship, czyli Akademia Praw Człowieka Humanity in Action, po raz 

kolejny znalazła się w gronie 10 najlepszych programów tego typu w rankingu portalu eduka-

cyjnego ProFellow.  

 

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/news_item/humanity-in-action-selected-as-a-top-summer-

fellowship-of-2020/?lang=pl 

 

Media: Komentarze eksperckie na przestrzeni roku 2019 nt. mowy nienawiści  

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10156930205004069/?t

ype=3&theater  

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156953703039069?__tn__=-R 

http://wiez.com.pl/2019/10/10/kandydaci-gdzie-postulat-walki-z-mowa-nienawisci/ 

https://publicrelations.pl/walki-z-mowa-nienawisci-brakuje-w-programach-wyborczych/ 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1434379,mowa-nienawisci-kampania-wyborcza-

mazur-rafal-humanity-in-action-polska.html  

https://publicystyka.ngo.pl/walki-z-mowa-nienawisci-brakuje-w-programach-wyborczych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/
https://uprzedzuprzedzenia.org/hia-polska-na-iii-kongresie-praw-obywatelskich-oraz-mini-festiwalu-ksiazek-o-prawach-czlowieka/
https://www.humanityinaction.org/news_item/humanity-in-action-selected-as-a-top-summer-fellowship-of-2020/?lang=pl
https://www.humanityinaction.org/news_item/humanity-in-action-selected-as-a-top-summer-fellowship-of-2020/?lang=pl
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10156930205004069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069/10156930205004069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156953703039069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10156953703039069?__tn__=-R
http://wiez.com.pl/2019/10/10/kandydaci-gdzie-postulat-walki-z-mowa-nienawisci/
https://publicrelations.pl/walki-z-mowa-nienawisci-brakuje-w-programach-wyborczych/
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1434379,mowa-nienawisci-kampania-wyborcza-mazur-rafal-humanity-in-action-polska.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1434379,mowa-nienawisci-kampania-wyborcza-mazur-rafal-humanity-in-action-polska.html
https://publicystyka.ngo.pl/walki-z-mowa-nienawisci-brakuje-w-programach-wyborczych
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2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe Fundacji jest prezentowane za rok rozpoczynający się dnia 01 

stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku.  

 

3. Założenia kontynuacji działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok rozpoczynający się dnia  01 stycznia 2019 roku i 

kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji 

nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, 

które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundacje w 

okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zanie-

chania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności 

 

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów 

(w tym amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania spra-

wozdania finansowego. 

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 Fundacji obejmuje okres trwający dwanaście kolejnych pełnych miesię-

cy kalendarzowych , 

4) rachunek zysków i strat sporządzany jest według wzoru dla Stowarzyszeń i Fundacji. 

 

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 odpi-

sy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Środki trwałe 

 

Środki trwałe wycenione są według cen nabycia zwiększonych o koszty rozbudowy lub mo-

dernizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

Zarząd Fundacji 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 umorze-

niowych z wartością początkową środka trwałego lub miesiącu przeznaczenia środka trwałe-

go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 
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Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10,0 tys. złotych 

zaliczane do środków trwałych  są jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania ich do 

używania.   

 

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 no-

minalnej 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 ob-

cych  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 ak-

tywów 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 rachun-

kowości 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. 
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 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należ-

nych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych 

okresach sprawozdawczych. 

 

Zasady ustalania wyniku finansowego 

 

Uznawanie przychodów 

 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzy-

ska korzyści ekonomiczne, które wiarygodnie wycenić. Przychody obejmują należne lub uzy-

skane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług . 

 

Wynik finansowy netto. 

 

a. wynik z działalności statutowej, 

b. wynik finansowy brutto, 

c. obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. 

 

Ewidencja kosztów.  

 

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach Zespołu 5. 

 

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego 

 

Fundacja  przyjęła 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 organizacyj-

nych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Stowarzyszenie nie posiada 

jednostek samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie z inną 

jednostką organizacyjną, nabycie lub łączenie udziałów. 
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B                      INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

2018 2019

A. Zysk (stata) brutto za dany rok 117 389,04 -106 361,47

B. Przychody zwolnione z opadatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla 117 389,04 0,00

celów rachunkowych a dochodem/startą dla celów podatkowych ( - )

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym  ( - ) 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach 0,00 0,00

rachunkowych lat ubiegłych ( + )

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/ 0,00 0,00

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

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku ( + ) 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat 0,00 0,00

ubiegłych. ( - )

H. Strata z lat ubiegłych ( - ) 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania ( - ) 0,00 0,00

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

K. Podatek dochodowy 0 0



B 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.



ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 
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3 Uzupełniajace dane o aktywach i pasywach

1 Aktywa trwałe 0,00

2 Aktywa obrotowe 349 101,65

- Zapasy

- środki pieniężne w kasie 837,75

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 340 845,49

- należności 7 418,41

- należne wpłaty od fundatorów

3 Fundusz Własny 334 103,85

- fundusz statutowy: 0,00

- zysk(strata) z lat ubiegłych 440 465,32

- zysk(strata) z roku bieżącego (106 361,47)

4 Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy 14 997,80

- zobowiązania 14 997,80

- przychody przyszłych okresów

PASYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego

AKTYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego
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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) 618 951,68

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 581 556,70

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 300,00

c) Przychody z działalności gospodarczej

d) Przychody finansowe 869,98

e) Pozostałe przychody 36 225,00

f) Przychody statutowe

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 618 951,68

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 581 797,68

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

e) z budżetu zagranicznego, europejskiego 581 797,68

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 929,00

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych 0,00

c) z darowizn od osób prawnych 929,00

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 36 225,00
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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: 725 313,15 0,00

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 497 793,07

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 300,00

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne 227 220,08

f) pozostałe koszty statutowe ogółem
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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



Fundacja Humanity In Action Polska  

Ul. Konwiktorska 7 lok 43/7

00-216 Warszawa

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Stan aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe 

   III. Należności długoterminowe 

   IV. Inwestycje długoterminowe 
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 448 584,71 349 101,65

   I. Zapasy 

   II. Należności krótkoterminowe 7 828,06 7 418,41

   III. Inwestycje krótkoterminowe 440 756,65 341 683,24

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem 448 584,71 349 101,65

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 440 465,32 334 103,85

   I. Fundusz statutowy 

   II. Pozostałe fundusze 

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 323 076,28 440 465,32

   IV. Zysk (strata) netto 117 389,04 -106 361,47

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 119,39 14 997,80

   I. Rezerwy na zobowiązania 

   II. Zobowiązania długoterminowe 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 119,39 14 997,80

   IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Pasywa razem 448 584,71 349 101,65

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

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Stan pasywów na dzień:

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



Fundacja Humanity In Action Polska  

Ul. Konwiktorska 7 lok 43/7

00-216 Warszawa

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 593 521,54 581 856,70

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 593 521,54 581 556,70

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 300,00

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 404 384,23 498 093,07

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 404 384,23 497 793,07

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 300,00

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 189 137,31 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 134 070,16 227 220,08

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 55 067,15 -143 456,45 

I. Pozostałe przychody operacyjne 60 494,11 36 225,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 1 827,78 869,98

L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 117 389,04 -106 361,47 

N. Podatek dochodowy 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 117 389,04 -106 361,47 

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)


