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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GRÓJECKA Nr domu 116 Nr lokalu 59

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-367 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@afryka.org Strona www fundacja.afryka.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-08-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20023378400000 6. Numer KRS 0000313745

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Średziński Dyrektor Zarządzający TAK

Mateusz Marcin Kasprzak Dyrektor Artystyczny TAK

Mamadou Diouf Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Kittel Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Rybiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "AFRYKA INACZEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) rozwój stosunków politycznych, kulturalnych, naukowych i 
gospodarczych między krajami afrykańskimi a Polską i innymi krajami Unii 
Europejskiej,
2) popularyzacja wiedzy o Afryce w Polsce i w innych krajach Unii 
Europejskiej,
3) edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce i krajach Afryki,
4) rozwój zawodowy osób dorosłych w Polsce i krajach Afryki,
5) poprawa bytu materialnego i wyrównanie szans osób żyjących w 
trudnych warunkach w krajach Afryki,
6) pomoc zdrowotna, psychologiczna, finansowa, socjalna, prawna, 
opiekuńcza i edukacyjna, osobom z krajów Afryki,
7) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 
krajach Afryki,
8) rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości gospodarczej w 
krajach Afryki,
9) promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i w krajach Afryki,
10) integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i 
popularyzacją tradycji, nauki, kultury i sztuki w Polsce, Europie i na 
świecie, także integracja kulturowa państw Unii Europejskiej oraz państw 
z europejskiego kręgu kulturowego i krajów Afryki,
11) stosowanie nowych technologii w sektorze kultury,
12) pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych 
twórców kultury krajów Afryki, Polski i innych krajów Unii Europejskiej,
13) rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów 
Afryki, Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) Dostarczanie informacji o Afryce mediom oraz monitorowanie mediów 
polskich i zagranicznych w zakresie tematyki afrykańskiej ( 63.91.Z).
2) Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w 
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, dotyczących Afryki oraz 
afrykańskiej społeczności w Afryce i na świecie (PKD 72.20.Z).
3) Pomoc w wyszukiwaniu miejsc pracy oraz organizowanie wolontariatu i 
stażu, ze szczególnym  uwzględnieniem afrykańskich i polskich studentów 
oraz absolwentów (PKD 78.10.Z).
4) Inicjowanie i prowadzenie projektów internetowych poświęconych 
Afryce (PKD 63.12.Z).
5) Promowanie wyjazdów turystycznych do Afryki, jako formy pomocy 
rozwojowej temu kontynentowi (PKD 79.90.B).
6) Organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych (PKD 85.51.Z).
7) Organizowanie warsztatów plastycznych i literackich dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (PKD 85.52 Z).
8) Organizowanie paneli dyskusyjnych i kursów przybliżających tematykę 
afrykańską (PKD 85.59 B).
9) Prowadzenie zajęć doszkalających dla nauczycieli poświęconych Afryce 
(PKD 85.60 Z).
10) Prowadzenie telefonicznej linii pomocy w językach urzędowych Afryki, 
adresowanej do afrykańskich imigrantów nie znających języka polskiego i 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (88.99.Z).
11) Inicjowanie i prowadzenie projektów z zakresu pomocy rozwojowej w 
Afryce (88.99.Z).
12) Organizowanie festiwalów afrykańskich i dni Afryki oraz występów 
artystycznych związanych z Afryką (PKD 90.01.Z).
13) Promowanie twórczości afrykańskich artystów i pisarzy oraz polskich 
twórców, zainspirowanych tematyką afrykańską (PKD 90.03.Z).
14) Prowadzenie mobilnych punktów afrykańskiej kultury (PKD 90.04.Z).
15) Organizowanie ekspozycji i wystaw oraz kongresów związanych z 
Afryką. (PKD 82.30.Z).
16) Tworzenie i prowadzenie muzeów poświęconych Afryce i afrykańskiej 
społeczności (PKD 91.02.Z).
17) Pośredniczenie w kontaktach między afrykańskimi i polskimi 
sportowcami (PKD 93.19.Z).
18) Działalność rzecznikowska na rzecz afrykańskiej społeczności i 
reprezentowanie jej interesów w Polsce (PKD 94.99.Z).
19) Wsparcie i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz łamania praw człowieka (PKD 94.99.Z).
20) Inicjowanie i koordynacja współpracy między Polską a Afryką (PKD 
94.99.Z).
21) Wspieranie inicjatyw Afrykanów mieszkających w Polsce (PKD 
94.99.Z).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. aFrykasy Roku

aFrykasy są przyznawane przez Fundację „Afryka Inaczej" osobom związanym ze światem mediów, 
kultury i nauki, działającym na rzecz promocji tematyki afrykańskiej i dialogu polsko-afrykańskiego w 
Polsce. Fundacja „Afryka Inaczej" powstała po to, aby mówić o Afryce inaczej niż każą nam 
stereotypowe wyobrażenia na temat tego kontynentu, upowszechniane w mediach i kulturze masowej. 
Dlatego postanowiliśmy wyróżnić tych, którzy mówią, myślą bądź piszą o innej Afryce, tej rzeczywistej, 
gdzie obok smutku jest miejsce na radość. O Afryce, gdzie żyją ludzie. Laureatami wręczonych w 
styczniu 2015 roku przez Fundację, w czasie specjalnej gali, zostali:

Tomek Michniewicz, znany z audycji „Reszta Świata”, dziennikarz, podróżnik i autor książek- reportaży z 
jego podróży, otrzymał nagrodę przede wszystkim za akcję w ramach projektu „Swoją drogą”. Wraz ze 
zwycięzcą konkursu wyjechał do Ugandy, w rejon występowania goryli górskich, zagrożony planami 
eksploatacji i zniszczenia przez międzynarodowe koncerny wydobywcze. Co najważniejsze, osoba, z 
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którą pojechał jest związana z branżą wydobywczą – zajmuje się przeglądem technicznym platform 
wiertniczych i tankowców. Po powrocie do Polski okazało się, że zwycięzca konkursu, pod wpływem 
tego co zobaczył, zapowiedział rezygnację z pracy związanej z przemysłem paliwowym. To zresztą nie 
pierwsza akcja Tomka związana z Afryką. Od kilku lat wspiera Rezerwat Imire w Zimbabwe, który chroni 
krytycznie zagrożone nosorożce.

Michał Lipszyc otrzymał aFrykasa w kategorii „Człowiek” za promowanie literatury afrykańskiej, 
poprzez różne inicjatywy wydawnicze, w których jest tłumaczem autorów z Afryki, szczególnie tej 
portugalskojęzycznej. W 2014 roku przy jego udziale powstał numer „Literatury na świecie”, 
poświęcony Etiopii. Jednocześnie Michał angażuje się w akcje na rzecz Afryki. Kilka lat temu tłumaczył 
na żywo występ Angelo Torresa, zawodowego opowiadacza historii, reżysera i aktora, który pochodzi z 
Wysp Świętego Tomasza i Książęce. W ubiegłym roku w wykonaniu Lipszyca usłyszeliśmy polski 
tłumaczenie „I HAVE A DREAM” Martina Luthera Kinga.

Nadbałtyckie Centrum Kultury zostało nagrodzone za swoje działania na rzecz dialogu 
międzykulturowego i działalność kulturalną przybliżającą różne kultury. Dyrektorem tego Centrum jest 
z pochodzenia Nigeryjczyk, Larry Okey Ugwu. Larry jest aktorem i muzykiem, od lat związanym z 
Trójmiastem. Jest też animatorem kultury, któremu NCK zawdzięcza wiele ciekawych inicjatyw. Dzięki 
Centrum w Trójmieście odbywał się szereg różnych wydarzeń poświęconych kulturom świata.

W tym roku „Afryka Inaczej” przyznała też aFrykasa w kategorii nauka. Nagroda trafiła do prof. dr hab. 
Iwony Anny Ndiaye. Działalność naukową prowadzi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie. Wykracza jednak daleko poza sale wykładowe, organizując od kilku lat Dni Afryki w tym 
mieście. Podejmuje też inicjatywy wydawnicze. Jedną z ostatnich publikacji, który ukazały się dzięki 
Ndiaye jest „Antologia afrykańskiej poezji kobiecej”.

2. Monitoring mediów

Przez 12 miesięcy Fundacja „Afryka Inaczej” monitorowała polskie media. W ten sposób chciała 
sprawdzić, czy sposób portretowania Afryki i jej mieszkańców zmieniły się po upływie pięciu lat od 
naszego pierwszego monitoringu. Dzięki monitoringowi powstał w 2016 rok raport, z którego dowiemy 
się, które z tematów wciąż dominują w zakresie tematyki afrykańskiej. To w jaki sposób media 
przedstawiają sprawy Afryki i osób pochodzenia afrykańskiego przekłada się na sposób postrzegania 
kontynentu afrykańskiego w mediach. Monitoring był integralną częścią projektu „Afryki Inaczej”, w 
którym równorzędnym komponentem były kompleksowe badania opinii publicznej. Planowane 
zakończenie monitoringu luty 2016.

3. Etno Faza Warszawska - 7. Dzień Afryki

24 maja, na Małym Dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, przy Krakowskim Przedmieściu, odbył się 
doroczny koncert z okazji ogólnopolskich obchodów Dni Afryki. W 2015 roku był realizowany pod 
hasłem Etno Faza Warszawska. I podobnie jak w poprzednich edycjach tego wydarzenia, 
organizowanych przez Fundację „Afryka Inaczej”, na scenie wystąpili wspólnie afrykańscy i polscy 
artyści. Wśród nich pojawili się między innymi Darek Malejonek, Ras Luta, Ifi Ude, zespół Sama Yoon, 
Pako Sarr, Bubah Kuyateh. 

„Afryka Inaczej” po raz pierwszy zorganizowała koncert z okazji Dnia Afryki w 2009 roku.  W 
poprzednich latach na scenie wspólnie z afrykańskimi artystami mieszkającymi w Polsce wystąpili już 
muzycy zespołu VOO VOO, Wojciech Waglewski i Mateusz Pospieszalski, Habakuk i Stanisław Soyka.

Dzień Afryki, ma służyć integracji i dialogowi międzykulturowemu, a to najlepiej zrobić przez kulturę. 
Różne tradycje muzyczne staną się wielokulturowym graniem, Etno Fazą Warszawską. Sama nazwa 
Etno Faza nawiązuje do znanej audycji muzycznej Mamadou Dioufa i Sebastiana Korsaka, emitowanej, 
poprzednio w Radiu PiN, obecnie w RDC.

4. Raport z badań opinii publicznej

Badania opinii publicznej zostały przeprowadzone dwuetapowo w 2015 roku, pięć lat po tym, jak po raz 
pierwszy sprawdziliśmy, co polskie społeczeństwo myśli o Afryce i jej mieszkańcach. Chcieliśmy 
ponownie sprawdzić, jakie opinie, a może stereotypy, funkcjonują w Polsce. Tym razem oprócz 
standardowych badań jakościowych i ilościowych, przeprowadziliśmy tez wywiady z samymi 
Afrykanami. Mamy zatem diagnozę Polacy a Afrykanie w roku 2015.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

300000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Co z tych badań wynika?

Z badań jasno wynika, że w porównaniu z poprzednim raportem, z 2010 roku, bardziej zamykamy się na 
inne kultury. Zmniejsza się też otwartość na imigrantów, co bez wątpienia wiąże się z doniesieniami na 
temat fali imigracji i działalnością radykalnych ugrupowań powiązanych z islamem. Ma też swoje źródło 
ekonomiczne - obawa o miejsce pracy, kryzys ekonomiczny i wyjazdy Polaków zagranicę. Na plus warto 
odnotować większą polaryzację opinii, większą otwartość wśród ludzi młodych, większe 
zainteresowanie Afryką. Badania pomogą zaplanować lepiej działania, które pozwolą przeciwdziałać 
dyskryminacji. Poznając opinię publiczną, otrzymaliśmy diagnozę, z której powinni korzystać wszyscy, 
tak osoby indywidualne. jak i instytucje oraz służby zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji i 
mają kontakt z cudzoziemcami.

Raport został wydany drukiem, jest też dostępny online w wersji polskiej i angielskiej 
http://afryka.org/afryka/jak-polacy-postrzegaja-afryke-i-jej-mieszkancow--,news/. W ramach promocji 
raportu odbył się cykl spotkań w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu.

5. Pierwsza książka o Mokpokpo Dravi

Kim był Mokpokpo Dravi? Dlaczego widzowie jednego z kin zdziwili się wychodząc po jednym z seansów 
„Cafe Pod Minogą”? Jak zapamiętali Draviego znajomi? Dlaczego nie zdążył ponownie odwiedzić 
Warszawy? Na te pytania odpowiedziała książka poświęcona tej postaci, autorstwa Pawła 
Średzińskiego.

W drugiej połowie lat 50. do Warszawy przyjechał młody Afrykanin. Był jednym z pierwszych 
powojennych przybyszów z Afryki, którzy na pewien czas związali swoje losy ze stolicą Polski. Jego 
pobyt nad Wisłą upamiętnił film „Cafe Pod Minogą”, w którym zagrał jedną z głównych ról. Gdyby żył, 
miałby dziś 80 lat. Z okazji wydania książki odbyła się jej promocja w dniu 23 października 2015 roku, o 
g. 19, w Warszawskim Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellońska 54 (wejście od Pl. Hallera). Odbył się 
też spotkanie z autorem książki, Pawłem Średzińskim i Mamadou Dioufem z Fundacji „Afryka Inaczej”, 
Senegalczykiem od ponad trzech dekad mieszkającym w Warszawie. Książka dostępna również w wersji 
online http://afryka.org/afryka/po-co-nam-ksiazka-o-mokpokpo-dravim-,news/

6. Portal Afryka.org

Fundacja prowadzi portal Afryka.org, pierwszy polski portal poświęcony Afryce, gdzie wszyscy chętni 
mogą publikować swoje teksty dotyczące tematyki afrykańskiej. Za pośrednictwem Afryka.org Fundacja 
patronowała i promowała wiele cennych inicjatyw kulturalnych.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Działania na rzecz 
integracji osób 
pochodzenia 
afrykańskiego ze 
społeczeństwem polskim. 
Prowadzenie telefonicznej 
linii wsparcia, pomoc w 
przypadku problemów z 
integracją w polskim 
społeczeństwie. 
Aktywizowanie Afrykanów 
mieszkających w Polsce. 
Informowanie o prawach 
osób pochodzenia 
afrykańskiego w Polsce. 
Pomoc w tłumaczeniach. 
Prowadzenie badań opinii 
publicznej, z udziałem 
Afrykanów. Monitoring 
mediów i reagowanie na 
przypadki 
dyskryminowania osób 
pochodzenia 
afrykańskiego. 
Prowadzenie portalu 
afryka.org, na którym 
osoby pochodzenia 
afrykańskiego mogą 
zaprezentować swoje 
opinie.

94.99.Z

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Promowanie twórczości 
afrykańskich i polskich 
artystów. Organizowanie 
dni Afryki, koncertów, 
wydarzeń specjalnych z 
zakresu kultury. Wsparcie 
promocyjne akcji na rzecz 
kultury afrykańskiej, 
patronaty, udział w 
panelach, warsztatach. 
Informowanie o nowych 
publikacjach 
poświęconych Afryce. 
Wsparcie w organizacji 
wydarzeń przez 
organizacje i instytucje, 
zajmujące się tematyką 
afrykańską. Prowadzenie 
działań z zakresu 
poszukiwań śladów 
obecności Afrykanów w 
polskiej sztuce przed 
rokiem 1945. Działania na 
rzecz upamiętnienia Ira 
Aldridge i Mokpokpo 
Draviego. Działania inne 
na rzecz wsparcia rozwoju 
kultury.

90.03.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Działania edukacyjne na 
rzecz promocji Afryki w 
Polsce. Inicjowanie 
projektów badawczych na 
rzecz poznania przeszłości 
Afrykanów w Polsce. 
Współpraca z ekspertami 
z zakresu socjologii i 
medioznawstwa w ramach 
prowadzonych badań 
opinii publicznej i 
monitoringu. Prace nad 
przygotowaniem 
wirtualnego instytutu 
afrykanistycznego. 
Wsparcie organizacji 
konferencji naukowych – 
Dni Afryki w Olsztynie 
2015. Informowanie o 
sukcesach afrykańskiej 
nauki. Współpraca w 
zakresie tematyki 
południowoafrykańskiej. 
Publikowanie na portalu 
afryka.org informacji o 
kierunkach badawczych i 
opracowań 
popularnonaukowych 
dotyczących Afryki.

63.12.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 190 038,70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 175 711,30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 14 327,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

57 711,30 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11 210,00 zł

0,00 zł

11 210,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Wsparcie wystawiania przedstawień i 
koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych, 
poprzez pośrednictwo w kontakcie z artystami, 
pomoc w przygotowaniu scenariusza imprez, 
wizualizacji i innych powiązanych elementów z 
organizacją eventów. Doradztwo i konsultacja 
artystyczna oraz merytoryczna wydarzeń z 
zakresu działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. 
Wsparcie przygotowań widowisk muzycznych. 
Oprawa muzyczna i choreograficzna. Pokazy 
slajdów i inne. Scenografia i elementy 
scenografii.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 117,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 57 711,30 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 118 000,00 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -27 811,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 027,40 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 205 817,53 zł 3 027,40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

203 522,53 zł 3 027,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 295,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do projektu - badania i monitoring na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. 3 027,40 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

10,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

186 158,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

Druk: NIW-CRSO 10



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 35 057,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35 057,00 zł

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

35 057,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 35 057,00 zł

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

0,00 zł

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

1 229,75 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 127,77 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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

2,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

1,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 028,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 Etno Faza Warszawska Dialog międzykulturowy i 
promocja afrykańskich i 
polskich artystów, połączona z 
organizacją dnia Afryki i 
publikacją książki o Mokpokpo 
Dravi.

Biuor Kultury m. st. Warszawy 60 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 550,00 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Średziński / 05-07-2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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