
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

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"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

3

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)

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. aFrykasy Roku - Po raz 6. Fundacja "Afryka Inaczej" wręczyła specjalne nagrody, aFrykasy Roku, 
laureatom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promowania Afryki inaczej. W tym roku było 
trzech laureatów - w trzech kategoriach. W kategorii dziennikarz - Bartosz Sabela, autor książki 
"Wszystkie ziarna piasku", kultura - Wydawnictwo Czarne i nauka - prof. Jerzy Koch z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Publikacja wyników monitoringu polskich mediów "Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach" 
połączona z promocją raportu.

Monitoring, który potrwał rok, był powtórzeniem podobnego działania, przeprowadzonego po raz 
pierwszy pięć lat temu. Podobnie jak wtedy objął szeroki wachlarz mediów, w ramach codziennego 
przeglądu dostarczanego przez Instytut Monitorowania Mediów. Słowami kluczowymi, oprócz Afryki 
były określenia mieszkańców Afryki –Afrykanin i Murzyn. Z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, 
że owe 12 miesięcy najnowszego monitoringu mediów w Polsce miało miejsce w zupełnie innej 
rzeczywistości niż pięć lat wcześniej. Obecny kryzys uchodźczy w Europie, skierował uwagę opinii 
publicznej na sprawę, która stała się udziałem całej Unii Europejskiej. Świat nadal wracał pamięcią do 
niedawnej epidemii eboli w kilku zachodnioafrykańskich krajach, ale już sporadycznie, nie tak 
nagminnie jak dawniej. Z kolei w Polsce byliśmy świadkami wychodzenia polskich celebrytów 
pochodzenia afrykańskiego z odważnym komunikatem o własnych doświadczeniach dotyczących ich 
funkcjonowania w polskiej rzeczywistości. Więcej o raporcie na stronie www.afryka.org

3. Rekomendacje dla Poznania, Wrocławia i Białegostoku w zakresie dobrych praktyk w ramach dialogu 
międzykulturowego. Opublikowane przez Fundację i rozdystrybuowane w miastach, do których są 
adresowane, dostępne na stronie http://afryka.org/download/varia/afrykanin.pdf

4. 8. Dzień Afryki. Po raz 8. Fundacja zorganizowała obchody Dnia Afryki we współpracy ze Stołeczną 
Estradą. 29 maja 2016 roku, na Małym Dziedzińcu UW wystąpili Maleo Reggae Rockers, Bantamba i 
Senegal Collectif. Wstęp na wydarzenie był wolny.

5. Afryka.org - Fundacja prowadzi portal Afryka.org, pierwszy portal po polsku poświęcony Afryce. Na 
portalu są publikowane artykuły poświęcone Afryce. Portal pełni ważną rolę edukacyjną i jest bazą 
wiedzy o Afryce.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz integracji cudzoziemców Wspieranie inicjatyw 
Afrykanów mieszkających w 
Polsce.
Działalność rzecznikowska na 
rzecz afrykańskiej społeczności 
i reprezentowanie jej 
interesów w Polsce.
Dostarczanie informacji o 
Afryce mediom.
Fundacja realizowała te 
zadania poprzez wspieranie 
osób pochodzenia 
afrykańskiego jak i wsparcie 
dialogu międzykulturowego 
między Polakami a Afrykanami 
w Polsce. Integracja 
realizowana w ten sposób 
może pomóc w działalności na 
rzecz stworzenia podstaw 
realizacji procesu integracji 
osób pochodzenia 
afrykańskiego.
Fundacja opublikowała raport 
z monitoringu mediów i 
rekomendacje dotyczące 
integracji. Monitoring, który 
potrwał rok, był powtórzeniem 
podobnego działania, 
przeprowadzonego po raz 
pierwszy pięć lat temu. 
Podobnie jak wtedy objął 
szeroki wachlarz mediów, w 
ramach codziennego przeglądu 
dostarczanego przez Instytut 
Monitorowania Mediów. 
Słowami kluczowymi, oprócz 
Afryki były określenia 
mieszkańców Afryki –Afrykanin 
i Murzyn. Z dzisiejszej 
perspektywy możemy 
stwierdzić, że owe 12 miesięcy 
najnowszego monitoringu 
mediów w Polsce miało 
miejsce w zupełnie innej 
rzeczywistości niż pięć lat 
wcześniej. Obecny kryzys 
uchodźczy w Europie, 
skierował uwagę opinii 
publicznej na sprawę, która 
stała się udziałem całej Unii 
Europejskiej, a na pierwszym 
planie znalazł się kryzys 
uchodźczy.
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Promowanie twórczości 
afrykańskich artystów. 
Organizacja Dnia Afryki i 
innych wydarzeń. Prowadzenie 
portalu Afryka.org. Dzięki 
podjętym działaniom twórcy 
kultury profesjonalni i 
nieprofesjonalni mogą 
zaprezentować swój 
artystyczny dorobek. 
Jednocześnie portal służył jako 
miejsce, w którym były 
realizowane działania 
promocyjne dot. kultury 
afrykańskiej, ale też wydarzeń, 
publikacji i in. związanych z 
Afryką. Szczególnym 
wydarzeniem była aFrykasy 
Roku. aFrykasy Roku - Po raz 6. 
Fundacja "Afryka Inaczej" 
wręczyła specjalne nagrody, 
aFrykasy Roku, laureatom, 
którzy w sposób szczególny 
przyczynili się do promowania 
Afryki inaczej. W tym roku było 
trzech laureatów - w trzech 
kategoriach. W kategorii 
dziennikarz - Bartosz Sabela, 
autor książki "Wszystkie ziarna 
piasku", kultura - 
Wydawnictwo Czarne i nauka - 
prof. Jerzy Koch z 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie

Prowadzenie zajęć dla dzieci i 
młodzieży. Działania na rzecz 
wsparcia inicjatyw naukowych 
poświęconych Afryce. 
Mamadou Diouf prowadził 
spotkania z najmłodszymi. W 
ramach portalu Afryka.org 
funkcjonuje też pakiet 
materiałów poświęconych 
Afryce, które można pobierać 
ze strony nieodpłatnie. Służą 
one nauczycielom w pracy 
dydaktycznej. Jednocześnie 
fundacja zaangażowała się po 
raz kolejny w promocję 
konferencji naukowej 
poświęconej Afryce w 
Olsztynie. Warto przy tym 
wspomnieć o poradnikach 
wciąż dostępnych na 
afryka.org. Wśród nich są takie 
publikacje jak: "Czy Afryka jest 
krajem?" i "Jak mówić polskim 
dzieciom o dzieciach Afryki?". 
Dostępne są również 
konspekty zajęć i materiały 
multimedialne.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11 413,40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 989,40 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 3 000,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6 424,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

5 254,00 zł

45 532,13 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Wsparcie przez Fundację w zakresie organizacji 
wydarzenia artystycznego w Warszawie, 
poświęconego Afryce. Dotyczyło konferansjera i 
przygotowania dodatkowych atrakcji na 
wydarzenia. W roku 2016 było to jedno 
wydarzenie. Fundacja nie prowadziła innych 
działań, w 2016 roku było trudno o prowadzenie 
działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę 
kolejne lata, Fundacja pracuje nad 
opracowaniem oferty w tym zakresie, 
wykraczającej poza wspomnianą w tym punkcie 
działalność.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

51 186,13 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 51 186,13 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1 989,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 989,40 zł

4.3. 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

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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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 Wkład własny projektu dofinansowanego z Funduszy EOG. Projekt "Afrykanie w Polsce - badanie i 
monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji" oraz działania związane z prowadzeniem portalu 
Afryka.org i organizacją aFrykasów Roku.

1 989,40 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -39 772,73 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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

3,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

2,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 400,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 400,00 zł

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

1 783,34 zł

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

7 000,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Średziński / 11.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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