
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-14

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

Mamadou Diouf Członek Zarządu TAK

Mateusz Marcin Kasprzak Dyrektor Artystyczny 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

Przemysław Kalinka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Jan Rybiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Kittel 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)                       

1 63, 91, Z, DOSTARCZANIE INFORMACJI O AFRYCE MEDIOM ORAZ 
MONITOROWANIE MEDIÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH W ZAKRESIE TEMATYKI AFRYKANSKIEJ
2 72, 20, Z, INICJOWANIE I PROWADZENIE BADAN NAUKOWYCH I PRAC 
ROZWOJOWYCH W
DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH, DOTYCZACYCH 
AFRYKI ORAZ
AFRYKANSKIEJ SPOŁECZNOSCI W AFRYCE I NA SWIECIE
3 78, 10, Z, POMOC W WYSZUKIWAANIU MIEJSC PRACY ORAZ 
ORGANIZOWANIE
WOLONTARIATU I STAZU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM 
AFRYKANSKICH I POLSKICH
STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW
4 63, 12, Z, INICJOWANIE I PROWADZENIE PROJEKTÓW INTERNETOWYCH 
POSWIECONYCH
AFRYCE
5 79, 90, B, PROMOWANIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH DO AFRYKI, JAKO 
FORMY POMOCY
ROZWOJOWEJ TEMU KONTYNENTOWI
6 85, 51, Z, ORGANIZOWANIE POZASZKOLNYCH ZAJEC SPORTOWYCH DLA 
DZIECI, MŁODZIEZY
I DOROSŁYCH
7 85, 52, Z, ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH I 
LITERACKICH DLA DZIECI,
MŁODZIEZY I DOROSŁCH
8 85, 59, B, ORGANIZOWANIE PANELI DYSKUSYJNYCH I KURSÓW 
PRZYBLIZAJACYCH TEMATYKE
AFRYKANSKA
9 85, 60, Z, PROWADZENIE ZAJEC DOSZKALAJACYCH DLA NAUCZYCIELI 
POSWIECONYCH
AFRYCE
10 88, 99, Z, PROWADZENIE TELEFONICZNEJ LINII POMOCY W JEZYKACH 
URZEDOWYCH AFRYKI,
ADRESOWANEJ DO AFRYKANSKICH IMIGRANTÓW NIE ZNAJACYCH JEZYKA 
POLSKIEGO I
ZNAJDUJACYCH
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11 88, 99, Z, INICJOWANIE I PROWADZENIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU 
POMOCY ROZWOJOWEJ W
AFRYCE
12 90, 01, Z, ORGANIZOWANIE FESTIWALÓW AFRYKANSKICH I DNI AFRYKI 
ORAZ WYSTEPÓW
ARTYSTYCZNYCH ZWIAZANYCH Z AFRYKA
13 90, 03, Z, PROMOWANIE TWÓRCZOSCI AFRYKANSKICH ARTYSTÓW I 
PISARZY ORAZ
POLSKICH TWÓRCÓW, ZAINSPIROWANYCH TEMATYKA AFRYKANSKA
14 90, 04, Z, PROWADZENIE MOBILNYCH PUNKTÓW AFRYKANSKIEJ 
KULTURY
15 82, 30, Z, ORGANIZOWANIE EKSPOZYCJI I WYSTAW ORAZ KONGRESÓW 
ZWIAZANYCH Z
AFRYKA
16 91, 02, Z, TWORZENIE I PROWADZENIE MUZEÓW POSWIECONYCH 
AFRYCE I AFRYKANSKIEJ
SPOŁECZNOSCI
17 93, 19, Z, POSREDNICZENIE W KONTAKTACH MIEDZY AFRYKANSKIMI I 
POLSKIMI
SPORTOWCAMI
18 94, 99, Z, DZIAŁALNOSC RZECZNIKOWSKA NA RZECZ AFRYKANSKIEJ 
SPOŁECZNOSCI I
REPREZENTOWANIE JEJ INTERESÓW W POLSCE
19 94, 99, Z, INICJOWANIE I KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY MIEDZY POLSKA 
A AFRYKA
20 94, 99, Z, WSPIERANIE INICJATYW AFRYKANÓW MIESZKAJACYCH W 
POLSCE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Fundacja prowadzi całorocznie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, podejmując 
interwencje w przypadkach dotyczących osób pochodzenia afrykańskiego. Jednocześnie prowadzi 
portal Afryka.org, pierwszy portal po polsku poświęcony Afryce. Treści na portalu są udostępniane pro 
bono, zespół redagujący Afryka.org nie pobiera z tego tytułu żadnych honorariów. Brała też aktywny 
udział w budowie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.

aFrykasy Roku

Nagrody Fundacji, które Fundacja „Afryka Inaczej” przyznała po raz piąty, trafiły do Roberta 
Stefanickiego, Wydawnictwa Karakter, Sekcji Kulturalnej Ambasady USA i Michała Boniego. 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.

Dzień Afryki i warsztaty rytmiczne

Dzień Afryki odbył się po raz szósty. Zaprosiliśmy do wspólnego świętowania tego Dnia, w niedzielę, 25 
maja, w Warszawie, na dziedzińcu „Harendy”. Tradycja świętowania Dnia Afryki jest tak długa, jak 
historia naszej Fundacji. „Afryka Inaczej” organizowała te dni w poprzednich latach w różnych formach. 
Zaczęło się od Pasażu Wiecha w 2009 roku, gdzie powstało afrykańskie miasteczko. Potem  był 
afrykański autobus i Mały Dziedziniec UW, a przez kolejne trzy lata Skwer Hoovera i afro-polskie 
wielokulturowe granie.

Szósta edycja postawiła na instrumenty perkusyjne i taniec. Swój repertuar zaprezentowała Strefa 
Rytmu. Zagrali również uczestnicy warsztatów gry na djembe, realizowane w ramach projektu z zakresu 
edukacji kulturalnej, dofiansowanego przez m. st. Warszawa. Wystąpili afrykańscy artyści, z Mamadou 
Dioufem na czele oraz grupy taneczne i Szkoła SHO. W późniejszym terminie odbyły się warsztaty 
samba batucada i wieńczący je koncert w Cafe Kukturalna. 

Książka Martina Luthera Kinga

Wielu Polaków słyszało o Martinie Lutherze Kingu, najbardziej rozpoznawalnym liderze ruchu na rzecz 
równouprawnienie Afroamerykanów. Niewielu miało okazję zetknąć się z jego przemówieniami w 
języku angielskim. Z kolei w języku polskim mogliśmy poznać najczęściej to najsłynniejsze, „Marzy mi 
się!”. Fundacja „Afryka Inaczej”, dzięki wsparciu ambasady USA w Warszawie oraz we współpracy z 
Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, podjęła się zadania przetłumaczenia 
13 najgłośniejszych wystąpień MLK na język polski, zebranych w nowej i bezpłatnej publikacji „Afryki 
Inaczej”, zatytułowanej „I have a dream” – Słowa zburzyły mury.

Badania opinii publicznej i monitoring mediów

Fundacja "Afryka Inaczej" rozpoczęła realizację nowego projektu, który pozwoli sprawdzić, jak polskie 
społeczeństwo postrzega osoby pochodzenia afrykańskiego. Oprócz badań opinii publicznej, zostanie 
też przeprowadzony roczny monitoring polskich mediów. W rezultacie projekt dostarczy kluczowych 
danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i 
dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. 
Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane 
dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

15000

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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)

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działania 
wspomagające rozwój 
demokracji

Wsparcie i prowadzenie 
działań na rzecz 
przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz 
łamania praw człowieka 
poprzez monitoring 
mediów i wypowiedzi 
osób związanych z życiem 
publicznym ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
dyskryminacji osób 
pochodzenia 
afrykańskiego. 
Prowadzenie warsztatów z 
zakresu prowadzenia 
działań 
antydyskryminacyjnych. 
Dyżury osób pochodzenia 
afrykańskiego, 
mieszkających od wielu lat 
w Polsce, w celu pomocy 
imigrantom z Afryki. 
Kontakty z policją i innymi 
służbami zajmującymi się 
tematyką przeciwdziałania 
dyskryminacji. 
Prowadzenie i inicjowanie 
badań nad dyskryminacją i 
monitoring skuteczności 
działań 
antydyskryminacyjnych.

94.99.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. 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)

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Promowanie twórczości 
afrykańskich artystów i 
pisarzy oraz polskich 
twórców, zainspirowanych 
tematyką afrykańską. 
Prowadzenie mobilnych 
punktów kultury. 
Organizowanie festiwali, 
dni Afryki, koncertów i 
innych wydarzeń 
kulturalnych. Wsparcie 
promocji wydarzeń 
promujących Afrykę, jej 
mieszkańców i kulturę bez 
stereotypów. Działalność z 
zakresu edukacji 
kulturalnej i dialogu 
międzykulturowego. 
Przybliżanie literatury i 
dorobku literackiego 
krajów Afryki i Afrykanów 
w Polsce. Wsparcie 
inicjatyw filmowych i 
obejmowanie ich 
patronatem.

90.03.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Organizowanie 
pozaszkolnych zajęć 
sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Prowadzenie zajęć dla 
policjantów z zakresu 
dyskryminacji w CSP 
Legionowo. Opiniowanie i 
przygotowanie 
programów edukacyjnych 
przybliżających Afrykę i jej 
kulturę. Szkolenia i 
spotkania z nauczycielami. 
Szkolenia i spotkania z 
urzędnikami 
samorządowymi i 
państwowymi. Udział w 
warsztatach i grupach 
roboczych związanych z 
zagadnieniami 
dotyczącymi Afryki i jej 
mieszkańców. 
Prowadzenie zajęć dla 
dzieci i młodzieży. 
Współpraca z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi.

85.51.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) 124 781,60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 037,58 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 14 843,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Prowadzenie 
sklepu w serwisie allegro i sprzedaż 
przedmiotów związanych tematycznie z Afryką, 
z których dochód jest przeznaczany na 
działalność Fundacji "Afryka Inaczej". Sprzedaż 
przedmiotów przekazanych w formie darowizny 
Fundacji, oraz przedmiotów dedykowanych 
Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedmiotów wykonanych przez afrykańskich i 
polskich artystów oraz publikacji po polsku o 
Afryce. Fundacja nie prowadzi sprzedaży 
bezpośredniej, wyłącznie przez Internet i serwis 
allegro. Nie prowadziła też własnego sklepu, 
wybierając gotowy system allegro.

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.
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e) Pozostałe przychody 106 901,02 zł

60 000,00 zł

0,00 zł

15 584,90 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 345,00 zł

0,00 zł

345,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 45 814,12 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 3 037,58 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Utrzymanie infolinii i działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. 2 000,00 zł

2 Wkład własny do projektów i działalność statutowa, nie wymieniona wcześniej. 1 037,58 zł

1 Działalność statutowa Fundacji. 3 037,58 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 037,58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 75 584,90 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -48 467,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 72 377,56 zł 3 037,58 zł

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

51 504,80 zł 3 037,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

13 098,53 zł

60,90 zł

2 098,32 zł

5 615,01 zł 0,00 zł

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.)

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 744,47 zł

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

20 413,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 414,00 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
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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

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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 
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 33 940,00 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 33 940,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

12 500,00 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)

1 866,60 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)

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 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

3 846,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

7 340,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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