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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "AFRYKA INACZEJ"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Paweł Średziński, Dyrektor Zarządzający

Mamadou Diouf, Członek Zarządu
Mateusz Marcin Kasprzak, Dyrektor Artystyczny

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

Władysław Jan Rybiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Kittel, członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław Kalinka, członek Komisji Rewizyjnej

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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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).

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. "Afro-warszawiacy"
Projekt, który polegał na nagraniu trzech utworów i teledysków do nich, 
inspirowanych warszawskimi szlagierami. Afrykańscy artyści profesjonalni i 
nieprofesjonalni, wśród nich Mamadou Diouf i Pako Sarr, znani warszawianie i 
warszawianki oraz Kapela Czerniakowska i inni wykonawcy muzyki związanej z 
tradycjami muzycznymi Warszawy, a także współcześni polscy artyści związani z 
Warszawą, wykonali trzy utwory w nowej aranżacji, nawiązując z jednej strony 
do tradycji grania na ulicach Warszawy, ale także do współczesnych nurtów w 
muzyce afrykańskiej i polskiej. W tekstach zostały wykorzystane fragmenty 
poezji afrykańskich twórców. Jednocześnie część z nich była wykonana w języku 
polskim i warszawską gwarą, a także w językach krajów, z których pochodzić 
będą afrykańscy wykonawcy. Utwory zostały nagrane w studio i zostały 
udostępnione bezpłatnie w ramach serwisu www.afryka.org, dzięki czemu stały 
dostęp do nich uzyskało szerokie grono odbiorców. Z kolei teledyski zostały 
umieszczone w kanale youtube.com/afrykaorg osiągając w czasie pierwszych 
pięciu dni wynik ponad 100 tysięcy obejrzeń w YT. Projekt spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem mediów. Opinie większość odbiorców były zgodne, 
co do potrzeby nagrania albumu muzycznego, który bez wątpienia będzie hitem 
muzycznym, świetnie promującym Warszawę.

2. "Warszawskie Spotkania z Kulturą Inaczej” 
Od 2011 roku Fundacja organizuje w Warszawie wydarzenia, których celem jest
zaprezentowanie dorobku uznanych polskich artystów, którzy grają wspólnie z 
afrykańskimi artystami. Na plenerowym koncercie w 2012 roku zagrał zespół 
Habakuk. Towarzyszyli mu Mamadou Diouf, Pako Sarr, Mouhammed M'Bow, 
Bubah Kuyateh i Gaspard Conde. Oprócz grania na scenie, w ramach projektu 
zorganizowany został wieczór opowiadania historii z udziałem malijskiego 
malarza Seydou Zan Diarra, a także pokaz filmowy we współpracy Planet Doc 
Film Festival. Wstęp na wszystkie działania organizowane przez Fundację w 
ramach projektu był bezpłatny. Więcej o projekcie na 
www.afryka.org/afrykawwarszawie 

3. „Afryka jak z bajki”
Publikacja wydana w ramach projektu z zakresu edukacji globalnej dzięki 
wsparciu MSZ. Znalazły się w niej bajki z czterech regionów Afryki, opracowane 
przez Afrykanów i Afrykanki mieszkających w Polsce. W sumie osiem bajek. 
Oprócz wersji e-book, bajki zostały również nagrane w wersji mp3 do słuchania i 
w formie czterech krótkich filmów.
Więcej na www.afryka.org.

4. "Podbój" - projekt finansowany przez Ambasadę USA w Warszawie. W jego 
ramach została przetłumaczona na język polski i wydana powieść Oscara 
Micheaux, "Podbój". Jej premiera została zaplanowana na luty 2013. Książka 
będzie dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na www.afryka.org.

5. "Kobiety w akcji", projekt dofinansowany w ramach grantów przyznawanych 
przez Fundację "Wiedzieć Jak" na rzecz wsparcia demokracji. Został 
przeprowadzony w Tunezji, w Tunisie i Sousse. W jego ramach zostały 
przeprowadzone warsztaty fotograficzne i z dziennikarstwa obywatelskiego, dla 
Tunezyjek. O projekcie na www.femmesenaction.blogspot.com.

6. Wsparcie i rozbudowa Komitetu Rzecznikowskiego Afrykańskiej Społeczności 
w Polsce. Projekt prowadzony dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. 
Stefana Batorego. W 2012 roku w jego ramach zostały utworzone lokalne 
komórki Komitetu, w pięciu miastach Polski, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu i Trójmieście. Skupiają one mieszkających tam Afrykanów. 
Jednocześnie odbył się pierwszy zjazd afrykańskiej społeczności w Polsce w 
grudniu 2012 roku. Przedstawiciele Fundacji regularnie szkolili funkcjonariuszy 
policji w Szkole Policyjnej w Legionowie. Więcej informacji o projekcie na 
podstronie Sami o sobie w ramach serwisu Afryka.org.

7. Przez cały ten czas prowadzony był serwis Afryka.org, pierwszy polski serwis 
poświęcony Afryce. Fundacja i jej przedstawiciele brali też udział w prowadzeniu 
warsztatów dla nauczycieli i uczniów w szkołach w Warszawie i w Poznaniu. 
Uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych, dedykowanych sprawom 
związanym z cudzoziemcami i kulturą. Członek Zarządu Fundacji został wybrany 
do Stołecznej Rady Kultury. Przedstawiciele Fundacji na bieżąco uczestniczyli w 
różnych wydarzeniach dotyczących wielokulturowości i przeciwdziałania 
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dyskryminacji. Jak co roku zostały też przyznane nagrody Fundacji, aFrykasy 
Roku. Więcej o działaniach Fundacji w dziale aktualności na 
www.fundacja.afryka.org

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000000

30

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Dostarczanie informacji o Afryce mediom oraz monitorowanie 
mediów polskich i zagranicznych w zakresie tematyki afrykańskiej 
(63.91.Z).

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).

Inicjowanie i prowadzenie projektów internetowych poświęconych 
Afryce (PKD 63.12.Z).

Organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (PKD 85.51.Z).

Organizowanie paneli dyskusyjnych i kursów przybliżających 
tematykę afrykańską (PKD 85.59 B).

Prowadzenie zajęć doszkalających dla nauczycieli poświęconych 
Afryce (PKD 85.60 Z).

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).

Organizowanie festiwalów afrykańskich i dni Afryki oraz występów 
artystycznych związanych z Afryką (PKD 90.01.Z).

Promowanie twórczości afrykańskich artystów i pisarzy oraz 
polskich twórców, zainspirowanych tematyką afrykańską (PKD 
90.03.Z).

Prowadzenie mobilnych punktów afrykańskiej kultury (PKD 
90.04.Z).

Działalność rzecznikowska na rzecz afrykańskiej społeczności i 
reprezentowanie jej interesów w Polsce (PKD 94.99.Z).

Wsparcie i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz łamania praw człowieka (PKD 94.99.Z).

Inicjowanie i koordynacja współpracy między Polską a Afryką 
(PKD 94.99.Z).

Wspieranie inicjatyw Afrykanów mieszkających w Polsce (PKD 
94.99.Z).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

90.01.Z

90.03.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 6



2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.91.Z

73.12.C

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj
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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) 530 352,39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 4 672,24 zł

4. Przychody z działalności finansowej 58,55 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 122,80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 325 653,77 zł

0,00 zł

48 441,72 zł

277 212,05 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 186,49 zł

0,00 zł

56 186,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 140 661,54 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 3 315,67 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 3 315,67 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3 122,80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 491 946,65 zł 3 000,00 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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

475 342,97 zł 3 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 567,42 zł

8 724,47 zł 0,00 zł

1 Projekt "Kobiety w akcji" 1 700,00 zł
2 Projekt "Afryka jak z bajki" 1 000,00 zł

3 Projekt filmowy "Bo my Polacy" 300,00 zł

1 Ogólnie na cele statutowe 3 000,00 zł
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w tym :

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0,00 zł 0,00 zł

3 311,79 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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: VAT

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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

18,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób
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9,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 9,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 133 230,00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 133 230,00 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 132 150,00 zł

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

1 080,00 zł

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

2 620,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

2 362,00 zł

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

23 300,00 zł

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

0,00 zł

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

15 000,00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Afryka w Warszawie" KU/87/11 60 000,00 zł
2 "Afro-warszawiacy" - KU/76/12 30 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Paweł Średziński, prezes zarządu, 2013/04/20 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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