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• 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 2021-10-12

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

2008-09-22

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

Mamadou Diouf Członek Zarządu TAK

Yaya Samaké Dyrektor Zarządzający 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

Aziz Seck Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Jan Rybiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "AFRYKA INACZEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest: 
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,
2
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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność pożytku 
publicznego prowadzoną 
nieodpłatnie:
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 
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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

Projekt "Afrykańskie lato w mieście" - w ramach pierwszej edycji projektu dofinansowanego przez m. st. Warszawa, odbyły się:

Warsztaty: Jaka to muzyka?
Spotkanie z afrykańską muzyką. Afrykański didżej mieszkający w Warszawie, wprowadził uczestników tych warsztatów w świat 
współczesnej muzyki z Afryki, która brzmi inaczej niż ta, grana na bębnach. Spotkanie poprowadził DJ Sam, czyli Yaya Samaké, 
Malijczyk, który mieszka w Polsce.

Koncert zespołu Sahel Blues Trio
Grupa złożona z senegalskich muzyków wspierana przez Grzegorza Rytkę na saksofonie. Inspiracją dla ich muzyki, jest ich 
rodzinny Senegal, blues i reggae. Grupa występuje w składzie: Mamadou Diouf i Paco Sarr. Swoją muzyką opowiedzieli o tym 
zachodnioafrykańskim kraju.

Warsztaty z robienia afrykańskich warkoczyków
Warkoczyki to jedna z najbardziej znanych afrykańskich fryzur. Moda na afro-warkoczyki przywędrowała także do Europy. 
Podczas warsztatu zrealizowanego w formie nagrania video z powodu pandemii widzowie pod okiem afrykańskiej instruktorki z 
Konga, Inedes Maboundy, która potrafi zapleść włosy w misterne sploty i zrobić każdego na afro, mogli nauczyć się sztuki 
robienia afrykańskich fryzur. 

Warsztaty tańca afrykańskiego z Benoit le Gros
Pochodzący z Togo Benoit le Gros jest zawodowym i dyplomowanym tancerzem afrykańskiego tańca tradycyjnego i 
współczesnego (afro-dance). Od lat mieszka w Polsce. Współpracuje m.in. z DK Dorożkarnia w Warszawie, Teatrem Capitol i 
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Teatrem Arka we Wrocławiu.

Koncert Grupo de Capoeira Angola Zimba Warszawa.
Grupo de Capoeira Angola Zimba Warszawa. to grupa pasjonująca się afro-brazylijską forma tańca i sztuki walki, w której ważny 
jest ruch, rytm, muzyka i, śpiew. Silne związki capoeiry z rytualnymi tańcami wojowników z rejonów dzisiejszej Angoli sięgają 
czasów niewolnictwa i ciężkiej pracy Afrykańczyków na plantacjach m.in.w Brazylii.

Porozmawiajmy o Etiopii - spotkanie z Haddas Trojanowską i Senait Cieplińską, pochodzącymi z Etiopii i Erytrei. Zapytaliśmy o 
kraj, który ma tak wiele do opowiedzenia o sobie, a wciąż jest tak mało znany w Polsce. 

Warsztaty gry na bębnach oraz afrykańskiego tańca połączone z koncertem. Warsztaty zostały przeprowadzone przez osoby 
związane wcześniej z zespołami wykonującymi muzykę Afryki Zachodniej i zajmujące się tańcem zachodnioafrykańskim. Wśród 
nich znalazła się Viola Wojciechowska, która tańcem afrykańskim zajmuje się od 1997 roku. Wielokrotnie podróżowała do Afryki 
Zachodniej, gdzie pracowała z najlepszymi baletami oraz solistami Mali, Gwinei, Gambii i Senegalu. W Europie współpracowała z 
różnymi artystycznymi projektami. Od kilkunastu lat uczy tańca i prowadzi własną grupę taneczną „C’est ca!”. Podczas zajęć 
tańca afrykańskiego uczestnicy poznali podstawy tradycyjnego tańca Zachodniej Afryki. A to wszystko przy akompaniamencie na 
żywo afrykańskich muzyków grających na djembe. W ramach warsztatu odbyła się też nauka wspólnego grania na bębnach. 
Zakończeniem warsztatu był koncert połączony z pokazem tańca. W czasie koncertu wystąpi gościnnie Buba Kuyateh, muzyk 
pochodzący z Gambii, który specjalizuje się w grze na zachodnioafrykańskim instrumencie strunowym, korze.

Miesiąc Afryki - projekt realizowany dzięki wsparciu m. st. Warszawy. W ramach projektu odbyły się:

Koncert z okazji Dnia Afryki - tym razem na scenie pojawili Mamadou Diouf, Pako Sarr i Grzegorz Rytka oraz gość specjalny 
Karolina Cicha, znana polska piosenkarka, aktorka, kompozytorka i multinstrumentalistka. Zagrają i zaśpiewają razem, łącząc 
afrykańskie i polskie tradycje muzyczne.

Projekcja filmu „Within Our Gates” i dyskusja z udziałem dra Pawła Średzińskiego, inicjatora i redaktora pierwszego polskiego 
tłumaczenia powieści Michaeux „Podbój” i Mamadou Dioufa z Fundacji „Afryka Inaczej”. Oprócz przedstawienia postaci i 
twórczości Micheaux nie zabrakło odwołań do senegalskiej kinematografii i jej niekwestionowanego nestora, którym został 
Ousmane Sembène.

Kiedy Afryka ogłaszała niepodległość - spotkanie poświęcone dekolonizacji Afryki z udziałem ekspertów zajmujących się 
tematyką afrykańską i Afrykanów mieszkających w Polsce – dr. hab. Bara Ndiaye, dr Eugeniusz Rzewuski, dr Paweł Średziński i 
Mamadou Diouf.

Spacer po Warszawie afrykańskiej, prowadzącym był Mamadou Diouf.

Afrykańska jedność - spotkanie poświęcone zjawisku panafrykanizmu, który doprowadził do wypracowania idei jedności 
afrykańskiej z udziałem afrykanistów i Afrykanów mieszkających w Polsce – dr. hab. Bara Ndiaye, dr Eugeniusz Rzewuski, dr 
Paweł Średziński i Mamadou Diouf.

Projekt #działamydalej. W jego ramach Fundacja przeprowadziła cykl rozmów z osobami pochodzenia afrykańskiego w Polsce, 
które zostały nagrane i upublicznione. Z kolei Mamadou Diouf nagrał cykl swoich videopdcastów komentujących sprawy ważne 
dla społeczności afrykańskiej w Polsce. Fundacja przeprowadziła również mini-kampanię w mediach społecznościowych przy 
pomocy specjalnych grafik przybliżających tematykę afrykańską w Polsce, odkłamująca stereotypy na temat tego kontynentu. 
Działania były możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Fundacja prowadziła serwis informacyjny poświęcony Afryce, Afryka.org, gdzie na bieżąco informuje o sprawach ważnych dla 
społeczności afrykańskiej w Polsce.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

11000

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Inicjowanie działań przybliżających społeczność 
afrykańską w Polsce poprzez realizację wydarzeń 
kulturalnych, videopodcastów i zajęć z udziałem 
osób pochodzących z Afryki, które mogą mówić 
w swoim imieniu i nawiązywać dialog ze 
społeczeństwem polskim.
Działalność rzecznikowska na rzecz afrykańskiej 
społeczności i reprezentowanie jej 
interesów w Polsce.
Wspieranie inicjatyw Afrykanów mieszkających 
w Polsce. Reprezentowanie społeczności 
afrykańskiej poprzez udzielanie wywiadów, 
komentowanie dla mediów wydarzeń 
związanych z Afryką i jej mieszkańcami.

94.99.Z 500,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z 
tematyką afrykańską w Polsce, poprzez 
przygotowanie koncertów, dnia Afryki, spotkań z 
Afryką i jej mieszkańcami.
Organizowanie festiwalów afrykańskich i dni 
Afryki oraz występów artystycznych 
związanych z Afryką.
Przygotowanie obchodów Dnia Afryki w 2020 
roku oraz pokazu filmu Oscara Micheaux "Within 
Our Gates" wraz z cyklem rozmów poświęconych 
Afryce oraz występami afrykańskich i polskich 
artystów we współpracy z Domem Spotkań z 
Historią w Warszawie.

90.01.Z 500,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 114 861,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 105 700,00 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 9 161,34 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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

3 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Prowadzenie serwisu internetowego Afryka.org, 
pierwszego portalu poświęconego Afryce po 
polsku. Strona działa od 2007 roku, i to za jej 
pośrednictwem Fundacja informuje o Afryce i 
swoich działaniach szerokie grono internautów. 
Jest to dziś największa baza wiedzy o Afryce 
dostępna za darmo w języku polskim.
Fundacja prowadzi również działania w mediach 
społecznościowych, szczególnie w serwisie 
Facebook i YouTube, gdzie publikuje wywiady 
materiały i cykle grafik, przybliżających tematykę 
afrykańską polskim odbiorcom.

63.91.Z 610,00 zł
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1 610,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 75 700,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37 350,00 zł

2.4. Z innych źródeł 201,34 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 610,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Koszty związane z realizacją projektu "Afrykańskie lato w mieście" i "Miesiąc Afryki" - wkład 
własny fundacji

1 000,00 zł

2 Koszty związane z prowadzeniem serwisu Afryka.org 610,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

75 700,00 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

w 
tym:

0,00 zł

7 350,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -3 184,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 114 992,49 zł 1 610,00 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

108 884,22 zł 1 610,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 742,80 zł

365,47 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 581,32 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

21 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 76 000,00 zł

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

76 000,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 146,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

213,00 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 76 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 76 000,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12 500,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 "Afrykańskie lato w mieście" cykl wydarzeń kulturalnych 
przybliżających Afrykę i jej 
kulturę mieszkańcom warszawy

m. st. Warszawa 26 000,00 zł

2 "Miesiąc Afryki" Koncert z okazji Dnia Afryki i 
cykl spotkań przybliżających 
kulturę i historię Afryki 
mieszkańcom Warszawy.

m. st. Warszawa 29 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 500,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Yaya Samaké Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-12
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