
RACHUNEK WYNIKÓW

POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013

 260 484,32  211 730,48

  
 260 484,32  211 730,48

 318 280,97  188 822,48

- 57 796,65  22 908,00

 22 032,21  28 302,34

  81,10  5 602,28
 4 932,28  15 151,52

  30,00   0,00
 16 988,83  7 170,90

  0,00   0,00
  0,00   377,64

  0,00   150,19

  0,00   0,00

  42,94   7,07

 4 948,21  10 219,53

- 84 734,13 - 15 456,61

  0,00   0,00

- 84 734,13 - 15 456,61

  2,00   4,00

- 84 736,13 - 15 460,61

- 84 736,13 - 15 460,61

                                                                                                                    
data

Krzysztof Jarymowicz                                                                                                                              
data

                                                                                                                    
data

                                                                                                                    
data

Fundacja dla Wolności
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 50/10

za okres  od  1 stycznia 2013 r.  do  31 grudnia 2013 r.

A. Przychody z działalności statutowej

    I. Składki brutto określone statutem
   II. Inne przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

D. Koszty administracyjne

    I. Zużycie materiałów i energii
   II. Usługi obce
  III. Podatki i opłaty
  IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
   V. Amortyzacja
  VI. Pozostałe koszty rodzajowe

E. Pozostałe przychody operacyjne

F. Pozostałe koszty operacyjne

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)

J. Zyski i straty nadzwyczajne

   I. Zyski nadzwyczajne (+)
  II. Straty nadzwyczajne (-)

K. Wynik finansowy ogółem (I-J)

L. Podatek dochodowy

M. Wynik finansowy netto (K-L)

   I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)
  II. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak         

podpis

Zarząd:

podpis

Antoni Adamowicz          
podpis

Dora Montagna          
podpis



BILANS   

AKTYWA 31.12.2012 31.12.2013

 1 098,90  1 098,90
  

 1 098,90  1 098,90

 62 415,19  16 537,86

 4 425,65  8 179,21
 57 989,54  8 358,65
 57 989,54  8 358,65

  776,56   403,78

 64 290,65  18 040,54

PASYWA 31.12.2012 31.12.2013

- 83 736,13 - 14 460,61
 1 000,00  1 000,00

- 84 736,13 - 15 460,61

- 84 736,13 - 15 460,61
 148 026,78  32 501,15

 148 026,78  32 501,15
 140 112,02  31 123,88

 7 914,76  1 377,27

 64 290,65  18 040,54

                                                                                                                    
data

Krzysztof Jarymowicz                                                                                                                              
data

                                                                                                                    
data

                                                                                                                    
data

Fundacja dla Wolności
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 50/10

na dzień  31 grudnia 2013 r.

A. Aktywa trwałe
    I. Wartości niematerialne i prawne
   II. Rzeczowe aktywa trwałe
  III. Należności długoterminowe
  IV. Inwestycje długoterminowe
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
    I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
   II. Należności krótkoterminowe
  III. Inwestycje krótkoterminowe
        1. Środki pieniężne
        2. Pozostałe aktywa finansowe

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

A. Fundusze własne
    I. Fundusz statutowy
   II. Fundusz z aktualizacji wyceny
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
        1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)
        2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
    I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
   II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
        1. Kredyty i pożyczki
        2. Inne zobowiązania
        3. Fundusze specjalne
  III. Rezerwy na zobowiązania
  IV. Rozliczenia międzyokresowe
        1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
        2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak         

podpis

Zarząd:

podpis

Antoni Adamowicz          
podpis

Dora Montagna          
podpis



FUNDACJA DLA WOLNOŚCI
00-543 Warszawa
ul. Mokotowska 50/10

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
za okres od  1 stycznia 2013 r.  do  31 grudnia 2013 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 50/10 została zarejestrowana 23
grudnia  2004  r.  w Sądzie  Rejonowym dla  m.  st.  Warszawy,  XX Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224819.
W dniu 20 kwietnia 2009 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) dążenie do  rozwoju społeczeństwa opartego  na kryterium równości  oraz  zwalczanie  wykluczenia

społecznego,
b) popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację i wspieranie

inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i
obowiązków obywateli,

c) popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji
oraz wolności dostępu do kształcenia,

d) popularyzowanie integracji  europejskiej  oraz wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami
globalnymi.

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres  od  1 stycznia  2013 r.  do  31  grudnia 2013 r.
Sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. 

4. Metody wyceny majątku oraz przychodów i kosztów

Aktywa i  pasywa  wycenione  zostały według  zasad  określonych  w ustawie  z  29  września  1994  r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), przy czym:
Środki  trwałe  wykazywane są  według cen  nabycia.  Amortyzacja  ujęta  w kosztach  zgodnie  z  planem
amortyzacji, naliczana jest metodą liniową poczynając od miesiąca, w którym przyjęto środki trwałe do
eksploatacji. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 PLN zaliczane są do kosztów w
momencie przyjęcia do użytkowania. 
Należności i zobowiązania krajowe wykazane są w kwocie nominalnej. 
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniane są w ciągu roku obrotowego po średnim
kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji.
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej  na dzień bilansowy wycenione zostały na dzień
bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ten dzień.
Środki pieniężne w walucie obcej wyceniane były w ciągu roku obrotowego według kursów stosowanych
w dniu dokonania operacji przez bank prowadzący rachunek walutowy. Środki pieniężne w walucie obcej
wycenione zostały na dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ten dzień.
Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy wykazano w rachunku
wyników jako koszty finansowe.

5. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku. 

6. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
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DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

I.   Wyjaśnienia do bilansu

1.     Wykaz zmian wartości majątku trwałego (sprzęt komputerowy) w ciągu roku obrotowego (w PLN):

wartość początkowa:

grupa
stan na

początek roku
zwiększenia zmniejszenia

stan na
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

ogółem 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

umorzenie:

grupa
stan na

początek roku
zwiększenia zmniejszenia

stan na
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

ogółem 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

wartość netto:

grupa stan na początek roku stan na koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 0,00 0,00

ogółem 0,00 0,00

2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Fundacja użytkuje lokal, będący siedzibą Fundacji, na podstawie umowy najmu.

4. Nie  występują  zobowiązania  wobec  budżetu  państwa lub  gminy z  tytułu  uzyskania  prawa własności
budynków i budowli.

5. Fundacja nie udzielała i nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.

6. Należności długoterminowe stanowi kaucja za lokal będący siedzibą Fundacji. 

7. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.

8. Należności krótkoterminowe stanowią:
– należności od organizacji zagranicznych z programu Młodzież w Działaniu – w kwocie 7.797,74 PLN
– pozostałe należności w kwocie 381,47 PLN. 

9. Krótkoterminowe rozliczenia  międzyokresowe w kwocie  403,78  PLN  stanowią poniesione  w okresie
sprawozdawczym koszty dotyczące następnego roku obrotowego – ubezpieczenie w kwocie 253,32 PLN
oraz abonamenty internetowe w kwocie 150,46 PLN. 

10. Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego. 

11. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
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12. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią:
– pożyczki od osób fizycznych na łączną kwotę 31.000,00 PLN wraz z odsetkami w kwocie 123,88 PLN,
z terminem spłaty 31 grudnia 2014 r.
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 106,14 PLN 
– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 414,68 PLN 
– pozostałe zobowiązania w kwocie 856,45 PLN. 

13. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku Fundacji nie wystąpiły.

14.  Nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania.

I.   Wyjaśnienia do rachunku wyników

1. Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne od następujących podmiotów
(w PLN):

Władza Wdrażająca Programy Europejskie   86.883,33
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                  47.968,23
organizacje zagraniczne z programu Młodzież w Działaniu   22.336,27
Ministerstwo Edukacji Narodowej   19.461,00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy   19.555,31
Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów     5.995,77
pozostałe instytucje     7.625,27
wpłaty 1% podatku     1.905,30.

2. Koszty realizacji zadań statutowych dotyczą 2 obszarów działalności Fundacji (w PLN):

Nadwyżka kosztów nad przychodami z poprzedniego roku 2012      84.736,13
Etnoliga – 5 projektów      52.124,86
Program Młodzież w Działaniu – 2 projekty   51.961,49.

 3. Koszty administracyjne – z podziałem według rodzaju – stanowią (w PLN):      

 Zużycie materiałów i energii 
gadżety     2.978,32
energia i woda     1.777,32
materiały biurowe        456,02
pozostałe        390,62

Usługi obce:
księgowość     6.888,00
czynsz i eksploatacja biura     4.142,06
usługi telekomunikacyjne     3.495,35
opłaty i prowizje bankowe        562,98
pozostałe          63,13

 Wynagrodzenia     6.000,00

 Świadczenia na rzecz pracowników      
składki ZUS     1.170,90

 Pozostałe koszty - ubezpieczenia        377,64.

 4. Przychody finansowe stanowią (w PLN):

Odsetki od środków na rachunkach bankowych           7,07.
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 5. Koszty finansowe stanowią (w PLN):

Odsetki             9.070,46

Prowizje od otrzymanych pożyczek        200,00

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi        949,07.
(dodatnie różnice kursowe wyniosły 29,83
 ujemne różnice kursowe wyniosły 978,90)

6. Pozostałe przychody operacyjne stanowi darowizna (150,00 PLN) i próbne przelewy (0,19 PLN).

7. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

8. Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto za rok 2013 od dochodu wykazanego w zeznaniu
podatkowym CIT-8 (w PLN):

Wynik finansowy ogółem -15.456,61

Przychody ujęte w księgach niepodlegające opodatkowaniu, w tym:

storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2012
dodatnie różnice kursowe naliczone na dzień 31.12.2013

(-1,29)

(-1,35)
(0,06)

Koszty uzyskania przychodów nieujęte w księgach:

składki ZUS za grudzień 2012 r. zapłacone w styczniu 2013 r.

(178,03)

(178,03)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

różnica zwiększająca koszty działalności statutowej z poprzedniego roku 
koszty działalności statutowej w bieżącym roku 
składki ZUS za grudzień 2013 r. zapłacone w styczniu 2014 r.
niezapłacone odsetki
odsetki budżetowe
ujemne różnice kursowe naliczone na dzień 31.12.2013
storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2012

188.832,61

84.736,13
104.086,35

182,90
12,76
21,00
45,39

-251,92

Dochód 173.199,26

Dochód zwolniony, przeznaczony na działalność statutową 173.178,26

Dochód podlegający opodatkowaniu 21,00

Prowadzący księgi:

Jolanta Skrzypczak ___________  _________________________________
data  podpis

           
Zarząd:

Antoni Adamowicz ___________  _________________________________
data  podpis

Krzysztof Jarymowicz ___________ _________________________________
data podpis

Dora Montagna ___________ _________________________________
data podpis
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 50 Nr lokalu 10

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-543 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-398-14-46

Nr faksu 22-398-75-15 E-mail 
info@fundacjadlawolnosci.or
g

Strona www www.fundacjadlawolnosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14002141000000 6. Numer KRS 0000224819

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

Krzysztof Jarymowicz Prezes Zarządu TAK

Antoni Adamowicz Wiceprezes Zarządu TAK

Dora Montagna Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Antoni Komasa-
Łazarkiewicz

Przewodniczący Rady TAK

Julian Kutyła Członek Rady TAK

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja jest miejscem inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących praw 
indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty 
dotknięte dyskryminacją społeczną. Bazując na zapisach Deklaracji Praw 
Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a w szczególności jej 
artykułach o numerach: 7, 18, 19, 20, 27 oraz na zapisach Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Fundatorzy ustanowili następujące cele 
Fundacji:

1. Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, 
zwalczanie wykluczenia społecznego, dotyczącego w szczególności takich 
grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych 
grup narażonych na dyskryminację.

2. Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej 
poprzez organizację i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i 
propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i 
obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących 
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji 
demokratycznych.

3. Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, 
wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia. 

4. Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu 
współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do 
dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych 
krajów. 

5. Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami 
globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz 
rozwiązywania problemów globalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: MPiPS 2



1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez następujące inicjatywy:
a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji 
publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.
b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, 
zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych 
podobnych inicjatyw.
c) Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych i edukacyjno-
szkoleniowych.
d) Organizacja i promocja wolontariatu.
e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.
f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami 
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami 
zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji 
publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.
b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, 
zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych 
podobnych inicjatyw.
c) Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych i edukacyjno-
szkoleniowych.
d) Organizacja i promocja wolontariatu.
e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.
f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami 
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami 
zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, 
zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych 
podobnych inicjatyw.
b) Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych i edukacyjno-
szkoleniowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Program Etnoliga - piłkarskie turnieje integracyjne
Fundacja zrealizowała trzy integracyjne turnieje sportowe - dwa dla dorosłych i jeden dla dzieci. 
Projekty trwały po ok. 3 miesiące, w sumie uczestniczyło w nich ok. 400 Polaków i cudzoziemców z ok. 
50 krajów, w tym uchodźcy. Beneficjenci grali w piłkę nożną i uczestniczyli w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych. Projekty były współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

Program Akademia - edukacja uchodźców
Fundacja zrealizowała ok. 200 godzin zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, integracyjnych i sportowych 
dla ok. 50 dzieci z ośrodka dla cudzoziemców Warszawa-Targówek. Zadanie współfinansowało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd m. st. Warszawy.

Sport For Dialogue - seminarium
Fundacja zrealizowała miedzynarodowe, 4-dniowe seminarium nt. dobrych praktyk w obszarze 
przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie. Uczestniczyło w nim 25 osób z 10 krajów. W ramach projektu 
powstała publikacja - zbiór dobrych praktyk. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej oraz międzynarodowej sieci Football Against Racism in Europe.

Wolontariat Europejski - EVS
Fundacja prowadziła projekty wysyłania wolontariuszy do pracy w organizacjach pozarządowych 
zagranicą. W 2013 r. otrzymalismy dofinansowanie z Prorgamu "Młodzież w działaniu" UE, dzięki czemu 
22 osoby świdczyły wolontariat w 13 krajach europejskich. Projekty trwały od kilku do kilkunastu 
miesięcy.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Wolontariat Europejski 
- EVS: organizacja 
wolontariatu 
zagranicznego, 
promocja wolontariatu 
w internecie

94.99.Z

działalność na rzecz 
mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego

Program Etnoliga: 
organizacja sportowych 
turniejów 
integracyjnych dla 
Polaków i 
cudzoziemców; 
Program Akademia: 
organizacja wsparcia 
rozwoju i edukacji 
młodych uchodźców, w 
tym nauki języka

94.99.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Sport For Dialogue: 
organizacja seminarium 
na rzecz poprawy 
standardów pracy 
wychowawców i 
trenerów sportowych w 
obszarze 
przeciwdziałania 
dyskryminacji

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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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) 211,887.74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 211,730.48 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 7.07 zł

e) Pozostałe przychody 150.19 zł

157,187.83 zł

19,461.00 zł

25,551.08 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

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,905.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 202,199.91 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 720.00 zł

0.00 zł

720.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,625.27 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22,908.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,905.30 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 227,344.35 zł 1,905.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

188,822.48 zł 1,905.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

10,219.53 zł

28,302.34 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Program Akademia 1,905.30 zł

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

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby 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)

1.0 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)

0.3 etatów

8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

173,178.26 zł

103.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 43,591.56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8,029.15 zł

8,029.15 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35,562.41 zł

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

43,591.56 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

12.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

8.00 osób

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 w 
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
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43,591.56 zł

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

0.00 zł

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

669.10 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

2,963.53 zł

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

2,156.45 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

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

0.00 zł

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

4,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

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

1 Mała Etnoliga 2 Integracja dzieci i młodzieży, 
promocja zdrowego trybu życia, 
edukacja w zakresie fair play i 
wielokulturowości

Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów 5,995.77 zł

2 Etnoliga 6 Integracja Polaków i 
migrantów, zwiększenie 
świadomości opinii publicznej 
nt. dyskryminacji w sporcie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 9,580.31 zł

3 Jesienna Akademia Etnoligi Edukacja językowa dzieci 
uchodźców, rozwój ich 
kompetencji i umiejętności 
szkolnych, promocja zdrowego 
trybu życia, integracja

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 9,975.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Letnia Akademia Etnoligi Edukacja językowa dzieci 
uchodźców, rozwój ich 
kompetencji i umiejętności 
szkolnych, promocja zdrowego 
trybu życia, integracja

Ministerstwo Edukacji Narodowej 19,461.00 zł
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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

Krzysztof Jarymowicz
Antoni Adamowicz

Dora Montagna Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Eduacji Narodowej 1

2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 1

3 Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów 1
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