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INFORMACJADODATKOWA
finansowego
do sprawozdania
2012r,
za okresod 1 st1'czni
a 2$12r. do .il gruLdnia

FTNANSOWEGO
WPROWADZENIEDO SPRAWOZDANTA
Fundaciadla Wolnosci z siedzibqrr Warszawic"przl ul. Mokotowskiej 50/10 zostala zarejestrotvana
Kra.louego
XX Wvdzial Cospodarcz,v
23 grudnia 200-l r. u Sqdzie Rc-ionoulm dla m. st. !Var-u;z-al].
pod numeremKRS 000022-t819.
Rcjcstru Sqdorvego.
W dniu 20 knielnia 2t)09r Fundaciazostalazarejeslrouanajako organizacjapo;$ku publicznego.
Fundacjanie pron'adzi odplatnejdzialalnoScistatuto\\cl
Czastnlania Fundacjijest nieoznaczonr.
PrzcdmiotemdzialalnoSciFundacjijest:
a) dq2enie do rozu'oju spoleczefstra opartego na knleriunt r6rvno5ci otaz. z.tt'alczanieqvkluczenia
spoteczncgo.
b) populan'zonanie kulnrralnej i spolecznel aktrrrnoSci oblrvatelskiej Wprr.er. organizacjq i
u'spieranie inicjatl'lr' poszerzaj4cvchrviedzp i propaplujqcy:hprzestrzeganieprau' czlou icka oraz
c)
d)

innlch pral' i obou'i4z-kou'obln"ateli.
populary-zowaniei d4zenie do przestrzegania lnrlnoSci wpou iedzi. rvolno6ci dostgpu do
informacji oraz wolno3cidostppudo kszlalcenra.
z procesami
populanzorvanie integracji europejskiej oraz wiedrv- lra ternal ngadnien z-rvi4zan--vch
globalnvtni.

Roczne sprau'ozdaniefinansorvesporzqdzonoza okres od I stlcznia 2(ll2 r. do 31 grudnia 2012 t.
to nic podlcgaobou'iilzkol'i badaniaprzez bieglcgorervidenta.
Sprau,'ozdanic

) . Roczne sprawozdanic finansolve sporz4dzono przs z.ttlo2.eriu kontutuosania dzialalnoSct przez
Fundac.ipprz.ezco najmniej l2 koleinvch miesipcv i dhtzef.
+.

Metodl 1\'!cent-majqtku oraz przl'chod6* i kosztol
Aktvua i pasnva l.r'cenioue zoslah uedlug zasad okre3lonrclt u'usta$ic z 29 u'rzeSnia199-l r o
rachtmkott'oici(Dt..U. z 20{',2r. Nr 76. pot. 691. z p6znielis4rui ztnianami). przv czvm:
Srodki tru,ale rn'kaz\\r,ane sq *edlug cen nabl,cia. Arnoriy-zacjaujpta rv koszlach zgodnie z planem
anroftr'zacji. naliczanajest metod4 liniou4 poctryna.i4cocl rnicsiqca. rv ktoryrn pr4jgto Srodki tnvale
do eksploatac-ii. Skladniki maj4tku o \vartoSci nicprzekraczr{4ccj 3.500"00 PLN zaliczanc s4 do
koszt6r' u' morncncic przr-igcia do u21lkou ania.
Nale2no6cii zoboui4zaniakrajowe lrlkazane sq rr ku'oci,; nonlinfllnc.l.
Nalezno6ct i zobowi4zania u1'razone u' ualucie obcej rrycenianc sq r,r' ciqgu roku obrotou'ego po
irednirn kursie NBP ogloszonvm \\' ostatldm dniu roboc4'm poprzedzaj4orn dzicn przcprorvadzenia
operacji. Nale2noScii zoborvi4zaniauvra2one u rvalucie obcej na dzien bilansowy wycenione zostah'
na dziei bilansoul' u cdlug Srednicg.okursu ogloszollegolprzcz NBP na tcn dzien.
Srodki pienipzne *' rvalucie obcel n_vceniane bv\- r,v cii1,gr,rroku obrotou'ego 'rvedlug kurs6w
stosou,anvchw dniu dokonania operacji przez bank prou'adz4cl rachunck rvalutoul. Srodki pienig2ne
u' r,valucieobce-il1'cenionc zoslal-l na dzief bilausonl u'cdlug Srednicgo kurstt ogloszonego przez
NBP na ten dzien
Nad*1,2kp ujernnych r6znic kursorl'ch nad dodatninil uslalone na dzieri bilansor,rl lllkazano u
rachunku zvsk6rvi stratjako kosztr finansorve.
W roku obroloul'm nie u'"rsl4pih zmianv metod ksiqgo'lvoScii rtl'cenv maj4tku.
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DODATKOWE INFOR]VIACJEI WYJASNIENIA
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Fundacjanie udzielalai nie otr4-malazadn.vch

6.

NaleZno3cidlugotermino\\'e
stano\\'ikaucjaza lokal bgdq* siedzibqFundacii.

7.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DLA WOLNOŚCI
ROK 2012
I. DANE ORGANIZACYJNE
Nazwa: Fundacja dla Wolności
Adres siedziby: ul. Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 23.12.2004 r.
KRS: 0000224819
REGON: 140021410
Członkowie Zarządu Fundacji dla Wolności:
1. Krzysztof Jarymowicz, PESEL 79022700630 – Prezes Zarządu.
2. Antoni Adamowicz, PESEL 79071500755 – Wiceprezes Zarządu.
3. Dora Montagna, PESEL 79081317868 – Sekretarz Zarządu.
Członkowie Rady Fundacji dla Wolności:
1. Antoni Komasa-Łazarkiewicz, PESEL 80031200855 – Przewodniczący Rady.
2. Julian Kutyła, PESEL 79021700037 – Członek Rady.
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.

1/4

II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacja dla Wolności (zwana dalej „Fundacją”) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem
zrealizowała następujące działania:
1. Przez cały rok Fundacja realizowała projekt Etnoliga integrujący cudzoziemców i inne
warszawskie mniejszości poprzez wspólne uprawianie sportu i udział w kursach edukacyjnych.
Projekt, rozpoczęty w 2005 r., ma też na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem
rasizmu i seksizmu. Fundacja współpracuje z przedstawicielami ponad 30 mniejszości etnicznych,
organizacjami antyrasistowskimi i kobiecymi. Sponsor: Orange. Finansowanie: Europejski
Fundusz na rzecz Uchodźców, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa, Fundacja im. Stefana
Batorego, Football Against Racism in Europe. Honorowi Patroni: Prezydent m.st. Warszawy,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Oficjalni partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „Nigdy
Więcej”, Eurogol Karol Mikulski, English Football Academy.
W 2012 r. prowadziliśmy:
a) dwie edycje turnieju piłkarskiego dla dorosłych i jedną edycję dla młodzieży
Rozgrywki toczyły się na wiosnę i jesienią. Każda drużyna była gospodarzem
jednej kolejki – szykowała oprawę meczową, prezentację multimedialną lub
plastyczną i poczęstunek. Uczestnicy mieli zapewnioną halę, sprzęt sportowy,
produkty spożywcze, wodę, opiekę medyczną oraz stroje. W zależności od wieku
uczestników organizowane były dodatkowe warsztaty i spotkania.
b) treningi piłki nożnej połączone z kursem angielskiego (dla młodzieży) i polskiego (dla
dorosłych)
Autorski program skierowany do grupy młodszej kojarzył naukę języka ze pasją
sportową (zajęcia prowadzili brytyjscy kwalifikowani trenerzy). Kurs dla
dorosłych koncentrował się na nauce podstaw języka polskiego, zajęcia sportowe
służyły dodatkowej integracji.
c) szkolenia specjalistyczne
Intensywne kursy doszkalające z przedsiębiorczości, projektowania stron
internetowych oraz filmowania prowadziliśmy wiosną.
d) półkolonie
Cykl zajęć letnich dla młodzieży cudzoziemskiej w różnym wieku. Zajęcia
sportowe, animacyjne, kulturalne, krajoznawcze, animacyjne i inne – dopasowane
do potrzeb grup.
Ponadto:
e) wzięliśmy udział w Wielokulturowym Warszawskim Street Party gdzie
przeprowadziliśmy pokazowe treningi piłkarskie
f) razem z Muzeum Historii Żydów Polskich współorganizowaliśmy piknik Warszawscy
Sportowcy (w ramach Nocy Muzeów): mini-turniej piłkarski z udziałem piłkarzy
Etnoligi, lokalnej społeczności Muranowa oraz młodzieży żydowskiej
We wszystkich działaniach wzięło udział w sumie ok. 400 osób, z czego mniej więcej połowę
stanowili cudzoziemcy z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. W każdej drużynie musieli
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grać przedstawiciele różnych kultur, kobiety i mężczyźni. Kursy, treningi i pozostałe zajęcia były
skierowane przede wszystkim do uchodźców (dorosłych i dzieci).

2. Przez cały rok Fundacja realizowała projekty w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w
działaniu” (http://www.mlodziez.org.pl/program/o-programie). Łącznie zorganizowaliśmy 25
wyjazd 25 projektów wolontariatu z organizacjami partnerskimi w kilkunastu krajach
europejskich oraz w Gruzji oraz jedną wymianę młodzieżową w Szwecji. Projekty dotyczyły
głównie tematów obywatelskich, kultury, współpracy międzynarodowej oraz rozwoju lokalnego.

Ponadto:
1. W Fundacji przez cały 2012 r. zatrudniony był Dyrektor Fundacji.
2. Fundacja zatrudniała realizatorów projektów i podwykonawców, a także współpracowała z grupą
kilkunastu wolontariuszy.
3. Fundacja pozostawała członkiem sieci Fundacji im. Anny Lindh.
III. INFORMACJE FINANSOWE
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
2. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączniku
3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w złotych)
Wpłaty na cele statutowe

205.294,36

Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Inne przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne

42,94
230,70
0,00

4. Informacja o poniesionych kosztach (w złotych)
Razem na realizację celów statutowych
Wydatki administracyjne (pozostałe koszty ogólne)
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne

318.280,97
22.032,21
5.178,91
0,00

5. Pozostałe informacje

a) W 2012 r. Fundacja zatrudniała jednego członka Zarządu. Łączna kwota wypłaconych
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła 11.625,00 zł – wynagrodzenie zasadnicze oraz
32.416,02 zł – wynagrodzenie związane z projektem „Etnoliga”.

b) W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły
60.983,49 zł.
c)

Fundacja nie udzielała pożyczek.

d) Fundacja nie zakładała lokat terminowych w roku obrotowym. Środki pieniężne były trzymane na
bankowych rachunkach bieżących w Volkswagen Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.
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e)

Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

f)

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

g) Fundacja nie nabywała środków trwałych.
h) Aktywa i zobowiązania Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą (w złotych):
Należności długoterminowe (kaucja za lokal)
Należności krótkoterminowe, w tym:
– z tytułu dostaw towarów i usług
– inne
Środki pieniężne, w tym:
– w kasie
– na rachunkach bankowych w Volkswagen Bank
– na rachunkach bankowych w ING Bank Śląski
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu dostaw towarów i usług
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
– inne

1.098,9
4.425,65
3.924,67
500,98
57.989,54
358,50
56.857,35
773,69
148.026,78
140.112,02
4.756,39
2.211,39
946,98

6. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2012 r. Fundacja realizowała projekt „Mała Etnoliga” na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawa (dotacja w wysokości 11.762,97 zł).
7. Informacje o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych
Fundacja nie zalega w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych wobec budżetu.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. występują zobowiązania Fundacji z tytułu:
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 296,00 zł
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2,00 zł
– ubezpieczeń społecznych w wysokości 1.913,39 zł.
8. Informacje o kontroli
W 2012 r. w Fundacji prowadzony był monitoring merytoryczny oraz finansowy projektu „Etnoliga”
przez kontrolerów Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie (nie wykazały istotnych uchybień).
Sprawozdanie sporządzone przez:
Krzysztof Jarymowicz

___________ _________________________________
data
podpis

Antoni Adamowicz

___________ _________________________________
data
podpis

Dora Montagna

___________ _________________________________
data
podpis
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