












Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ANGORSKA Nr domu 19 Nr lokalu U-1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-913 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-612-76-18

Nr faksu 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

Magdalena Zaborowska Członek 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 Adamowicz Prezes Rady TAK

Dora Montagna Członkini Rady TAK

Julian Kutyła Członek Rady TAK

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) 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.
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; wspieranie i organizowanie aktywności dążących 
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji 
demokratycznych.
c) Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, 
wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia.
d) Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu 
współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do 
dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych 
krajów.
e) 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)                       

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) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych 
materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i 
elektronicznych.
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.
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju 
osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.
h) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

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)

1000

0

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

Etnoliga – kompleksowy, oddolny program integracji międzyśrodowiskowej poprzez sport realizowany 
w Warszawie od 2010 r. Nadrzędny cel to zwiększenie roli piłki nożnej w kształtowaniu postaw 
prospołecznych. Promujemy aktywny styl życia oraz równy dostęp do futbolu dla osób zagrożonych 
wykluczeniem, przede wszystkim ze względu na pochodzenie i płeć. Osią programu jest amatorska liga 
piłki nożnej prowadzona według autorskiej metodologii. W każdej drużynie wspólnie grają zawodnicy i 
zawodniczki różnych środowisk i kultur. Najważniejsze wartości Etnoligi to fair play i partycypacja: 
demokratyczne zarządzanie ligą i wspólna aktywność pozaboiskowa (prezentacje tematyczne, oprawy 
meczowe, poczęstunki, itp.). W 2017 r. odbyły się dwie edycje Etnoligi (22 dni) oraz dodatkowo trzy 
jednodniowe turnieje (jeden dla dorosłych i dwa dla młodzieży z ośmiu krajów) - łącznie ok. 200 godzin 
zajęć dla 600 osób.

Targówek (Przystanek Świetlica) - kompleksowy program edukacyjno-integracyjny dla mieszkańców 
ośrodka dla cudzoziemców na Targówku. W 2017 r. w działaniach wzięła udział grupa ok. stu dzieci i 
młodzieży oraz 15 dorosłych kobiet. Były to gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne i sportowe, 
pomoc w odrabianiu lekcji, a także wycieczki i spotkania indywidualne: konsultacje, pomoc w 
poszukiwaniu informacji, zajęcia diagnostyczne i wyrównawcze. W czerwcu odbyło się wydarzenie 
integrujące mieszkańców ośrodka z lokalną społecznością, w którym wzięło udział ok. 300 osób. 
Działania fundacji wsparły m.in. College d’Europe Natolin, ATD Czwarty Świat, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. Juliusza Verne, Świetlica ARKA, Humanity in Action, Fundacja Drama Way oraz 
Gimnazjum nr 36 w Warszawie.

Warsztaty międzykulturowe "Cztery Strony Świata" - w 2017 r. zorganizowano cztery dwugodzinne 
warsztaty dla ok. 60 dzieci ze szkół podstawowych oraz pracowników Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

ORGANIZACJA CZASU 
WOLNEGO I 
WYPOCZYNKU ORAZ 
WSPIERANIE ROZWOJU 
OSOBISTEGO DZIECI I 
DOROSŁYCH. Przez cały 
rok odbywały się 
grupowe zajęcia 
edukacyjne, 
integracyjne, 
wychowawcze, 
sportowe, wycieczki, a 
także konsultacje 
indywidualne dla 
cudzoziemców – przede 
wszystkim dzieci i 
młodzieży - 
ubiegających się o 
status uchodźcy w 
Polsce. Zajęcia były 
prowadzone przez 
wychowawców i 
wolontariuszy na 
terenie ośrodka dla 
cudzoziemców i całego 
m.st. Warszawy. W tych 
miejscach fundacja 
dbała o bezpieczne 
warunki do zabawy i 
rozwoju dzieci, 
pomagała im poprawiać 
wyniki szkolne, 
podnieść samoocenę, 
usamodzielnić się, itp.

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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działalność na rzecz 
integracji cudzoziemców

ORGANIZACJA I 
WSPARCIE DEBAT, 
SEMINARIÓW, 
WARSZTATÓW, 
KONFERENCJI, 
ZJAZDÓW, BADAŃ, 
LABORATORIÓW, 
WYSTAW, ZAWODÓW 
SPORTOWYCH ORAZ 
INNYCH PODOBNYCH 
INICJATYW. Organizacja 
działań sportowych 
(turnieje, treningi, 
zajęcia rekreacyjne) 
oraz kulturalnych o 
charakterze 
integracyjnym dla 
dorosłych Polaków i 
cudzoziemców, w tym 
uchodźców. Celem 
działań było 
promowanie fair play, 
przełamywanie 
uprzedzeń i zmiany 
postaw, zwracanie 
uwagi publicznej na 
kwestie dyskryminacji, 
przede wszystkim 
rasizmu i seksismu w 
sporcie.

94.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

PROMOCJA I 
ORGANIZACJA 
WOLONTARIATU. 
Organizowanie 
wyjazdów młodych 
ludzi na wolontariat w 
ramach programu 
Erasmus+. Dzięki pracy 
w organizacjach 
pozarządowych w całej 
Europie (m.in. 
Portugalii, Hiszpanii, 
Niemczech czy Malcie) 
wolontariusze rozwijali 
swoje kompetencje 
zawodowe i wiedzę o 
Unii Europejskiej, 
poznawali rówieśników 
i warunki życia 
zagranicą, uczyli się 
języków. Fundacja 
promowała program 
Erasmus+ wśród 
polskiej młodzieży, 
rozwijała współpracę z 
zagranicznymi 
instytucjami, s jej 
przedstawiciele 
uczestniczyli w 
konferencjach i 
międzynarodowych 
spotkaniach.

94.99.Z
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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

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)

działalność na rzecz 
integracji cudzoziemców

ORGANIZACJA I 
WSPARCIE DEBAT, 
SEMINARIÓW, 
WARSZTATÓW, 
KONFERENCJI, 
ZJAZDÓW, BADAŃ, 
LABORATORIÓW, 
WYSTAW, ZAWODÓW 
SPORTOWYCH ORAZ 
INNYCH PODOBNYCH 
INICJATYW. Fundacja 
organizowała warsztaty 
i zajęcia edukacyjne dla 
młodzieży (m.in. w 
szkołach 
podstawowych) mające 
na celu poszerzania ich 
wiedzy nt. kultur innych 
krajów (m.in. Indii, 
Gruzji i Ameryki 
Południowej) i 
promujące tolerancję 
międzykulturową. 
Zajęcia prowadzone 
były przez ekspertów 
fundacji, w tym 
cudzoziemców. 
Organizowane były też 
odpłatne integracyjne 
turnieje piłki nożnej.

94.99.Z

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
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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) 201,835.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 195,222.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,612.65 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

22,149.19 zł

57,920.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,166.03 zł

0.00 zł

14,166.03 zł

5,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 90,476.07 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7,593.50 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12,123.80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,123.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 80,069.19 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,459.07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 201,910.04 zł 12,123.80 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

192,763.37 zł 12,123.80 zł

6,612.65 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,534.02 zł

0.00 zł

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 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: 

1 Etnoliga 4,292.46 zł

2 Targówek (Przystanek Świetlica) 7,831.34 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

190,259.87 zł

160.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

2.0 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)

1.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

20.00 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

20.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 82,029.26 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30,184.44 zł

30,184.44 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51,844.82 zł

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

82,029.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,100.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 80,929.26 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)

2,553.70 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

4,280.40 zł

7.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

2.00 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)

10.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

10.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2,079.13 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

0.00 zł

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

3,600.00 zł

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

1 Przez edukację do integracji Zwiększenie kompetencji 
społecznych i komunikacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży 
uchodźczej, podniesienie ich 
szans edukacyjnych i 
samooceny, przeciwdziałanie 
marginalizacji, kształtowanie 
postaw wzajemnego szacunku i 
otwartości, zwiększenia 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i społecznym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

52,920.00 zł

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

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

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
Magdalena Zaborowska

12.07.2018. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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