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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. PEOWIAKÓW Nr domu 10 Nr lokalu 8

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-007 Poczta LUBLIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjawolnosci.org Strona www www.fundacjawolnosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06144449400000 6. Numer KRS 0000428743

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 Jakubowski Prezes 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

Marcin Müller Przewodniczący rady TAK

Szymon Osowski Zastępca 
przewodniczącego rady

TAK

Katarzyna Batko-Tołuć Sekretarza rady TAK

"FUNDACJA WOLNOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
c Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy;
d Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw 
liderskich;
e Promowanie idei integracji europejskiej;
f Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
g Pobudzenie umiejętności przedsiębiorczych u osób chcących rozwijać się 
na polskim rynku pracy;
h Ekologia, ochrona zwierząt i środowiska oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, tradycji rolniczych, ogrodniczych i żywnościowych;
i Wspieranie działalności organizacji młodzieżowych i studenckich;
j Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 
akademickiego;
k Zwiększanie przejrzystości i jawności w życiu publicznym;
l Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze 
środków publicznych;
m Działania związane z analizą finansowania partii politycznych i kampanii 
wyborczych;
n Działalność w sferze kultury i sztuki;
o Działania na rzecz ułatwienia funkcjonowania ośrodków miejskich 
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, 
transportu oraz technologii informacyjnokomunikacyjnych, przy 
jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego;
b Działalność edukacyjną, w tym organizowanie i finansowanie akcji 
społecznych, szkoleń, warsztatów i kursów, plebiscytów, coaching i usług 
doradczych;
c Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w 
drodze wydawania książek, czasopism, broszur, analiz, ekspertyz, badań, 
programów, strategii, sondaży;
d Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz 
aktywizacji zawodowej i życiowej osób dorosłych;
e Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z 
krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami 
fizycznymi;
f Prowadzenie na najwyższym poziomie merytorycznym zajęć, szkoleń i 
spotkań pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
szkołach wyższych publicznych i prywatnych;
g Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych;
h Współpracę z organizacjami studenckimi;
i Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów 
edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia,
j Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego,
k Inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących 
się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami 
administracji
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach 
określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Jawność życia publicznego
Złożyliśmy petycję do prezydenta Lublina w sprawie rozszerzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi 
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tak, aby publikowały swoje budżety, sprawozdania i rejestry umów. Petycja została pozytywnie rozpatrzona.

Rada miasta powołała komisję ds. statutu miasta. Zgłosiliśmy osiem uwag do statutu, w tym nagrywanie sesji i komisji, 
inicjatywę uchwałodawczą dla rad dzielnic, możliwość konsultacji treści obywatelskich projektów uchwał z prawnikami 
zatrudnionymi w urzędzie. Większość z nich została odrzucona. Ponownie zwróciliśmy się w tej sprawie przed uchwaleniem 
statutu. Wnioskowaliśmy również o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Regularnie nagrywaliśmy posiedzenia rady miasta (opublikowaliśmy nagrania 10 posiedzeń) oraz wybrane posiedzenia komisji 
rady (24) i rad dzielnic (2).

Po wyborach samorządowych, w związku ze zmianą osób na stanowisku prezydenta Puław i burmistrzów Kraśnika oraz 
Krasnegostawu, zwróciliśmy się do tych organów z petycją w sprawie publikacji rejestru zawieranych umów.

W 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał 13 naszych skarg na bezczynność organów w przedmiocie dostępu 
do informacji publicznych, w tym 2 skargi zostały oddalone a w 11 sprawach sąd przyznał nam rację (w pięciu złożone zostały 
skargi kasacyjne przez Centrum Kultury w Lublinie - dwukrotnie, PGE Dystrybucja – dwukrotnie oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej).

Rady Dzielnic
Monitorowaliśmy przebieg procedury zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Lublin. Obserwowaliśmy posiedzenia 
komisji statutowej rady miasta (nagraliśmy prawie wszystkie posiedzenia). 30 listopada zorganizowaliśmy dla członków rad 
dzielnic spotkanie,
prezentujące podsumowanie prac komisji ds. statutów dzielnic (prezentacja ze spotkania).

Podsumowanie kadencji prezydenta i rady miasta
W związku z końcem kadencji samorządu lokalnego, przeprowadziliśmy „Badania Aktywności Radnych”, na opracowanej przez 
nas kilka lat wcześniej metodologii. Podczas spotkania w ratuszu przedstawiliśmy wyniki oraz wręczyliśmy statuetki 
najaktywniejszym radnym. Na stronie kontraktdlalublina.pl zamieściliśmy podsumowanie realizacji obietnic przedwyborczych 
prezydenta Lublina. Opieraliśmy się na danych z oficjalnych dokumentów, oraz informacji pozyskanych z urzędów i zapytań do 
rzecznika prasowego miasta.

Monitoring samorządowej kampanii wyborczej
Naszym priorytetem była samorządowa kampania wyborcza. W lutym zorganizowaliśmy otwarte spotkanie nt. zmian w 
kodeksie wyborczym z sędzią Jerzym Rodzikiem, komisarzem wyborczym w Lublinie. Na spotkanie przyszło ok. 80 osób. W maju 
zawiadomiliśmy komisarza wyborczego w Lublinie I o prowadzeniu agitacji wyborczej przed ogłoszeniem wyborów, przez 
dwóch polityków.

Na początku października uruchomiliśmy „Lubelski Latarnik Wyborczy”, który pozwalał porównać poglądy nt. rozwoju miasta z 
odpowiedziami kandydatów na prezydenta. Stronę odwiedziło ponad trzy tysiące unikatowych użytkowników.

W ramach monitoringu skatalogowaliśmy 361 billboardów i banerów wyborczych (zdjęcie i oznaczenie na mapie), ponad 100 
obietnic przedwyborczych kandydatów na prezydenta, ulotki wyborcze kandydatów na radnych, nagraliśmy dwie debaty oraz 
kilka konferencji prasowych kandydatów. Ponadto zgłosiliśmy 13 zawiadomień do komisarzy wyborczych w sprawie złamania 
przepisów kodeksu wyborczego. W kilku przypadkach komisarze od razu interweniowali. Część zawiadomień przekazali policji, 
która wzywała nas do składania szczegółowych wyjaśnień. Część spraw jest w toku, jedna umorzona przez prokuratora z 
powodu znikomej szkodliwości, jedna przez policję z uwagi na niewykrycie sprawcy (stan na dzień 31 grudnia 2018).

Gazeta „Jawny Lublin”
Gazeta funkcjonuje w formie internetowej pod adresem www.gazeta.jawnylublin.pl. W minionym roku wydaliśmy jedno 
wydanie papierowe (11 tys. egzemplarzy, kolportowane do skrzynek pocztowych oraz z wysyłką po kilkanaście sztuk do rad 
dzielnic). Gazeta została sfinansowana dzięki zbiórce internetowej.

W 2018 roku na portalu opublikowaliśmy łącznie 76 artykułów. Serwis internetowy zanotował ponad 33 tysięcy unikatowych 
odwiedzin.

Organizowanie współpracy organizacji strażniczych
W czerwcu zorganizowaliśmy III Zjazd Watchdogów Lubelszczyzny. Pierwszego dnia odbył się warsztat „jak komunikować nasze 
trudne tematy mieszkańcom”, drugiego odbyliśmy telekonferencję z Filipem Pazderskim nt. monitorowania wyborów). 
Spotkanie było okazją
do wymiany swoich problemów ale również integracji. W sumie w zjeździe uczestniczyło 12 osób. Były wśród nich przede 
wszystkim osoby, które zajmują się działalnością strażniczą, nie działające w ramach organizacji.
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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

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

300

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Interwencje
Przez cały 2018 roku odebraliśmy 36 skarg i próśb o interwencję od mieszkańców. Każdą sprawę wnikliwie analizowaliśmy. 
Podejmowaliśmy sprawy dot. konfliktu interesów, korupcji, nieprawidłowości w administracji publicznej.

Zmniejszamy zadłużenie Lublina
Zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego, który dotyczył umieszczenia zegara zadłużenia miasta na ratuszu oraz spłaty 
części miejskiego długu. Projekt uzyskał 519 głosów. Do wybrania do realizacji zabrakło 18.

Inne
W lutym złożyliśmy wniosek do wojewody lubelskiego o przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na 
początku marca wojewoda przyjął program.
W lipcu zwróciliśmy się do prezydenta Lublina o to, aby sfinansować planowaną emisję akcji spółki Motor Lublin przez kibiców a 
nie budżet miasta. Urząd wyraził zainteresowanie pomysłem, jednak nie został on zrealizowany.
Ponadto byliśmy inicjatorem wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych priorytetów i założeń do budżetu miasta na 
2019 rok. Wniosek poparło 11 organizacji pozarządowych. Został odrzucony, jednak przedstawiciele prezydenta zapewnili, że 
konsultacje budżetu odbędą się w roku 2019.

Rada Fundacji
20 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada podjęła uchwały:
- nr 1/2018 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego fundacji za rok 2017,
- nr 2/2018 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego fundacji za rok 2017 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego 
na rok 2018,
- nr 3/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji,
- nr 4/2018 ws wskazania członka Rady Fundacji do reprezentacji Fundacji w umowach z Członkami Zarządu.

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) 170 415,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 153 320,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Monitoring organów władzy publicznej, 
zwłaszcza na poziomie samorządowym. 
Prowadziliśmy monitoring samorządowej 
kampanii wyborczej oraz monitoring realizacji 
obietnic wyborczych prezydenta Lublina. W 
2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny 
rozpatrywał 13 naszych skarg na bezczynność 
organów w przedmiocie dostępu do informacji 
publicznych, w tym 2 skargi zostały oddalone a 
w 11 sprawach sąd przyznał nam rację (w pięciu 
złożone zostały skargi kasacyjne przez
Centrum Kultury w Lublinie - dwukrotnie, PGE 
Dystrybucja – dwukrotnie oraz Lubelskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej).

94.99.Z 546,62 zł
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d) przychody finansowe 916,21 zł

e) pozostałe przychody 16 179,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 386,60 zł

2.4. Z innych źródeł 5 342,95 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 789,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 656,04 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

1 zakup znaczków pocztowych 204,70 zł

2 opracowanie kodu źródłowego do "Latarnika Wyborczego" 110,00 zł

3 statuetki dla laureatów "Badania Aktywności Radnych" oraz zwrot kosztów przejazdu do Puław na 
szkolenie dla ngo nt. prawa do informacji

196,06 zł

4 energia elektryczna w biurze 145,28 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 366,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 153 320,00 zł

w 
tym:

153 320,00 zł

0,00 zł

0,00 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

7 186,60 zł

2 200,00 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 -70 116,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 232 321,67 zł 656,04 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

223 436,65 zł 656,04 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,78 zł

8 790,22 zł

93,02 zł 0,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

3 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)

0,70 etatów

6 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)

6 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 163 688,06 zł

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

163 688,06 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)

3 599,28 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)  

1 288,00 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  OKw 
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

69 490,95 zł

69 490,95 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94 197,11 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 163 688,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

3 979,70 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)

Informacje o rocznych wynagrodzeniach członków organów 
fundacji są co roku publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej fundacji: 
http://www.fundacjawolnosci.org/bip/index.php?
id=262&id2=278

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)

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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 200,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Krzysztof Jakubowski Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-28
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