
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. KRAKOWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE

Nr domu 13 Nr lokalu 5A

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-002 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

2012-08-03

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 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

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 informacyjno-komunikacyjnych, 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

W styczniu 2019 roku wystąpiliśmy z petycją do Rady Miasta Lublin w sprawie przeprowadzenia konsultacji pytania 
referendalnego (wniosek złożony w dniu, w którym radni zaproponowali referendum). W związku z wydłużającym się czasem 
rozpatrywania petycji przez radę miasta, w dniu 23 kwietnia wycofaliśmy ją (z uwagi na fakt, że referendum już się odbyło).
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Wiosną, jak co roku opublikowaliśmy zestawienie politycznych darczyńców (https://fundacjawolnosci.org/polityczni-
darczyncy-2018/), czyli osób, które wpłacały darowizny na partie polityczne.

W maju na Wydziale Politologii UMCS zorganizowaliśmy konferencję nt. przepisów wyborczych w wyborach samorządowych. 
Przedstawiliśmy raport podsumowujący monitoring wyborów samorządowych, przeprowadzony przez nas w poprzednim roku. 
W konferencji wystąpili Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych) oraz Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska).

W tym roku po raz pierwszy odbyła się debata o stanie gminy. W związku z tym propagowaliśmy udział mieszkańców i 
zachęcaliśmy do zgłaszania się. Niestety tuż przed rozpoczęciem dyskusji, rada miasta na wniosek radnego Michała Krawczyka 
ograniczyła czas wystąpień mieszkańców do 3 minut. Nagraliśmy wszystkie wypowiedzi mieszkańców (filmy obejrzało ponad 5,5
 tys. osób).

W czerwcu złożyliśmy do rady miasta Lublin obywatelski projekt uchwały, dot. zmniejszenia wynagrodzeń członków Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kwoty 112 zł za każdy udział w posiedzeniu (zebraliśmy ok. 400 podpisów). Była to 
odpowiedź na podwyższenie stawek do 200 zł za posiedzenie, uchwalone bez zapowiedzi, bez konsultacji z mieszkańcami. Radni 
podczas głosowania na październikowym posiedzeniu odrzucili nasz projekt.

W ramach budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy projekt dot. spłaty części miejskiego zadłużenia i zamontowania zegara długu. 
Urzędnicy odrzucili część dot. spłaty zadłużenia, bo nie jest to „zadanie własne gminy”. W głosowaniu projekt otrzymał 200 
głosów, wobec czego nie został przeznaczony do sfinansowania.

W listopadzie zgłosiliśmy wniosek do rady miasta w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, 
prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji. Wniosek został odrzucony przez radnych.

Od 1 sierpnia 2019 r. fundacja funkcjonuje pod nowym adresem, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A. Zorganizowaliśmy 
przeprowadzkę oraz remont nowego lokalu (malowanie, drobne prace wykończeniowe, montaż nowego oświetlenia, wymiana 
wykładziny). Zorganizowaliśmy otwartą parapetówkę, na którą zaprosiliśmy naszych darczyńców, wolontariuszy i sympatyków.

Mieszkańcy zgłosili do nas 77 spraw dot. podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracji publicznej.

W naszym interesie
1. Włączyliśmy osoby starsze w funkcjonowanie grup obywatelskich. W połowie 2019 roku zawiązała się grupa seniorów-
liderów. W jej spotkaniach uczestniczyło 30 osób. Grupa spotykała się regularnie co dwa tygodnie, a w czasie poprzedzającym 
realizację inicjatywy częściej (co tydzień). Członkowie grupy uczestniczyli w warsztatach komputerowych.

2. Prowadziliśmy biuro porad obywatelskich ( 81 udzielonych porad i 228 godzin dyżurów), podejmowaliśmy interwencje w 
sprawach zgłaszanych przez seniorów (20 udokumentowanych interwencji oraz kilkanaście krótkich porad i odpowiedzi), stale 
czynny telefon zaufania, wydanie i kolportaż ulotki informacyjnej. Często do biura zgłaszały się osoby ze sprawami, którymi się 
nie zajmujemy (np. problemy z zakresu prawa konsumenckiego, karnego, cywilnego). W takich przypadkach z grzeczności 
również udzielaliśmy porad lub kierowaliśmy do innych instytucji.

3. Zorganizowaliśmy 6 kawiarenek obywatelskich w różnych środowiskach, w tym w grupach szczególnie narażonych na 
wykluczenie społeczne.

4.  Opublikowaliśmy dodatek do największego regionalnego dziennika zawierający porady obywatelskie i konkurs dla seniorów. 
Zorganizowaliśmy warsztaty dziennikarskie dla seniorów. Część z nich wykorzystała zdobyte umiejętności, pisząc teksty 
dziennikarskie. Zostały one opublikowane w gazecie „Jawny Lublin”.

Konsultacje społeczne
Zgłaszaliśmy swoje uwagi w konsultacjach społecznych dotyczących:
    • statutów jednostek pomocniczych miasta Lublin,
    • projektu uchwały rady miasta Lublin w sprawie inicjatywy uchwałodawczej,
    • regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Lublin na rok 2020,
    • regulaminu konkursu FIO na rok 2020,

Sprawy sądowe
W 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrywał 5 naszych skarg na bezczynność organów władzy 
publicznej. W 3 sprawach sąd przyznał nam racje, a 2 skargi zostały odrzucone.
Natomiast w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się 6 rozpraw. W tym, w trzech wygraliśmy, dwie przegraliśmy a jedną 
sprawę sąd zwrócił do ponownego rozpatrzenia.
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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)

Nie dotyczy.

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

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1

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

Prowadzenie szeregu działań z zakresu kontroli 
obywatelskiej, edukacji obywatelskiej 
mieszkańców Lublina i innych samorządów 
województwa lubelskiego. Prowadzenie szkoleń i 
warsztatów, serwisów internetowych, 
podejmowanie interwencji obywatelskich w 
sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. 
Współpraca z radnymi, radami dzielnic oraz 
osobami zajmującymi się kontrolą obywatelską. 
Fundacja brała udział w życiu publicznym 
poprzez udział w konsultacjach, posiedzeniach 
organów władzy, składanie wniosków i petycji, 
występowanie o udostępnienie informacji 
publicznych.

94.99.Z 2 491,37 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 399 533,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 394 256,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 120,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 156,36 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

Prowadzenie szkolenia nt. praw 
obywatelskich i narzędzi partycypacji 
społecznej. Szkolenie dla rady seniorów 
odbyło się w grudniu w Bychawie. 
Uczestnicy szkolenia poznali m. in. 
podstawy partycypacji, możliwości wpływu 
mieszkańców na sprawy lokalne, zasady 
stosowanie konkretnych narzędzi. 
Wydawanie gazety obywatelskiej "Jawny 
Lublin". Gazeta ma charakter niekomercyjny 
i prezentuje artykuły dot. przejrzystości 
życia publicznego w Lublinie i 
województwie lubelskim. Mieszkańcy mogą 
zgłaszać tematy artykułów oraz 
przygotowywać własne teksty w kontakcie z 
redakcją. Strona gazety www.jawnylublin.pl.

94.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 516,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 304 541,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 881,80 zł

2.4. Z innych źródeł 80 594,42 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 2 498,98 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 491,37 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

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

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Egzekwowanie prawa do informacji publicznej. W tym przede wszystkim koszty sądowe skarg na 
bezczynność organów władzy publicznej. Ze środków z 1% opłacono koszty 8 spraw sądowych w I 
instancji oraz 2 skargi kasacyjne. Ponadto 6,60 zł za udostępnienie informacji o środowisku.

1 606,60 zł

2 Porady i interwencje w sprawach zgłaszanych przez obywateli. W 2019 roku zgłoszono do fundacji 
77 spraw dot. podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracji publicznej.

662,88 zł

3 Propagowanie jawności w życiu publicznym. W trzech miejscach Lublina zostały umieszczone 
wystawy plenerowe.

127,00 zł

4 Pozostałe koszty. W tym: zakup książki, opłaty i prowizje oraz koszty podróży. 94,89 zł

w 
tym:

97 117,00 zł

207 424,00 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

6 381,80 zł

1 500,00 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 8 007,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -25,19 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 391 563,74 zł 2 491,37 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

386 249,19 zł 2 491,37 zł

4 145,19 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 169,35 zł

0,01 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 7



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)

2,80 etatów

24 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)

15 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 174 070,74 zł

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

174 070,74 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)

6 164,86 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)  

333,56 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3 osób

w 
tym:

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

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

99 748,92 zł

99 748,92 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 74 321,82 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 098,66 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 172 972,08 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

16 180,00 zł

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

0,00 zł

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

Fundacja w swoim Biuletynie Informacji Publicznej 
prowadzi rejestr zawieranych umów cywilnoprawnych oraz 
publikuje roczny PIT członków zarządu.

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

0,00 zł

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

3 237,06 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 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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 W naszym interesie zwiększenie aktywności 
obywatelskiej seniorów poprzez 
wsparcie rzecznictwa ich 
interesów i rozwój sieci 
pomocowoinformacyjnej. 
Zaplanowano wiele działań, 
które można podzielić na kilka 
kategorii: organizacja 
kawiarenek obywatelskich, 
rozwój kompetencji seniorów - 
lokalnych liderów (warsztaty 
dot. partycypacji i udziału w 
życiu publicznym, warsztaty 
komputerowe) oraz wsparcie w 
ich działaniach (pieniądze na 
inicjatywę).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

121 904,00 zł

2 Wzorowa lokalna organizacja 
strażnicza

1. Urządzenie i wyposażenie 
biura i sali szkoleniowej.
2. Zakup dwóch komputerów 
stacjonarnych z monitorem, 
osprzętowaniem i 
oprogramowaniem.
3. Dostęp do szybkiego 
bezprzewodowego internetu.
4. Opracowanie strategii 
wizerunkowej i fundraisingowej.
5. Działania fundraisingowe.
6. Komunikacja i promocja.
7. Wsparcie działań misyjnych.
8. Rozwój wolontariatu i 
koordynacja działań prawnych.
9. Zwiększenie wpływu na 
otoczenie lokalne.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

89 861,63 zł
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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)

Fundacja Wolności opowiada się za przejrzystością i jawnością życia publicznego. Prowadzimy biuletyn informacji 
publicznej (www.fundacjawolnosci.org/bip/), w którym opublikowaliśmy m. in.: sprawozdania, rejestr umów 
cywilnoprawnych, umowy dotacyjne, informacje o wynagrodzeniach członków zarządu fundacji, rejestr wydatków z 
darowizn oraz 1% podatku.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Jakubowski Data wypełnienia sprawozdania
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