
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-08-23

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

Paweł Sadowski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Kuć-Czajkowska Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Fundacji

TAK

Jakub Bis Sekretarz Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA WOLNOŚCI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji.
b Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
c Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy;
d Zwiększanie przejrzystości i jawności w życiu publicznym;
e Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze 
środków publicznych;
f Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
g Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw 
liderskich;
h Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 
akademickiego;
i Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym 
upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w 
życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki 
publicznej;
j Ekologia, ochrona zwierząt i środowiska oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego
k Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

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, konferencji, 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, raportów;
d Monitorowanie działalności organów władzy publicznej i innych 
podmiotów realizujących zadania publiczne,
e Monitorowanie powstawania i przestrzegania przepisów prawa oraz 
praktyki ich stosowania,
f Udzielanie pomocy prawnej i obywatelskiej,
g Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do organów władzy 
publicznej,
h Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami 
oraz osobami fizycznymi;
i Prowadzenie na najwyższym poziomie merytorycznym zajęć, szkoleń i 
spotkań pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
szkołach wyższych publicznych i prywatnych;
j Współpracę z organizacjami studenckimi;
k Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów 
edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia,
l 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.
m Działania związane z analizą finansowania partii politycznych i kampanii 
wyborczych;
n Działania na rzecz ułatwienia funkcjonowania ośrodków miejskich 
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, 
transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy 
jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych.
o Działania wspomagające merytorycznie, technicznie lub finansowo na 
rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami), w 
zakresie określonym w pkt 1-36.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność statutowa
W 2020 roku otrzymaliśmy 67 zgłoszeń od mieszkańców, proszących o pomoc lub interwencję. Za każdym razem staraliśmy się 
podjąć działania w celu wyjaśnienia sprawy, oraz poinformować zgłaszających o tym, co udało się ustalić. Częściej niż dotychczas 
zaczęli się zgłaszać pracownicy urzędów, wskazując konkretne przypadki lub podejrzenia. Stąd dowiedzieliśmy się np. o wysokich 
nagrodach wypłaconych w urzędzie marszałkowskim.

Wysłaliśmy 227 wniosków o udostępnienie informacji publicznych.

Wiosną przygotowaliśmy opinię nt. ograniczania dostępu do posiedzeń rad gmin/powiatów w czasie pandemii koronawirusa. 

Opracowaliśmy podsumowanie realizacji obietnic przedwyborczych prezydenta Lublina po pierwszym roku kadencji, 
podsumowaliśmy pracę posłów po 100 dniach kadencji Sejmu.

Przygotowaliśmy analizę polityków występujących w programie „To nas dotyczy” na TVP 3 Lublin. 4 czerwca złożyliśmy petycję o 
zapraszanie do programu TVP 3 Lublin więcej polityków opozycyjnych. Od tego czasu do końca roku ani razu nie zostaliśmy 
zaproszeni do występu w tej telewizji.

Złożyliśmy opinię przyjaciela sądu w sprawie o rozwiązanie spółki Corner Media, wydawcy Dziennika Wschodniego.

Opublikowaliśmy zestawienie „politycznych darczyńców” oraz opracowaliśmy Badanie Aktywności Radnych po dwóch latach 
kadencji.

Rada Miasta Lublin uznała za zasadną naszą petycję dot. zmniejszenia wymaganej liczby podpisów mieszkańców pod wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym doszło do sytuacji, gdzie do złożenia 
w Lublinie wniosku o konsultacje społeczne potrzeba 350 podpisów, a do złożenia projektu uchwały tylko 300.

Uruchomiliśmy stronę www.glosuje.fundacjawolnosci.org, na której wprowadziliśmy możliwość głosowań w sprawach, które 
mają trafić pod obrady Rady Miasta Lublin. Przez kilka miesięcy na portalu zarejestrowało się 198 użytkowników, którzy oddali w 
sumie 800 głosów.

Jawny Lublin
Fundacja Wolności jest wydawcą gazety „Jawny Lublin”. W ub. roku ukazały się dwa wydania papierowe oraz jedno wydanie w 
formie poradnika o Radach Dzielnic. Zorganizowaliśmy dwa warsztaty dziennikarskie (jeden dedykowany seniorom, drugi dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców). Na portalu gazeta.jawnylublin.pl opublikowaliśmy 132 artykuły.

Konsultacje społeczne
Zgłaszaliśmy swoje uwagi w konsultacjach społecznych dotyczących:
    • regulaminu budżetu obywatelskiego w Lublinie,
    • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021–2030,
    • Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów

Sprawy sądowe
W 2020 roku WSA rozpatrywał 16 skarg na bezczynność, w tym wygraliśmy 12 spraw. Przed NSA mieliśmy jedną sprawę, ze 
skargi kasacyjnej spółki PGE Dystrybucja (sąd oddalił skargę). Najciekawsza sprawa dotyczyła udostępnienia treści inwentaryzacji 
środowiskowej obszaru Górek Czechowskich. Po wyroku sądu Prezydenta miasta Lublin udostępnił nam informacje.

Zrealizowane projekty
W 2020 roku fundacja zrealizowała trzy projekty, finansowane ze źródeł publicznych. Umowy i sprawozdania z ich realizacji oraz 
rejestr zawartych umów zostały opublikowane w BIPie fundacji.
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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

120

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 3 723,48 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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5 953,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 332 506,50 zł

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) 451 944,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 398 634,37 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 574,00 zł

e) pozostałe przychody 52 736,58 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 977,70 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

317 281,50 zł

0,00 zł

15 225,00 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
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2.4. Z innych źródeł 96 506,95 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 6 523,71 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 723,48 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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 415 378,01 zł 3 723,48 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

414 716,01 zł 3 723,48 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

47,00 zł

0,00 zł

615,00 zł 0,00 zł

1 Koszty i opłaty sądowe oraz opłaty za dostęp do informacji o środowisku. 2 420,30 zł

2 Propagowanie jawności w życiu publicznym. 382,32 zł

3 Zakup książek, prenumeraty prasowe. 580,07 zł

4 Utrzymanie biura, mat. biurowe, opłaty bankowe i administracyjne. 340,79 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

11 438,40 zł

5 539,30 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 -16 081,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

2,80 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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.
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35 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 256 222,69 zł

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

256 222,69 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)

6 775,77 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)  

607,60 zł

1 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)

15 osób

w 
tym:

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

15 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

125 976,24 zł

125 976,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 130 246,45 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 256 222,69 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

10 537,70 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)

Fundacja w swoim Biuletynie Informacji Publicznej 
prowadzi rejestr zawieranych umów cywilnoprawnych oraz 
publikuje PITy roczne 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

7 800,38 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

1 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

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

1 Wzorowa lokalna organizacja 
strażnicza

Rozwój instytucjonalny 
organizacji, w tym:
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

106 015,24 zł

2 Mieszkańcy mają Głos Wypracowywanie rozwiązań 
sprzyjających rozwojowi miasta 
i angażowaniu mieszkańców w 
sprawy publiczne.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

108 002,92 zł

3 Sprawdzamy jak jest Zwiększenie aktywności 
obywatelskiej seniorów poprzez 
wsparcie rzecznictwa ich 
interesów i rozwój sieci 
pomocowo-informacyjnej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

103 573,56 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-08-23 11



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 w życiu publicznym. Prowadzimy biuletyn informacji 
publicznej, w którym publikujemy sprawozdania, rejestr umów cywilnoprawnych, umowy dotacyjne, rejestr wydatków 
z darowizn i 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 2021-08-23
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