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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-27

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

W 2021 roku otrzymaliśmy 53 zgłoszenia 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 

Wysłaliśmy 236 wniosków o udostępnienie informacji publicznych.

W styczniu złożyliśmy wniosek o transmisje wideo z posiedzeń komisji Rady Miasta Lublin i Sejmiku Województwa Lubelskiego. 
Od lutego oba organy wprowadziły transmisje wideo.

W lutym złożyliśmy petycję do Prezydenta Lublina o zmniejszenie liczebności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Przyczyniłoby się to do wzrostu efektywności jej pracy oraz znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania. 

Po naszym wniosku, Wojewoda Lubelski wezwał Radę Powiatu Radzyńskiego do wygaszenia mandatu jednego z radnych 
powiatu (za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu).

W lutym, wspólnie z kilkoma społecznikami, wystosowaliśmy list do Prezydenta Lublina, dot. ochrony przed wycinką drzew 
rosnących przy budowie Dworca Metropolitalnego. Dzięki temu udało się uratować kilka z nich.

W marcu zainicjowaliśmy zbiórkę internetową, na odkupienie udziałów w Dzienniku Wschodnim. Uzbieraliśmy ponad 21 tys. zł. 
Ostatecznie w roku 2022, w porozumieniu z wpłacającymi, środki przekazaliśmy na rozwój dziennikarstwa śledczego.

Byliśmy jedną z 62 organizacji pozarządowych, które wystosowały petycję do I Prezes Sądu Najwyższego, o wycofanie wniosku 
do TK dot. ograniczenia prawa do informacji.

W kwietniu powołaliśmy nową Radę Fundacji. W jej skład weszli: dr Paweł Sadowski (Przewodniczący Rady), dr hab. Katarzyna 
Kuć-Czajkowska (Zastępca Przewodniczącego Rady) oraz dr Jakub Bis (Sekretarz Rady).

W kwietniu złożyliśmy wniosek do Prezydenta Lublina dot. usprawnienia weryfikacji liczby domowników wskazywanych w 
deklaracjach śmieciowych na terenie miasta Lublin. Opracowaliśmy analizę dot. kosztów opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w miastach wojewódzkich.

W kwietniu złożyliśmy petycje do władz Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa i samorządu województwa o to, by do końca roku 
przygotować teksty jednolite zmienianych uchwał. Tylko w Chełmie odrzucono petycję, w pozostałych samorządach uznano ją za 
zasadną.

W trakcie Kongresu Ruchów Miejskich, który w ostatni weekend czerwca odbywał się w Lublinie przeprowadziliśmy warsztat nt. 
ewaluacji lubelskich konsultacji społecznych. Aktywiści mieli sporo uwag. Przekazaliśmy je lubelskim urzędnikom.

W lipcu WSA w Lublinie odmówił dopuszczenia Fundacji Wolności do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie 
skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zgłosiliśmy swoje uwagi w formie „opinii przyjaciela sądu”. W związku z 
zapowiedzią Prezydenta o odwołaniu się od wyroku ws Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, 
złożyliśmy wniosek, aby skargę kasacyjną napisali prawnicy z urzędu miasta. Wniosek nie został zrealizowany.

W sierpniu złożyliśmy petycję do Rady Miasta ws procedowania zmian w budżecie. Po dyskusjach i wyjaśnieniach złożonych na 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zdecydowaliśmy się wycofać petycję.

W sierpniu przekazaliśmy nasze rekomendacje do procedury budżetu obywatelskiego w Chełmie.

Z okazji 20-lecia ustawy o dostępie do informacji publicznej, opracowaliśmy spot filmowy, który był emitowany jesienią w TVP.

We wrześniu zorganizowaliśmy Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. Jednym z jego efektów było podniesienie 
kwoty rezerwy celowej dla Rad Dzielnic do 170 tys. zł.
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Jawny Lublin
Fundacja Wolności jest wydawcą gazety i portalu „Jawny Lublin”. Z uwagi na brak środków, w ub. roku nie ukazało się żadne 
wydanie papierowe. Na portalu jawnylublin.pl opublikowaliśmy 142 artykuły (najwięcej w historii). Portal zanotował 141 tys. 
odsłon.

Konsultacje społeczne
Zgłaszaliśmy swoje uwagi w konsultacjach społecznych dotyczących:
    • projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych,
    • regulaminu budżetu obywatelskiego w Lublinie,
    • strategii rozwoju miasta Lublin „2030”,

Sprawy sądowe o dostęp do informacji publicznej
W 2021 roku WSA rozpatrywał 22 skarg na bezczynność, w tym wygraliśmy 15 spraw. Dwie nasze sprawy zostały omówione w 
sprawozdaniu z działalności WSA w Lublinie, jako najciekawsze sprawy rozpatrywane przez sąd w zeszłym roku. Pierwsza dot. 
dokumentacji projektowej dla zadania w postaci wykonania wielobranżowego projektu koncepcyjnego przebudowy stadionu 
piłkarsko-żużlowego w Lublinie (II SAB/Lu 93/21). Druga dot. braku wydania decyzji odmownej przez spółkę miejską z Lublina. 
Spółka nie uznała wniosku wysłanego mailem, mimo tego, że był opatrzony podpisem elektronicznym (II SAB/Lu 90/21).

Przed NSA mieliśmy cztery sprawy, w tym w trzech sąd przyznał nam rację. Jedna z wygranych dot. kasacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł. W innej sprawie, NSA 
orzekł rażące naruszenie prawa przez prezesa miejskiej spółki z Lublina.

Seniorzy
Przy fundacji działa grupa wolontariuszy – seniorów. W ciągu roku odbyło się 25 spotkań. Ponadto grupa zrealizowała 
inicjatywę, polegającą na organizacji 9 kawiarenek obywatelskich dla mieszkańców Lublina. Spotkania dot. roli kultury w 
rozwoju miasta, ochrony zieleni, partyzantki ogrodniczej, aktywizacji seniorów, ruchów miejskich, funduszy europejskich, rady 
seniorów, budżetu obywatelskiego oraz fake newsów. W spotkaniach udział wzięło ponad sto osób.

Gmina w Pandemii
Opracowaliśmy raport dot. wpływu pandemii na finanse 10 gmin w województwie lubelskim.

Wbrew pierwotnym obawom pandemia nie zdemolowała finansów samorządów, choć miała na nie negatywny wpływ. 
Samorządy wskazały, że pomimo pandemii nie rezygnowały z inwestycji, co miało pozytywny wpływ na lokalnych 
przedsiębiorców. Za wyjątkiem dwóch gmin samorządy skonsumowały środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy 
inwestowały głównie w drogi publiczne, rzadko były to inwestycje w zakresie, który pozwoli im w przyszłości oszczędzić. Są tutaj 
jednak pozytywne przykłady: inwestowanie w termomodernizację czy energooszczędne oświetlenie. Urzędy pomagały też 
ograniczać efekty koronawirusa: kupowały niezbędne środki, pomagały w ich dystrybucji a także wspierały działalność 
przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa.

Pozytywnie należy ocenić politykę kadrową urzędów, które w pandemii ograniczały wydatki na nagrody (z wyjątkiem Chełma). 
Największe urzędy finansowały także badania na obecność koronawirusa, co miało przede wszystkim ograniczać 
rozprzestrzenianie się koronawirusa w urzędzie.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Fundusz pomocowy 
dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Współpraca z partnerami z Ukrainy
Zrealizowaliśmy projekt „Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie”. Dotyczył wymiany doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania radnych samorządowych z Polski (woj. lubelskie) i Ukrainy (obwody wołyński i rówieński). Przekazania dobrych 
praktyk w pracy samorządowców, nauki pracy metodą projektową. Celem projektu było wypracowanie planów działań w 
samorządzie dla nowo wybranych radnych (tych którzy zostali nimi po raz pierwszy), bazując na polskich doświadczeniach i 
wiedzy zdobytej podczas cyklu warsztatów i wizycie studyjnej w Polsce. Ponadto zorganizowaliśmy trzy webinaria z polskimi 
ekspertami.

Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w 
regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
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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

130

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 13 620,50 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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8 902,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 209 526,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 185 980,87 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 360,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 8,99 zł

e) pozostałe przychody 17 176,72 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 warsztatów i szkoleń nt. praw 
obywatelskich i narzędzi partycypacji 
społecznej, pozyskiwania środków na 
działalność organizacji pozarządowych. W 
ciągu roku przeprowadziliśmy dwa 
kilkudniowe szkolenia dla dwóch organizacji 
lokalnych tt. pozyskiwania pieniędzy na 
działalność organizacji. Ponadto 
prowadziliśmy webinar online nt. 
działalności strażniczej. Zorganizowaliśmy 
też dwa warsztaty otwarte (zakładanie i 
prowadzenie organizacji pozarządowych 
oraz pozyskiwania środków na działalność 
organizacji).

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 18 150,00 zł

2.4. Z innych źródeł 182 474,18 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 8 771,06 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 650,20 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: 252 563,12 zł 13 650,20 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

242 887,90 zł 13 650,20 zł

6 204,52 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji

13 650,20 zł

w 
tym:

0,00 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

17 150,00 zł

1 000,00 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 -56 907,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 155,48 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

223,00 zł

3 236,70 zł

11,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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.
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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)

5 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)

3,08 etatów

16 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)

4 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

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 141 486,06 zł

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

141 486,06 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)

4 100,53 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)  

2 306,99 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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

119 978,00 zł

119 978,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 508,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 282,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 139 203,46 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-27 10



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

6 452,05 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, 
finansowanych ze środków publicznych oraz informacje o 
rocznym wynagrodzeniu 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)

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

5 371,00 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)

Dla Fundacji Wolności jawność jest priorytetem. Dlatego prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, w którym publikuje 
m.in. rejestr zawieranych umów, wykaz otrzymanych dotacji, sprawozdania z realizacji zadań publicznych wraz z 
kopiami faktur, wykaz wydatków z darowizn oraz 1% podatku, informacje o sumarycznych wynagrodzeniach 
członków zarządu, uchwały organów fundacji.

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

2022-09-27
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