
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica UL. LEGNICKA Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-206 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail rownosci@gmail.com Strona www www.fnrr.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02125582100000 6. Numer KRS 0000355775

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

Izabela Beno prezes Zarządu TAK

Dorota Seweryn-Stawarz członek Zarządu TAK

Monika Kaznocha członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wioletta Samborska przewodnicząca Rady TAK

Magdalena Dyderska członek Rady TAK

Marta Świątek-Prycik członek Rady TAK

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

1. Opis działalności pożytku publicznego

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM 
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - "PRZESTRZEŃ DLA ZMIAN" – 02-12.2015
Program współfinansowany przez Gminę Wrocław, adresowany był do mieszkanek i mieszkańców 
gminy Wrocław, którzy doświadczali przemocy domowej, znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, a także 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

osób, które zetknęły się z problemem uzależnień i patologii społecznych. W okresie objętym 
sprawozdaniem Fundacja działała jako specjalistyczny ośrodek świadczący pomoc prawną i 
psychologiczną w stolicy Dolnego Śląska.
Program polegał na udzielaniu osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej 
i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kompleksowej pomocy specjalistycznej, 
w szczególności:
a) indywidualnych rozmów motywujących prowadzonych przez konsultantki ds. przemocy,
b) pomocy prawnej – w formie porad prawnych,
c) pomocy psychologicznej w ramach krótkiej interwencji,
d) pomocy specjalistycznej w zakresie umiejętności reagowanie na doświadczaną przemoc 
(komunikacja – język i asertywność).
Prowadzenie poradnictwa internetowego i telefonicznego w zakresie problematyki dotyczącej przemocy 
i uzależnień. Osobom zainteresowanym udzielano informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i 
prawnej dla ofiar przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy. Ponadto udzielano informacji o 
miejscu pomocy dzieciom, które bądź doświadczają, bądź są świadkami przemocy domowej.
W przypadku zgłoszenia się do Fundacji klientek/klientów, którzy nie mieszkają we Wrocławiu, 
przekazywano informację o innych organizacjach na terenie Wrocławia lub organizacjach w innych 
miastach, które zajmują się podobną tematyką i mogą udzielić im wsparcia. 
Po pomoc prawną zgłaszały się osoby w bardzo trudnej sytuacji, ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, 
ekonomicznej, seksualnej, a także osoby, których dotyczy problem uzależnień. Ich sytuacja finansowa 
nie pozwalała na otrzymacie odpłatnej pomocy. W ramach prowadzonych porad prawnych udzielano 
informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa, pokazywano możliwości ich zastosowania w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych klientek/klientów. Prawniczki pomagały w 
sporządzaniu pism procesowych.
Porady psychologiczne najczęściej służyły wsparciu osób doświadczających przemocy w wychodzeniu z 
kryzysowej sytuacji, zwiększeniu ich kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości. 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
W okresie sprawozdawczym prawniczka Fundacji udzielała bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które 
nie kwalifikowały się do uzyskania takiej pomocy w ramach realizowanego przez Fundację programu 
"Przestrzeń dla zmian". Bezpłatna pomoc prawna realizowana była w ramach działań statutowych i 
sfinansowana została z 1%.

ONE BILLION RISING, 14.02.2015
One Bilion Rising /Nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy 
wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler. W ramach akcji co roku 
miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… 
zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. 
Bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem.
W roku 2015 „Nazywam się Miliard” miał zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec 
dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. Zjawisko przemocy wobec kobiet w tym seksualnej, 
nieznajomość przepisów prawa i stereotypy sprawiają, że państwa wydają gigantyczne pieniądze na 
próby zmiany tej sytuacji (np. według badań, które przeprowadzono kilka lat temu w Wielkiej Brytanii 
skutki tego zjawiska oszacowano kilka lat temu na 4 miliardy euro, w Hiszpanii na 2,7, w Polsce takie 
szacunki nie były dotąd prowadzone).
W  życiu kobiet z  niepełnosprawnościami przemoc jest nie tylko częstym zjawiskiem, lecz nierzadko 
bywa wręcz przyczyną ich niepełnosprawności.  Blisko 80% kobiet z  niepełnosprawnościami pada ofiarą 
przemocy psychicznej i fizycznej. Są one szczególnie narażone na przemoc w miejscach publicznych, na 
ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych, a więc 
narażone są na przemoc domową, ale również w szczególności na przemoc instytucjonalną. Częściej niż 
inne kobiety podlegają ryzyku przemocy, naruszania ich nietykalności osobistej, znieważania, 
opuszczenia lub zaniedbywania, znęcania się i wykorzystywania zarówno w środowisku rodzinnym, jak i 
poza nim. 
Fundacja na Rzecz Równości organizowała akcję we Wrocławiu, podczas której w dniu 14 lutego 2015 
roku czynny udział w tańcu wzięło ponad 70 osób. 

ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET  – marzec 2015
Projekt Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy lokalnych liderek i grup, które w 
poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard (OBR) – taniec 
przeciwko przemocy. Wrocław, poprzez Fundację na Rzecz Równości, włączył się w tę inicjatywę w 
2013 r. jako jedno z pierwszych 16 miast w Polsce. Fundacja na Rzecz Równości jest jedną z założycielek 
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ASK.
Celem projektu ASK jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:
• ZBUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać 
przemocy wobec kobiet;
• ANALIZĘ lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci 
• LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za 
realizację programów antyprzemocowych;
• EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, 
spotkań, warsztatów, szkoleń i debat.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 16 grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z całej 
Polski, które angażują się po raz kolejny w antyprzemocową akcję One Billion Rising (OBR) oraz z 
islandzką organizacją kobiecą Icelandic Women’s Rights Association. Projekt realizowany jest w całej 
Polsce.
W roku 2015 członkinie Fundacji wzięły udział w:
• szkoleniu dot. stereotypów
• warsztatach prawnych i psychologicznych 
oraz przeprowadziły analizę programów antyprzemocowych w województwie dolnośląskim. Wynikiem 
ostatniego działania jest opublikowany raport obejmujący dane ogólnopolskie oraz regionalne. 

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, 24.05.2015
W niedzielę 24 maja 2014 r. na wrocławskiej Pergoli Fundacja na Rzecz Równości promowała swoją 
działalność w ramach IV Targów Organizacji Pozarządowych „Dzień Społecznej Supermocy”. Celem 
Targów jest nie tylko promocja różnych przejawów aktywności społecznej ale również integracja 
sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego.
Fundacja na Rzecz Równości podczas Targów promowała swoją działalność oferując bezpłatną pomoc 
prawną udzielną przez prawniczkę Fundacji, jak również bezpłatne konsultacje psychologiczne 
prowadzone przez psycholożkę Fundacji. Ponadto Fundacja informowała o realizowanym programie 
pomocy psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej - 
"Przestrzeń dla zmian" współfinansowanym przez Gminę Wrocław.
Mając na uwadze duże zainteresowanie tworzeniem „laurki dla mamy” podczas III edycji Targów 
Organizacji Pozarządowych w 2014r. drugim elementem promocji a jednocześnie edukacji 
równościowej była propozycja dla dzieci i młodzieży. Zostały przygotowane materiały plastyczne do 
stworzenia laurek dla mam. Ta propozycja aktywności znalazła uznanie wśród najmłodszych 
uczestników Targów. 

II DOLNOŚLĄSKI KONGRES KOBIET we Wrocławiu „Kobiety potencjałem Dolnego Śląska” – 30.05.2015
W ramach II Dolnośląskiego Kongresu Kobiet we Wrocławiu, który odbył się pod hasłem „Kobiety 
potencjałem Dolnego Śląska” Fundacja na Rzecz Równości przygotowała jeden z paneli tematycznych 
„Przemocy mówimy STOP!”. Do grona prelegentem zaproszenie przyjęły: Marta Miłoszowska (reżyserka 
teatralna), Karina Stasiuk-Krajewska (wykładowczyni WSPS we Wrocławiu), Magdalena Piekarska 
(dziennikarka), Dorota Seweryn-Stawarz (radczyni prawna FnRR), Małgorzata Jankowska (Dyrektorka 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu).
Celem panelu było zwrócenie uwagi na wagę ratyfikowanej przez Polskę „Konwencji o przeciwdziałaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” w życiu społeczeństwa polskiego. Wykazanie, iż walka 
środkami prawnymi z wszelkiego typu przemocą domową, ale również szeroko zakrojone akcje 
uświadamiające podejmowane przez władze, instytucje kulturalno-społeczne oraz organizacje 
pozarządowe mogą być doskonałym narzędziem włączenia „nieaktywnych” i „obojętnych” obywateli w 
działania prospołeczne. 
Spodziewanym przez nas rezultatem tych działań jest podniesienie świadomości obywatelskiej, 
współpraca i konsolidacja różnorodnych grup społeczeństwa w celu wyeliminowania przemocy w 
rodzinie. 

EMPATYCZNY WROCŁAW, 15.10.2015 
Udział w konferencji „Empatyczny Wrocław” umożliwił prezentację realizowanej przez Fundację akcji, 
której podstawową formą przekazu jest taniec i muzyka. Akcji, która umożliwia w sposób szczególny 
wyrażanie emocji, manifestowanie władzy nad własnym ciałem, wyrazem masowego sprzeciwu wobec 
przemocy, szczególnie przemocy fizycznej i seksualnej kobiet.
W 2015 r. w akcji „One Billion Rising” wzięły udział miliony osób z ponad 200 krajów. Każdego roku 14 
lutego światowa rewolucja powstaje by mówić NIE przemocy. Tylko w Polsce w ciągu roku przemocy 
fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. Na całym świecie jest to przerażająca 
liczba miliard, stąd też polska nazwa akcji „Nazywam się Miliard”.
Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach cyklu „Empatyczna Polska”, którego 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

70Osoby fizyczne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

inicjatorką jest Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Stanowi element realizacji idei 
społecznego promowania empatii oraz pozytywnych postaw, które działają na rzecz poprawy jakości 
życia.

STEREOTYPY czyli genderowy zawrót głowy – 28.11.2015
W ramach Kampanii „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” Fundacja zorganizowała 
warsztaty, których głównym odbiorcom byli dziennikarze i dziennikarki, osoby które kształtują opinie 
społeczne w regionie.
Wybór tematyki związany jest z analizą tekstów prezentowanych przez massmedia. Pojawiające się w 
uproszczenia są wynikiem silnego zakorzenienia kulturowego naszego społeczeństwa. Stereotypy mają 
jednak bezpośredni wpływ na zjawisko przemocy, szczególnie w rodzinie. Wynika to z przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie mitów o jedynie słusznych rolach i relacjach między jej członkami. Wiele z 
nich, ze względu na pozorną chęć ochrony najwyższej wartości – rodziny, powstrzymuje osoby z 
zewnątrz od reakcji i powiedzenia: STOP przemocy. W procesie wychowania i kształtowania tożsamości 
uczestniczymy przez całe życie, najistotniejsze są doświadczenia zdobywane na etapie dojrzewania. 
Poznając słowa, przyswajamy ukryte za nimi wartości i przekonania. Przeżyte uczucia graniczne zostają 
w nas na całe życie. Światopogląd, charakter, skłonności do różnych zachowań, odruchy, przekonania 
ugruntowują się w sposób półświadomy, wręcz nieświadomy. Chłoniemy wiedzę o świecie, obserwując 
świat nam najbliższy – rodzinę, szkołę, wspólnotę religijną, krąg przyjaciół. Nasiąkamy archetypami.
Warsztaty prowadziła dr Anita Kucharska-Dziedzic, literaturoznawczyni, działaczka społeczna. W 
programie wykorzystała zestaw podstawowych lektur, modelowych
dla polskiej tożsamości rytuałów i modeli społecznych w kontekście równości i symbolicznej przemocy 
wobec słabszej lub innej płci.

Udział w :
Akcji Antyprzemocowej Sieci Kobiet: Elbląg, 14.07.2015
Ok. 70 osób wzięło udział w manifestacji w centrum Elbląga. Uczestnicy i uczestniczki solidaryzowali się 
z kobietą zgwałconą przez ratowników medycznych z tutejszego szpitala. 
W maju sąd uznał ich za winnych, ale zasądził im wyroki w zawieszeniu. (http://www.tvn24.pl)
Protest dotyczył braku odpowiedniej pomocy dla kobiet, które doświadczyły gwałtu, przeciwko 
powielaniu ze strony przedstawicielek i przedstawicieli instytucji stereotypów przerzucających winę ze 
sprawcy na ofiarę i domagamy się natychmiastowych działań. Chcemy, by kobiety, które doświadczają 
przemocy, w tym przemocy seksualnej, nie bały się i nie wstydziły zgłaszać tego faktu, by instytucje 
odpowiedzialne za pomoc i wsparcie faktycznie ich udzielały. To nie alkohol czy spódniczka gwałci, tylko 
gwałciciel!  

Maybe Web, 28.05.2015
Magdalena Dyderska, członkini Rady Fundacji na Rzecz Równości, podczas konferencji MayBe Web 
przybliżyła studentom Uniwersytetu Wrocławskiego idee międzynarodowej akcji „One Billion Rising – 
Nazywam się Miliard”, która w Polsce jest organizowana od 3 lat i powołanej w 2015 r. 
Antyprzemocowej Sieci Kobiet.
Wydarzenie MayBe Web, organizowane przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się 28 
maja 2015 roku w budynku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr i miało na celu 
zainteresowanie ideą oraz specyfiką komunikacji opartej na serwisie kultowego kanału YouTube, który 
obchodził swoje 10. urodziny.
W wydarzeniu wzięło udział około 70 osób, głównie studentów zainteresowanych tematyką kampanii 
społecznych, blogosfery, komunikacji audiowizualnej oraz technologii.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Realizacja programu Pomoc 
psychospołeczna i prawna 
ofiarom przemocy w rodzinie i 
osobom w sytuacji kryzysowej 
– "Przestrzeń dla zmian" w 
formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego. W 
ramach programu udzielano 
kompleksowej pomocy 
specjalistycznej osobom 
doświadczającym przemocy 
domowej oraz znajdującym się 
w sytuacjach kryzysowych 
polegającej na pomocy 
prawnej – w formie porad 
prawnych oraz pomocy 
psychologicznej w formie 
porad/konsultacji 
psychologicznych, 
krótkoterminowej terapii. 
Równolegle prowadzone były 
działania mające na celu 
wzmocnienie postaw 
asertywnych osób 
doświadczających przemocy.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 24 577,51 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 525,73 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 051,78 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7 526,10 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6 816,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 816,10 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

25 029,24 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 16 000,00 zł

25 029,24 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 25 029,24 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -451,73 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

6,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 realizacja celów statutowych Fundacji - pokrycie wynagrodzenia dla prawniczki udzielającej  
bezpłatne konsultacje i porady prawne, pokrycie wkładu własnego przy realizacji programu 
pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w 
sytuacji kryzysowej - "Przestrzeń dla zmian" i finansowanie bieżącej działalności fundacji

6 816,10 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

190,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 7



2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

5,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16 558,74 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 558,74 zł

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

250,89 zł

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

960,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Fundacja na Rzecz Równości w 2015 r. dwukrotnie korzystała ze zwolnienia z opłat sądowych na podstawie art. 104 
ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 1) przy zgłoszeniu do KRS zmiany siedziby Fundacji i 
zmian w organach Fundacji - luty 2015r.; 2)przy zgłoszeniu do KRS dokumentów dotyczących powołania członków 
Zarządu na nowa kadencję.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji żadnej kontroli.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Izabela Beno
Dorota Seweryn Stawarz

Monika Kaznocha
15.07.2016

Data wypełnienia sprawozdania
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