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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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 Fundacji TAK

Dorota Seweryn - Stawarz członek zarządu 
Fundacji

TAK

Monika Kaznocha członek zarządu 
Fundacji

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 
Fundacji

TAK

Magdalena Dyderska Członek Rady Fundacji TAK

Marta Prycik- Świątek Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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Każdego roku w nieco inny sposób realizujemy cele statutowe naszej Fundacji. Zmieniają się bowiem potrzeby, 
możliwości a przede wszystkim wynika to z wyjątkowości i niezwykłości zaangażowanych w nasze działania ludzi. To 
oni sprawili, że w roku 2018 podjęliśmy tak wiele istotnych działań, w których mogliśmy współpracować z innymi 
organizacjami szczególnie na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania przemocy. 
Osoby zaangażowane w działacie Fundacji oraz osoby współpracujące w roku 2018 zrealizowały:

ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD
LOKALNIE I SOLIDARNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

OBR – EDYCJA WROCŁAW
Data: 14 lutego 2018, Rynek
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 80 osób

Cykliczna akcja One Bilion Rising – Nazywam się Miliard odbyła się 14 lutego na wrocławskim Rynku, jako ogniwo w 
sieci ogólnoświatowego protestu przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym najbardziej drastyczny, wciąż 
lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.
W roku 2018 wspólną akcją chciałyśmy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym, ponieważ 
badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 
2015/2016, ujawniło pomijanie kobiet zarówno w sferze diagnozy prezentowanej w programach (50% programów nie 
podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta) jak również planowania działań (90% 
programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci). Tylko jeden z 
analizowanych blisko 300 programów zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają 
wpływ na przemoc wobec kobiet, tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu 
przemocy ze względu na płeć.
Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt 
lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać. Jednak bez 
podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno 
przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.
Akcja stała się również szansą, żeby pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych 
sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym 
lokalnym problemem, na który wspólnie możemy odpowiedzieć, któremu wspólnie możemy przeciwdziałać. 

OBR – EDYCJA ŁAGIEWNIKI
Data: 10 - 14 lutego 2018, GOKBiS w Łagiewnikach

Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 300 osób
Fundacja na Rzecz Równości wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach (powiat 
dzierżoniowski) już po raz drugi włączył się do międzynarodowej akcji „One Billion Rising”. 
Realizacja akcji w Gminie Łagiewniki ma nieco inny charakter, bowiem głównymi odbiorcami i uczestnikami akcji są 
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie i uczennice z trzech gminnych szkół podstawowych. Włączenie 
się we współpracę ośrodka kultury pozwoliło na przygotowanie nie tylko prób, ale również spotkań edukacyjnych. 
Wykorzystując pozytywną energię tańca podejmowaliśmy dyskusje o szacunku, empatii i miłości. Wsparciem tych 
działań byli fantastyczni nauczyciele, którzy aktywnie wspierali realizację naszego pomysłu. Temat jest bowiem 
wyjątkowo trudny, a jednocześnie niezwykle ważny. Sam taniec ma podkreślić wagę problemu, pomóc zrozumieć 
jakie olbrzymie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa stanowi przemoc. Wiedza jest natomiast kluczem, który 
pomoże w wychodzeniu z kręgu zachowań i zdarzeń, które są przemocą.
Zarówno wrocławska jak i łagiewnicka akcja promowana była m.in. poprzez kampanię prezentowana na bilbordzie 
ustawionym na trasie Kłodzko – Wrocław. 
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.

SIŁACZKI
Z okazji 100-lecia wywalczenia sobie przez Polki praw wyborczych we Wrocławiu zorganizowany został 
przedpremierowy pokaz filmu Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego pt. "Siłaczki”. Jest to pierwszy w historii polskiej 
kinematografii film opowiadający o sufrażystkach, które na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich walczyły o 
prawa dla kobiet.

28 listopada 2018 (środa) – premiera, Warszawa
Udział w wydarzeniu oraz prezentacja Fundacji na Rzecz Równości jako jednej z organizacji wspierających 
finansowo powstanie filmu.

01 grudnia 2018 – premiera Wrocław
We Wrocławiu pokaz odbył się on w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Kina Kobiet, a współorganizowali go: 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Fundacja na Rzecz Równości, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i Soroptimist International I Klub we 
Wrocławiu. Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem reżyserów połączona z prezentacją wystawy „Niezwykłe 
Dolnoślązaczki”. 

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI JEST MECENASKĄ FILMU, a jednocześnie inicjatorką cyklu działań 
edukacyjnych, wykorzystujących film jako pretekst do pracy z młodzieżą oraz dorosłymi. 
[produkcja/dystrybucja: Fundacja Obiektyw-Na, koprodukcja: Dom Spotkań z Historią, Krakowskie Biuro Festiwalowe 
, współpraca: Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa, dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach 
Programu „Patriotyzm Jutra”, wsparcie: Miasto Poznań oraz Uczestnicy aukcji crowdfundingowej na Polak Potrafi]

FUNDACJA W PROJEKCIE „WROCŁAW POLKOM NA STULECIE”
Data: 28 listopada 2018 r.
Miejsce: Sala Wielka wrocławskiego Ratusza
Organizatorzy/rki: Miasto Wrocław we współpracy z FnRR, Wrocławską Radą Kobiet, Regionalnym 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Kongres Kobiet, Soroptimist 
International Pierwszy Klub we Wrocławiu 
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 150 osób

Miasto Wrocław wraz z organizacjami działającymi na rzecz kobiet wspólnie świętowali 100. rocznica przyznania 
Polkom praw wyborczych. Wystawa, tradycyjny tort oraz nowa krasnalka Sufrażystka to były główne atrakcje 
spotkania. 
Krasnalkę Sufrażystkę z rąk Prezydenta Jacka Sutruka odebrały m.in. przedstawicielki FnRR Dorota Seweryn-
Stawarz i Wiola Samborska. Krasnalka Sufrażystka – na co dzień wita i uświadamiała wszystkich przechodzących w 
pobliżu BarBary na ul. Świdnickiej. 
Podczas świętowania 100 lat praw wyborczych kobiet odsłonięto wystawę „Niezwykłe Dolnoślązaczki”. Na kilkunastu 
roll-upach zostały przedstawione portrety niezwykłych kobiet, które łączy jedno – wszystkie mieszkały na Dolnym 
Śląsku, część z nich we Wrocławiu.  Celem wystawy było przywrócenie historii mądrych, ambitnych i twórczych 
kobiet. Pokazują, że kobiety mogą realizować swoje marzenia bez względu na to, czy dziedzina, w której chcą się 
spełniać zwyczajowo jest „damska” czy „męska”.  

MURAL Z PORTRETEM WANDY RUTKIEWICZ
Data: 8 grudnia 2018
Miejsce: pl. Legionów 4a
Organizatorzy/rki: Miasto Wrocław we współpracy z Gazetą Wyborczą „Wysokie Obcasy”, Wrocławską Radą Kobiet, 
FnRR 
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 50 osób

Z inicjatywy m.in. przedstawicielki Fundacji Wioli Samborskiej powstał we Wrocławiu mural, przedstawiający wybitną 
Dolnoślązaczkę, himalaistkę Wandę Rutkiewicz. Dzieło zostało namalowane  na kamienicy przy pl. Legionów 4a, a 
projekt przygotowała znana rysowniczka Marta Frej.  

WIELKI TEST WIEDZY O DOLNOŚLĄZACZKACH
Data: 8 grudnia 2018
Miejsce: Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 
Organizatorzy/rki: FnRR, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Soroptimist International Pierwszy Klub we 
Wrocławiu 
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 50 osób

Przedstawicielki Fundacji – Izabela Beno oraz Wiola Samborska były pomysłodawczyniami i współorganizatorkami 
Wielkiego Testu Wiedzy o Dolnoślązaczkach. Konkurs został zorganizowany, by uczcić 100-lecie wywalczenia sobie 
przez Polki praw wyborczych. Uczestniczki/uczestnicy Testu Wiedzy o Dolnoślązaczkach musiały/musieli 
odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące znanych postaci kobiecych żyjących i działających na Dolnym Śląsku w 
różnych epokach. 
Projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu Dolnośląskie Małe 
Granty prowadzonego przez Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.  Nagrody pieniężne ufundowało 
Stowarzyszenie Soroptimist Wrocław Pierwszy Klub, a przewodniczący sejmiku nagrody rzeczowe, Patronem 
medialnym wydarzenia była wrocławska "Gazeta Wyborcza".

DYSKUSJA „O PRZEMOCY BEZ TABU”
14 grudnia 2018 r.
Współpraca z Wrocławską Radą Kobiet i Kolektywem Kobietostan
Liczba uczestniczek i uczestników: ok. 100 osób

Punktem wyjścia do dyskusji na temat przemocy domowej w Polsce był przejmujący spektakl „Kobietostan” 
Kolektywu Kobietostan – w wykonaniu Agnieszki Bresler/. Dyskusję poprzedził wstęp „O przemocy bez tabu” 
przygotowany i wygłoszony przez  radczynię prawną Fundacji na Rzecz Równości  Dorotę Seweryn-Stawarz. 
Dyskusję poprowadziła członkini FnRR Magdalena Dyderska. Rozmówczynie skupiły się wokół tematu wyjścia z 
przemocy oraz  walki ze stereotypami związanymi z płcią.  
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Przedstawicielki Fundacji współorganizowały i uczestniczyły w debatach i seminariach, m.in.:

JESZCZE NIE KONIEC – POKAZ SPECJALNY I DYSKUSJA
3 lutego 2018 r., Wrocław
Specjalny, przedpremierowy pokaz nagrodzonego Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji filmu dotyczącego 
przemocy domowej „Jeszcze nie koniec” (reż. Xavier Legrand) połączony z dyskusją z udziałem ekspertek.  

X OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOBIET
16-17 czerwca 2018 r., Łódź
Udział w corocznym Kongresie Kobiet to zarówno możliwość podnoszenia kwalifikacji i wiedzy jak również wymiana 
doświadczeń z innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałania przemocy .Podczas Kongresu poruszono 
ważną kwestię dotyczącą herstorii – drogi do wolności i równości kobiet. Zajęto się również kwestią edukacji, kultury, 
zdrowiem i prawem do odpowiedzialnego macierzyństwa. A także polityką, a zwłaszcza aktywnością obywatelską i 
samorządową.

SPOTKANIE ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET
18 sierpnia 2018 r., Konin
Podczas spotkania, przedstawicielki z organizacji tworzących Antyprzemocową Sieć Kobiet, omówiły zadania 
związane z promocją corocznej akcji Nazywam się Miliard / One Billion Rising i samej ASK. Uczestniczki spotkania 
skupiły się również na sposobach komunikacji ogólnopolskiej sieci i zasadach współpracy.

WROCŁAWSKIE MIKROFORUM ORGANIZACJI KOBIECYCH
26 września 2018, Wrocław
W ramach realizacji jednego z celów Wrocławskiej Rady Kobiet tj. „społecznej aktywizacji kobiet, zwiększenia 
zaangażowania w działania na poziomie lokalnych społeczności, promowania dobrych praktyk”, zaprezentowano 
kilkanaście organizacji działających z kobietami i dla kobiet, umożliwiając im wzajemne poznanie oraz nawiązanie 
współpracy. 

IV KONGRES KOBIET POLSKICH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
październik 2018 r., Bruksela
Izabela Beno i Wiola Samborska, reprezentowały Fundację podczas IV Kongresu Kobiet Polskich w Parlamencie 
Europejskim z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet w Polsce. Spotkały się z przedstawicielkami i 
przedstawicielami Parlamentu UE pod hasłem „Zjednoczeni/one w różnorodności”.  Uczestniczyły również w 
organizowanej przez Kongres Kobiet konferencjo pt. „Nasze drogi do wolności – w stulecie praw kobiet”. 

„RADCOWIE DLA KOBIET”
22 listopada 2018 r. , Wrocław
Współorganizacja dnia „Radcowie dla kobiet” z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 
Podczas wydarzenia udzielane były specjalistyczne porady prawne i psychologiczne. Fundacja na Rzecz Równości 
reprezentowana była przez Radczynie prawne oraz psycholożekę. 

Działania EDUKACYJNE oraz INFORMACYJNE podejmowane były również w ramach akcji popularyzatorskich, 
m.in. we współpracy z mediami. Wśród takich inicjatyw można wskazać:
- artykuły publikowane w Gazecie Wyborczej [luty 2018]: zapowiedź Akcji OBR oraz rozmowa o przemocy z 
radczynią prawną Dorotą Seweryn-Stawarz - „Mówią: "Jesteś głupia, nikt ci nie pomoże", "Zabiorę ci dzieci, bo nie 
pracujesz". Przemoc ma płeć””.
- wystąpienie w Faktach TVN [kwiecień 2018]: wypowiedź dotycząca doświadczania przemocy przez kobiety (w 
kontekście sprawy pobicia partnerki przez trenera personalnego z Gdańska i ujawnienia przez nią tego faktu)
- wystąpienia w TVP Wrocław oraz  radio LUZ [listopad 2018]: prezentacja inicjatywy „Radcowie dla kobiet” przez 
radczynię prawną Fundacji – Dorotę Seweryn-Stawarz oraz Rzeczniczkę Prasową OIRP Martę Kruk.

W ramach Fundacji istnieje również możliwość skorzystania z POMOCY PRAWNEJ dla ofiar przemocy domowej 
oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
W okresie objętym sprawozdaniem podejmowane działania polegały na udzielaniu osobom dorosłym 
doświadczającym przemocy domowej i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, pomocy specjalistycznej, w 
szczególności:
a) indywidualnych rozmów motywujących prowadzonych przez konsultantki ds. przemocy (konsultantki pierwszego 
kontaktu),
b) pomocy prawnej – w formie porad prawnych.
Udzielane porady najczęściej służyły wsparciu osób doświadczających przemocy w wychodzeniu z kryzysowej 
sytuacji, zwiększeniu ich kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości. W ramach prowadzonych porad 
prawnych udzielano informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa, pokazywano możliwości ich 
zastosowania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych klientek/klientów. 
Osobom zainteresowanym udzielano informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar przemocy 
oraz terapii dla sprawców przemocy.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

650

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

ONE BILION RISING - NAZYWAM SIĘ MILIARD
to ogólnoświatowy protest przeciwko przemocy 
seksualnej wobec kobiet i dziewcząt.  
W roku 2018 we Wrocławiu wspólną akcją chciałyśmy 
poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie 
lokalnym, ponieważ badanie przeprowadzone przez 
Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) w 2015/2016, 
ujawniło pomijanie kobiet zarówno w sferze diagnozy 
prezentowanej w programach jak również planowania 
działań.
Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – 
nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej 
społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać. 
Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta 
najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, 
trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu 
zjawisku przeciwdziałać.
Akcja stała się również szansą, żeby pokazać, że 
przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u 
naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, 
podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet 
jest naszym lokalnym problemem, na który wspólnie 
możemy odpowiedzieć, któremu wspólnie możemy 
przeciwdziałać. 

Akcja prowadzona w Gminie Łagiewniki była skierowana 
do dzieci i młodzieży, dla której taniec i idea akcji 
stanowiła pretekst do rozmów o przemocy, a 
jednocześnie szacunku, empatii i miłości, które są ważne 
dla budowania pozytywnych relacji.

1 472,50 zł

2 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

SIŁACZKI
Z okazji 100-lecia wywalczenia sobie przez Polki praw 
wyborczych we Wrocławiu zorganizowany został 
przedpremierowy pokaz filmu Marty Dzido i Piotra 
Śliwowskiego pt. "Siłaczki”. Jest to pierwszy w historii 
polskiej kinematografii film opowiadający o 
sufrażystkach, które na przełomie XIX i XX wieku na 
ziemiach polskich walczyły o prawa dla kobiet.

28 listopada 2018 (środa) – premiera, Warszawa
Udział w wydarzeniu oraz prezentacja Fundacji na Rzecz 
Równości jako jednej z organizacji wspierających 
finansowo powstanie filmu.

01 grudnia 2018 – premiera Wrocław
We Wrocławiu pokaz odbył się on w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Kina Kobiet, a 
współorganizowali go: Fundacja na Rzecz Równości, 
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i Soroptimist 
International I Klub we Wrocławiu. Po projekcji odbyła 
się dyskusja z udziałem reżyserów połączona z 
prezentacją wystawy „Niezwykłe Dolnoślązaczki”. 

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI JEST MECENASKĄ 
FILMU, a jednocześnie inicjatorką cyklu działań 
edukacyjnych, wykorzystujących film jako pretekst do 
pracy z młodzieżą oraz dorosłymi.

1 561,70 zł
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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 zysków i strat) 14 581,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 134,20 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) 6 447,28 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 100,00 zł

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)

13 169,90 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 13 169,90 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 034,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 034,20 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 411,58 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 - dodatkowo podać 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
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)

0 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 550,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 550,00 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 
(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 pracowników)

550,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

550,00 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

Druk: NIW-CRSO 9



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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Izabela Beno
Monika Kaznocha Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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