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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica PL. ŚW. MACIEJA Nr domu 5, III P. Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-244 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 723-174-717

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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Izabela Beno - Prezes Zarządu

Dorota Seweryn-Stawarz - członek Zarządu 
Julita Łukaszuk - członek Zarządu
Monika Kaznocha - członek Zarządu

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

Wioletta Samborska - Przewodnicząca Rady
Magdalena Dyderska - członek Rady
Marta Światek - Prycik - członek Rady
Małgorzata Semik - Jaskólska - członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
2) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację 
seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, 
status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
3) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, ochrona ich praw i 
wolności;
4) przeciwdziałanie skutkom uzależnień i innych zjawisk patologii 
społecznej;
5) przeciwdziałanie psychologicznym, społecznym i prawnym 
skutkom wydarzeń traumatycznych – przemocy, nadużyć, wojen, 
kataklizmów;
6) działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, 
seksualnej i  edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji;
7) wspieranie działalności naukowo - badawczej w dziedzinie 
równouprawnienia;
8) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego;
9) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska 
dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych;
10) integracja środowisk związanych  z działalnością na rzecz 
równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji;
11) promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania 
skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania;
12) działalność na rzecz równego traktowania mniejszości 
narodowych i etnicznych;
13) działalność w zakresie kultury i sztuki; 
14) promocja i ochrona zdrowia grup 
dyskryminowanych/zagrożonych dyskryminacją. 
15) realizacja przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania i 
przeciwdziałania krzywdzeniu, wykluczeniu społecznemu, sieroctwu 
społecznemu, marginalizacji, uzależnieniom i innym patologiom 
społecznym dotyczącym  dzieci i młodzieży;
16) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
17) ochrona i upowszechnianie praw dziecka;
18) rozwijanie twórczości artystycznej i kreatywności dzieci i 
młodzieży, zapewnienie im dostępu do kultury i sztuki;
19) promocja zdrowia i aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1) poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie zjawiska 
dyskryminacji oraz prawodawstwa antydyskryminacyjnego;
2) udzielanie specjalistycznej pomocy, w szczególności prawnej, 
psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym różnych 
form przemocy i dyskryminacji;
3) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przepisów 
obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania;
4) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
5) tworzenie, wdrażanie i promowanie praktyk mających na celu 
doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze 
zjawiskiem dyskryminacji i przemocy;
6) inną działalność edukacyjną, popularyzatorską, wydawniczą i 
badawczą; 
7) współpracę i wspieranie władz samorządowych, rządowych, 
organizacji pozarządowych, instytucji i innych osób w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji;
8) wspieranie badań i rozwoju metod terapeutycznych; 
9) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych 
statystycznych dotyczących zagadnień związanych z 
równouprawnieniem;
10) promocja, organizacja i szkolenie wolontariatu;
11) nadawanie tytułów honorowych, medali, certyfikatów;
12) zapewnienie różnorodnych form opieki, wsparcia i pomocy 
dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
13) tworzenie i realizację programów adresowanych do dzieci i 
młodzieży zagrożonych niedostosowaniem lub wykluczeniem 
społecznym i podejmowaniem ryzykownych zachowań 
(narkomania, żebractwo, prostytucja);
14) edukację kulturalną i ekologiczną, organizowanie imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i ich rodzin;
15) poradnictwo, mediacje rodzinne, pomoc prawną i 
psychologiczną dla dzieci i ich rodzin.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

W 2012 r. Fundacja brała aktywny udział w licznych działaniach w szczególności 
polegających na udzielaniu specjalistycznej pomocy, w tym prawnej, 
psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym różnych form 
przemocy i dyskryminacji, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie 
przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania, tworzeniu, 
wdrażaniu i promowaniu praktyk mających na celu doskonalenie procedur 
postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.

W 2012 r. Fundacja realizowała następujące programy:
I. „Pomoc psychospołeczna i prawa osobom doświadczającym przemocy w 
rodzinie – Weź sprawy w swoje ręce”.
Program adresowany był do mieszkańców i mieszkanek miasta Wrocławia 
doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych, a także tych, których dotyka problem alkoholowy. 
Program polegał na: 
1. Udzielaniu osobom dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy domowej 
oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kompleksowej pomocy 

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

specjalistycznej, w szczególności: 
a/ pomocy prawnej – w formie porad prawnych;
b/ pomocy psychologicznej w ramach krótkiej interwencji,
c/ indywidualnego wsparcia psychologicznego – w formie porad, konsultacji 
psychologicznych, krótkoterminowej terapii,
d/ konsultacji psychologa dziecięcego dla osób sprawujących pieczę nad 
małoletnimi dziećmi – świadkami przemocy domowej.
2. Współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Prowadzeniu poradnictwa internetowego w zakresie problematyki dotyczącej 
przemocy 
i uzależnień.
Po pomoc prawną zgłaszały się osoby w bardzo ciężkiej sytuacji, ofiary 
przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, a także osoby, 
których dotyczy problem uzależnień. Ich sytuacja finansowa nie pozwała na 
uzyskanie pomocy odpłatnej. Bardzo często w tych przypadkach niezbędna 
stawała się pomoc psychologiczna – były to osoby zmagające się z 
traumatycznymi przeżyciami wpływającymi na wszystkie sfery ich życia.

II. „Opracowanie i realizacja programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz 
przeciwdziałania agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we 
Wrocławiu”;
Fundacja na Rzecz Równości podjęła w roku 2012 po raz drugi współpracę z 
Urzędem Gminy Wrocław w zakresie realizacji zadania „Opracowanie i realizacja 
programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla 
osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu”. Realizację tego projektu 
umożliwiło wsparcie finansowe z Gminy Wrocław. Prowadzono pięć rodzajów 
warsztatów:
- Warsztaty teatru ruchu i wizji plastycznej
- Warsztaty teatru dramatycznego
- Warsztaty pantomimy
- Warsztaty techniki scenicznej
- Zajęcia teatralne
Warsztaty były ściśle połączone z pracą wychowawczą i terapeutyczną. Osoby 
pracujące 
z osadzonymi posiadały wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju 
pracy lub pracy resocjalizacyjnej.
 „Ślepcy” i „Poławiacze deszczu” – to dwie sztuki teatralne, przygotowane przez 
osadzonych 
i osadzone we wrocławskim Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Kleczkowskiej. 
Twórcami więziennego teatru byli: Elżbieta Golińska – aktorka Wrocławskiego 
Teatru Współczesnego oraz Marek Tybur -  reżyser i instruktor teatralny.

III. „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości 
w zakresie równości w edukacji przedszkolnej”, który współfinansowany był z 
budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 W ramach programu przygotowano i przeprowadzono badanie pilotażowe 
(ankietowe) w celu zdiagnozowania poziomu i sposobów realizacji polityki 
równościowej w przedszkolach prowadzonych w gminach partnerskich. Raport z 
badań był podstawą przygotowania się do dyskusji prowadzonej przez 
facylitatorów w formule Open Forum/Otwartego Forum. 
Open Forum pt: „Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej prawda 
czy fikcja?”, odbyło się 9 listopada 2012 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Podczas 
wspólnej otwartej debaty prowadzonej jedną z metod psychologii procesu (OF), 
spotkali się przedstawiciele grup docelowych i środowisk opiniotwórczych. 
Raport „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju 
świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej” stanowił 
podsumowanie zebranych danych oraz zawierał rekomendacje dla 
nauczycieli/lek, rodziców oraz opiekunów/nek, pozwalające w perspektywie 
pracy edukacyjnej na dostosowanie działań do zasad polityki równości.

W ramach prowadzonych działań w roku 2012 włączałyśmy się do akcji 
społecznych, 
w szczególności w organizację wrocławskiej MANIFY (11 marca 2012 r. na 
wrocławskim Rynku). Relacje z tego wydarzenia zostały pokazana w wielu 
stacjach telewizyjnych i opisane w wielu gazetach, m.in. Gazeta Wrocławska i 
Gazeta Wyborcza.
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W wyniku realizacji programów społecznych podjęłyśmy współpracę z mediami, 
które prezentowały realizowane przez nas działania np. rozmowa o równości w 
edukacji przedszkolnej, Gazeta Wyborcza Wrocław, 30 listopada 2012 r.
W 2012 r. funkcjonowała strona internetowa www.fnrr.org oraz prowadzony był 
Facebook.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ, DEBAT:
- szkolenie „Rozmawiam o seksie”, trenerka – Voca Ilnicka, 8 września 2012r. 
W programie warsztatów m.in.: o formatowaniu seksualnym kobiet i konfrontacji 
ze stereotypami kobiecej seksualności, przegląd intymnego nazewnictwa, a 
także debata o pozytywnej seksualności;
- szkolenie pt. "Powinności instytucji państwowych wobec  osób 
doświadczających przemocy domowej i innych przestępstw- przepisy, sposoby 
ich egzekwowania, najczęstsze problemy. najczęstsze trudności osób 
doświadczających przemocy w kontakcie z organami wymiaru sprawiedliwości" - 
12 kwietnia 2012 r., dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażowanych w działalność Uniwersyteckiej 
Poradni Prawnej;
- debata „Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej: prawda czy 
fikcja?”, 9 Listopad 2012r. O wynikach badań oraz wciąż utrwalanych 
stereotypach dotyczących ról przypisywanych ze względu na płeć w rodzinie i 
społeczeństwie, a także różnych formach jawnej i ukrytej dyskryminacji w 
wychowaniu przedszkolnym rozmawiali rodzice, naukowcy, nauczyciele i 
samorządowcy w dniu 9 listopada 2012, w Sektorze 3. Open Forum to 
innowacyjna metoda, wymiany doświadczeń, opinii, poglądów przez obywateli, 
często wykorzystywana w krajach demokratycznych. Przy pomocy specjalistów, 
a nie przypadkowych moderatorów, ludzie o skrajnie różnych poglądach 
dyskutują o ważnych dla siebie sprawach. Debata została poprowadzona przez 
Agnieszkę Serafin i Annę Gabryjelską-Basiuk z Centrum Dialogu Społecznego 
przy Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie
- szkolenie dla wolontariuszy z zakresu standardów pracy wolontariusza z 
klientką/klientem w fundacji na Rzecz Równości (połączone z integracją 
wolontariuszy), 19 grudnia 2012.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

340

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. DZIAŁANIE NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I 
MĘŻCZYZN;
2. UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY, W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRAWNEJ,
PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ OSOBOM 
DOŚWIADCZAJĄCYM ROŻNYCH FORM
PRZEMOCY I DYSKRYMINACJI;
3. ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE 
ZJAWISKA DYSKRYMINACJI
KOBIET I INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 134,985.07 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 122,779.76 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,805.31 zł

0.00 zł

11,805.31 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 400.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 137,630.68 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

133,741.75 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,888.93 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

Druk: MPiPS 9



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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

17.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

42.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 37.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 91,757.67 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 91,757.67 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,042.70 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

6,053.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Izabela Beno, Prezes Zarządu, 11.07.2013r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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