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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica AL. GEN. JÓZEFA 
HALLERA

Nr domu 96 Nr lokalu 2

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-203 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

2010-05-07

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 członek Rady Fundacji TAK

Magdalena Dyderska członek Rady Fundacji TAK

Marta Światek-Prycik członek Rady Fundacji TAK

Joanna Wiktorska członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Realizując cele statutowe naszej Fundacji każdego roku z zaangażowaniem podejmujemy inicjatywy na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania przemocy. Działania te w dużej mierze finansowane są w ramach 
pozyskanych funduszy, jednak ich „motorem” są ludzie. To oni angażują się w ramach wolontariatu oraz współpracy, 
do której dołączają również organizacje i instytucje miejskie.  
Dzięki niej w roku 2020 utrzymałyśmy i nawiązałyśmy kontakty oraz uczestniczyłyśmy w licznych spotkaniach 
środowiskowych. Zaangażowaliśmy się w działanie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, która powołana została jako 
ogólnopolska inicjatywa. Poniżej prezentujemy wybrane z podjętych działań:

ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD
SEKS BEZ ZGODY TO GWAŁT
Data: 14 lutego 2020
Wydarzenie online (film udostępniony na funpage FnRR na portalu społecznościowym Facebook, Liczba odbiorców: 
209,6 tys., Liczba wyświetleń: 45 tys., Liczba reakcji: 253) oraz udział w flash mobie One Bilion Rising – EDYCJA 
WARSZAWA (Plac Zamkowy w Warszawie). 
Cykliczna akcja One Billion Rising, organizowana od 2013 roku, odbyła się pierwszy raz w formie online. W nagraniu 
we Wrocławiu wzięło udział ok 70 osób. Przygotowanie do wspólnego tańca były również czasem rozmów i wymiany 
doświadczeń.
Wiele krajów zmieniło swoje prawo dotyczące przemocy seksualnej, uznając że seks bez wyraźnej zgody jest 
gwałtem. W Polsce cały czas to kobieta/ dziewczyna musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i 
wyraźnie „nie”, aby udowodnić winę gwałciciela. Dlatego w 2020 roku tematem wiodącym akcji Nazywam się Miliard/ 
One Billion Rising w Polsce była kwestia zgody na kontakty intymne. – Tylko „tak” oznacza zgodę. Seks bez zgody to 
gwałt. To musi się stać oczywiste, a wciąż nie jest. 
Wspólnym mianownikiem tej akcji jest taniec, bo tańcząc mamy wpływ na swoje ciało. Bo wspólny taniec wyzwala 
energię, którą chcemy przekazać.
Nazywam się Miliard – One Bilion Rising to również rozmowa o podstawowych prawach człowieka, prawach kobiet i 
dziewcząt do życia w bezpiecznym świecie! Tylko „tak” oznacza zgodę na seks, a „nie” znaczy „nie”.

DEBATA KoronaPrzemoc
Data: 20 maja 2020 
Debata Kongresu Kobiet, której tematem przewodnim była KORONA-PRZEMOC. Ideą stało się dzielenie 
doświadczeniami jak miasta reagują i co robią aby wspierać osoby doświadczające przemocy. Jakie są dobre 
praktyki. Co się udało i w co warto inwestować w innych miejscach.  Udział w dyskusji wzięły przedstawicielki 
Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi. W drugiej części radczyni prawna z Fundacji Feminoteka przedstawiła 
najczęściej pojawiające się problemy podczas zgłaszania przemocy, które są najczęściej spotykane i na które warto 
znać odpowiedź. Dyskusję poprowadziła Prezeska Fundacji Feminoteka i koordynatorka Antyprzemocowa Sieć 
Kobiet.
Inspiracje z tych rozmów oraz refleksje będące ich wynikiem spowodowały przygotowanie we Wrocławiu 
dodatkowych aktywności w zakresie przeciwdziałania przemocy.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI WE WROCŁAWIU O WSPARCIU DLA OSÓB 
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Data: 30.04-30.06.2020
W zrealizowanym projekcie podjęto działania na rzecz zwiększenia dostępności do informacji o zakresie wsparcia 
kierowanego do osób doświadczających przemocy domowej, w tym szczególnie kobiet. Opracowano plakaty 
informacyjne oraz materiały do publikacji w sieci, które zawierają: numery telefonów zaufania (dwa wrocławskie, 
jeden ogólnopolski) oraz wybrane miejsca wsparcia psychologicznego, które dostępne są dla mieszkańców przez 
cały tydzień. Jednocześnie na plakacie umieszczona została informacja promująca stronę 
www.kampaniaprzemocy.pl, na której aktualizowane są informacje w tym zakresie. 
Proces przygotowania materiałów poprzedziła analiza dostępności wsparcia w czasie pandemii. Aktualizacja danych 
(sprawdzenie czasu reakcji na podjętą próbę kontaktu, odbieralność telefonów) była podstawą selekcji i doboru 
informacji. 
Wartość projektu: 7880,00
Projekt zrealizowano z dotacji gminy Wrocław w wysokości 7 230,00 zł. Wkład własny na realizacje projektu został 
pokryty z 1%.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
Data: 15.10-16.11.2020
Projekt realizowany na przełomie października i listopada 2020 roku odnosił się do doświadczeń i informacji zebrany 
podczas publikowania i upowszechniania numerów zaufania oraz promocji informacji o dostępnych we Wrocławiu 
miejscach wsparcia. 
Dzięki tym informacjom zaplanowano i zrealizowano w projekcie działania na rzecz zwiększenia świadomości o 
ochronie prawnej zagwarantowanej w przyjętych umowa międzynarodowych, w odniesieniu do osób 
doświadczających przemocy domowej, w tym szczególnie kobiet. 
Opublikowano tematycznie foldery zawierające treść Konwencji Antyprzemocowej wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi 
treści budzących największe kontrowersje, będących przedrukiem informacji wyjaśniających Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz komentarzami przedstawicielek organizacji pozarządowych. Materiał zawiera również informacje 
o zakresie wsparcia skierowanego do osób doświadczających przemocy domowej, w tym szczególnie kobiet we 
Wrocławiu (telefony zaufania oraz konsultantów (psychologów i terapeutów) we Wrocławiu).
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Wartość projektu: 5500,00
Projekt zrealizowano z dotacji gminy Wrocław w wysokości 5 250,00 zł. Wkład własny na realizację projektu został 
pokryty z 1%.

16 DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Data: 20.11.2019
16 tematów na 16 dni przeciwdziałania przemocy to wspólna akcja zrealizowana w partnerstwie z Uniwersytetem 
Ekonomiczny we Wrocławiu, Fundacją Rozwoju UEW we Wrocławiu, Centrum Kompetencyjnym Green Team, 
Samorządem Studentów UEW, Stowarzyszeniem Soropotymist International of Poland, Okręgową Izbą Radców 
Prawnych we Wrocławiu oraz Miastem Wrocław. 
W ramach jej realizacji przygotowane zostały materiały edukacyjne dotyczące różnych wymiarów przemocy, ich 
definicji oraz praktycznych przykładów. Infografiki publikowane były w mediach społecznościowych organizatorów i 
partnerów akcji. Podsumowaniem działań był Webinar „Przemoc bez Tabu” (10 grudnia 2020), który poprowadziła 
radczyni prawna - Dorota Seweryn-Stawarz. W dyskusji udział wzięły przedstawicielki środowiska akademickiego, 
studentki, pracownicy oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE W RAMACH „WROCŁAWSKIEJ KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE”
Data: 01.10.2020 - 31.03.2021
Działania w projekcie powierzonym do realizacji przez Gminę Wrocław adresowane były do mieszkanek i 
mieszkańców Wrocławia, doświadczających przemocy lub zagrożonych jej doświadczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych osób, które nie korzystają lub mają ograniczony dostęp do Internetu. 
Projekt miał na celu dotarcie do nich z aktualną informacją o wsparciu z jakiego mogą skorzystać we Wrocławiu 
(m.in. telefon całodobowy, wsparcie psychologiczne lub/i prawne).
Celem realizacji projektu było:
Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oferowanego przez miasto systemu wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy lub zagrożonych jej doświadczeniem
Edukowanie społeczności Wrocławia jakie zachowania mają znamiona przemocowe oraz w jaki sposób zadbać o 
bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia przemocą
Promocja całodobowych telefonów zaufania dostępnych dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia
Aktualizacja informacji publikowanych w sieci o oferowanym przez miasto i organizacje pozarządowe wsparciu 
dedykowanym osobom doświadczającym przemocy, w tym szczególnie kobietom.
Dzięki podejmowanych kampanii tego typu zwiększa się świadomość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia na 
temat dostępnego systemu wsparcia osób doświadczających przemocy lub zagrożonych jej doświadczeniem. Dzięki 
prowadzonemu monitoringowi i współpracy tworzy się nieformalna sieć, która wzmacnia publikacje tych informacji 
oraz docieranie do grup osób zainteresowanych. To zaangażowanie przeradza się również w nowe podejmowane 
inicjatywy na rzecz zwiększenia aktywnych działań na rzecz walki z przemocą we Wrocławiu. 
Działania te otwierają ludzi pokrzywdzonych na wsparcie specjalistów, szczególnie kobiety, a to jest dla nich 
niezwykła szansa, aby zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo. 
Całkowita wartość projektu: 36.900,00  (wartość projektu w 2020r.: 29.400,00 zł)

Wolontariuszki Fundacji podejmują codziennie działania związane z wypełnianiem zapisów statutowych. Jedną z 
takich aktywności są udzielane porady oraz wypełnianie osoby pierwszego kontaktu, wspierającej w znalezieniu 
docelowego miejsca pomocy.  
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 i rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych klientek/tów. Osobom zainteresowanym udzielano 
informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy. 
W obszarze działań rozwojowych warto zasygnalizować, że obok przedstawionych powyżej projektów, w roku 2020 
złożyłyśmy dodatkowo dwa wnioski do Stowarzyszenia Soroptymist International w ramach ogłoszonych grantów na 
wsparcie i rozwój kobiet. Stałyśmy się również jako Fundacja Partnerką projektu związanego z rozwojem 
Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz grupy Nazywam się Miliard – One Bilion Rising w Polsce. 
Pomimo czasu ograniczeń, którego doświadczyliśmy w roku 2020, przedstawicielki Fundacji na Rzecz Rozwoju 
aktywnie podejmowały inicjatywy na rzecz sieciowania się i wzajemnego uczenia wraz z organizacjami w Polsce i za 
granicą. Byłyśmy członkiniami grupy partnerskiej składającej wniosek o dofinansowanie działań w programie 
Wzmocnione (Ashoka), w ramach którego w 2 etapie korzystałyśmy ze wsparcia rozwojowego oraz miałyśmy szansę 
upowszechnić informacje o prowadzonych działaniach Antyprzemocowej Sieci Kobiet. 
Włączyłyśmy się również projekt oparty na wymianie myśli i doświadczeń wypracowanych w czasie pandemii przez 
ruchy pomagające kobietom doświadczającym przemocy. Partnerkami spotkania były organizacje w Polsce oraz 
Anglii i Szkocji. Koordynatorką programu była Fundacja Feminoteka.
Nasza aktywność to również włączanie się zespoły merytoryczne, tworzące opracowania, publikacje, straegie. 
Jednym z przykładów jest udział przedstawicielki Fundacji w przygotowaniu dokumentu What was the biggest 
challenge at the start of the pandemic? (wrzesień 2020).
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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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 
ramach "Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie"
Projekt miał na celu dotarcie do nich z aktualną 
informacją o wsparciu z jakiego mogą skorzystać we 
Wrocławiu (m.in. telefon całodobowy, wsparcie 
psychologiczne lub/i prawne).
Celem realizacji projektu było:
Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 
oferowanego przez miasto systemu wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy lub zagrożonych jej 
doświadczeniem
Edukowanie społeczności Wrocławia jakie zachowania 
mają znamiona przemocowe oraz w jaki sposób zadbać 
o bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia przemocą
Promocja całodobowych telefonów zaufania 
dostępnych dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia
Aktualizacja informacji publikowanych w sieci o 
oferowanym przez miasto i organizacje pozarządowe 
wsparciu dedykowanym osobom doświadczającym 
przemocy, w tym szczególnie kobietom.

0,00 zł

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

1000

0
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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

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

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI WE 
WROCŁAWIU O WSPARCIU
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOC
W zrealizowanym projekcie podjęto działania na rzecz 
zwiększenia dostępności do informacji o zakresie 
wsparcia kierowanego do osób doświadczających 
przemocy domowej, w tym szczególnie kobiet. 
Opracowano plakaty informacyjne oraz materiały do 
publikacji w sieci, które zawierają: numery telefonów 
zaufania (dwa wrocławskie, jeden ogólnopolski) oraz 
wybrane miejsca wsparcia psychologicznego, które 
dostępne są dla mieszkańców przez cały tydzień. 
Jednocześnie na plakacie umieszczona została 
informacja promująca stronę 
www.kampaniaprzemocy.pl, na której aktualizowane są 
informacje w tym zakresie.

650,00 zł

3 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

Edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie 
przeciwdziałania przemocy domowej.
Projekt odnosił się do doświadczeń i informacji zebrany 
podczas publikowania i upowszechniania numerów 
zaufania oraz promocji informacji o dostępnych we 
Wrocławiu miejscach wsparcia. 
Dzięki tym informacjom zaplanowano i zrealizowano w 
projekcie działania na rzecz zwiększenia świadomości o 
ochronie prawnej zagwarantowanej w przyjętych 
umowa międzynarodowych, w odniesieniu do osób 
doświadczających przemocy domowej, w tym 
szczególnie kobiet. 
Opublikowano tematycznie foldery zawierające treść 
Konwencji Antyprzemocowej wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi treści budzących największe kontrowersje, 
będących przedrukiem informacji wyjaśniających 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz komentarzami 
przedstawicielek organizacji pozarządowych. Materiał 
zawiera również informacje o zakresie wsparcia 
skierowanego do osób doświadczających przemocy 
domowej, w tym szczególnie kobiet we Wrocławiu 
(telefony zaufania oraz konsultantów (psychologów i 
terapeutów) we Wrocławiu).

250,00 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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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) 56 586,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46 046,63 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) 10 540,23 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 168,50 zł

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 4 168,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 168,50 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. 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)

47 194,18 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 organizacja OBR 2020 1 556,00 zł

2 realizacja celów statutowych- bieżąca działalność Fundacji 1 712,50 zł

3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI WE WROCŁAWIU O WSPARCIU
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

650,00 zł

4 Edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 250,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 41 878,13 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 47 194,18 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 9 392,68 zł
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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

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

5 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

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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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 8 900,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 900,00 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)

148,33 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

1 000,00 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
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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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 2021-10-15
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