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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica CHOPINA Nr domu 41 Nr lokalu 2

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-023 Poczta LUBLIN Nr telefonu 531 971 030

Nr faksu E-mail 
fundacja.wor@gmail.com

Strona www www.wolnoscodreligii.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-06-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06135656000000 6. Numer KRS 0000403073

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

Dorota Wójcik Prezeska Zarządu TAK

Tadeusz Dulniak Członek Zarządu TAK

Tomasz Kalbarczyk 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

Marcin Moszyński Przewodniczący Rady TAK

Grzegorz Głowiak Członek Rady TAK

Kamil Zinczuk Członek Rady TAK

Paweł Żołnierczyk Członek Rady TAK

FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach 
dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału 
kościoła i państwa,
wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i 
umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i 
naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz 
popularyzację metody i wiedzy naukowej,
rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, 
zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód 
obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, 
zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii 
oraz niewierzących,
udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym 
na tle religijnym,
udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, 
medycznym i opiekuńczym,
niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom 
fizycznym, jak i prawnym,
badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego 
oddziaływania,
wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
wspieranie i finansowanie działalności i rozwoju portalu internetowego 
(http://www.wolnoscodreligii.pl),
działalność wydawniczą,
organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji 
tematycznie związanych z celami statutowymi Fundacji,
organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych,
przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży,
współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym do Fundacji 
profilu działalności.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W ramach otrzymanej dotacji z Fundacji Batorego, zespół Fundacji kontynuował i rozwijał projekt 
“Równość w szkole”. Projekt ten jest przez Fundację realizowany w sposób ciągły. Początkowo 
realizowany był w ramach kampanii społecznej pod nazwą “Religia i etyka w szkole” (2012-2013), ale 
od 2014 roku, dzięki dofinansowaniu z funduszy EOG, następnie z Fundacji Batorego, a obecnie ze 
środków pochodzących z odpisów podatkowych 1 %, realizujemy go pod nazwą “Dyskryminacja osób 
niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”. W ramach projektu 
prowadzimy działania informacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i 
indoktrynacji w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii, uroczystości 
szkolnych, założeń i praktyk edukacyjnych, a także wychowawczych. Reagujemy na przypadki łamania 
praw rodziców i uczniów oraz na nieprzestrzeganie obowiązujących w Polsce przepisów. 
Nieprzestrzegane są zapisy prawa oświatowego, łamane zasady zawarte w Konstytucji RP oraz w 
Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
W 2017 roku udoskonaliliśmy stronę internetową projektu, zaktualizowaliśmy i rozbudowaliśmy 
zawartość materiałów o charakterze informacyjnym i doradczym (wzory pism, FAQ). Wprowadziliśmy 
nowe, ciekawe elementy promowania etyki jako przedmiotu szkolnego oraz sfery refleksji. 
Przetłumaczyliśmy i wydaliśmy atrakcyjną wizualnie książkę z pobudzającymi do refleksji, ilustrowanymi 
pytaniami autorstwa niemieckiej artystki, pedagog i nauczycielki etyki – Gab Heller. Cel promocji etyki 
spełniło również jej nieodpłatne udostępnienie  w formie elektronicznej (pdf. na stronie projektu). 
Wydanie i dystrybucja książek zostały sfinansowane z dotacji Fundacji Batorego. Zostały również 
przygotowane i udostępnione scenariusze lekcji związanych z treścią książki; w ten sposób Fundacja ma 
możliwość wsparcia nauczycieli etyki, a także rodziców, którzy chcieliby czytać książkę z dziećmi i 
rozmawiać z nimi (w tym rodziców dzieci, dla których lekcje etyki są i będą wciąż niedostępne). 
Stworzyliśmy oryginalne oraz atrakcyjne graficznie zeszyty do etyki (część zeszytów wydrukowana była 
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ze środków własnych, dodruk został sfinansowany z dotacji) oraz nowe ulotki dotyczące praw ucznia i 
rodzica, kwestii organizacji pracy szkoły i lekcji etyki oraz ulotki promujące wydaną książkę. Podjęliśmy 
szeroką, nieodpłatną dystrybucję wszystkich wymienionych materiałów, która trwała przez cały rok.
Przeprowadziliśmy badanie ankietowe na dużej ogólnopolskiej próbie rodziców, uczniów i nauczycieli 
(2091 respondentów) dotyczące dyskryminacji ze względu na wyznanie w środowisku szkolnym wraz z 
opracowaniem raportu z wyników. Badanie potwierdziło powszechność występowania indoktrynacji 
religijnej oraz dyskryminacji grupy bezwyznaniowej/ osób bezwyznaniowych w szkołach, zwłaszcza w 
kontekście organizacji lekcji religii i etyki oraz świąt szkolnych, świąt religijnych i rekolekcji. Wyniki z 
tych badań zostały upublicznione na stronie projektu „Równość w szkole” (do pobrania w pdf) i służą 
nam do pokazywania opinii publicznej charakteru i skali zjawiska. 
W kwietniu 2017 roku przeprowadziliśmy ogólnopolską społeczną kampanię billboardową z hasłem 
Szkoła to nie kościół. Akcja objęła 30 miast w Polsce. Umieściliśmy w przestrzeni publicznej 53 
wielkoformatowe plakaty. Kampania była finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz z darowizn indywidualnych osób. Apel Kampanii został przekazany do mediów lokalnych i 
ogólnopolskich. 
Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym dniu 
nauki, przez cały rok szkolny. Są w publicznych szkołach w Polsce klasy, w których wisi krzyż, ale nie ma 
państwowego godła. Są korytarze, które bardziej przypominają wystrój kaplicy niż wnętrze publicznej 
instytucji edukacyjnej. To przemoc symboliczna, która dotyka uczniów z mniejszości religijnych i osób 
bezwyznaniowych  przez cały wieloletni okres edukacji. Mimo wielu protestów przebieg szkolnej 
katechizacji oraz uroczystości i rekolekcji coraz częściej łączy się z wywieraniem presji i z przymusem.
Jak to możliwe, że dyrektor państwowej szkoły zgadza się na zorganizowanie rekolekcji w szkole 
zamiast w kościele, a w wywiadzie prasowym przyznaje, że „nie jest organizatorem całego wydarzenia” 
i na czas rekolekcji oddaje władzę w szkole proboszczowi? Czy zgadzamy się na organizowanie 
spowiedzi w klasach lekcyjnych i gabinecie psychologa? Jak czują się dzieci z rodzin niekatolickich, gdy 
szkoła dwa razy w roku zamienia się na kilka dni nauki w kościół, a w ciągu roku nie ma żadnych 
porównywalnych uroczystości, które reprezentowałyby inne grupy światopoglądowe? Jak to możliwe, 
że wychowawczyni każe uczniowi nieuczęszczającemu na katechezę udać się na rekolekcje w sali 
gimnastycznej zamiast do świetlicy, w obliczu odmowy wpisuje uwagę do dziennika, a Kuratorium 
Oświaty nie widzi w tej sprawie niczego bulwersującego? Jak to możliwe, że w tej samej szkole, wbrew 
prawu, odmawia się zorganizowania lekcji etyki? 
Nie przestajemy żądać od władz miejskich i szkolnych adekwatnych reakcji na krzywdzące zjawiska w 
szkołach. Apelujemy do rodziców i do wszystkich ludzi dobrej woli o postawienie tamy przemocy 
symbolicznej, naruszaniu podstawowych praw rodziców i uczniów oraz narażaniu poczucia godności i 
bezpieczeństwa uczniów. Drodzy wierzący rodzice, nie chcemy odbierać Wam żadnych praw, 
uszanujcie nasze i stańcie w obronie słabszych oraz mniej licznych. Drodzy przedstawiciele mniejszości, 
osoby bezwyznaniowe, nie jesteście sami, przypominajcie władzom oświatowym o obowiązujących 
przepisach prawnych i domagajcie się ich respektowania. Działajcie wspólnie z innymi rodzicami, 
sąsiadami i przyjaciółmi. Istnieje wiele instytucji i osób publicznych, dziennikarzy, samorządowców, 
prawników, którzy nie pozostaną obojętni wobec krzywdy dzieci.
Fundacja stale prowadzi działania na rzecz świeckości państwa w rożnych sferach życia publicznego. 
Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawie konfesyjnego charakteru działań instytucji publicznych oraz 
agitacji religijnej na terenie urzędów.
Wspieramy konferencje i imprezy promujące ideę świeckiego państwa, jak Dni Świeckości w Krakowie 
czy Dni Ateizmu w Warszawie. Fundacja współorganizowała pierwszy Kongres Świeckości w Warszawie, 
wzmocniliśmy organizację tego wydarzenia również finansowo.
W całym 2017 roku zespół Fundacji dokumentował przejawy i skalę praktyk dyskryminacyjnych oraz 
upowszechniał informacje na ten temat. Ilość odbiorców fejsbukowego fanpage’u projektu “Równość w 
szkole” wzrosła  w 2017 roku z blisko 3 tys. do ponad 6,3 tys. sympatyków, a fanpage Fundacji ma 
obecnie ponad 35 tys. sympatyków.
W ramach podejmowanych działań zespół mobilizował lokalne i szkolne społeczności, nauczycieli, 
rodziców i uczniów do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz łamania prawa. Oferujemy stałą, 
szybką i profesjonalną pomoc osobom dyskryminowanym w Polsce ze względu na wyznanie. 
Podejmowaliśmy interwencje u władz publicznych w odpowiedzi na zgłoszenia rodziców, nauczycieli i 
uczniów. Udzielaliśmy wsparcia rodzicom i uczniom niegodzącym się na wymuszanie uczestnictwa w 
wydarzeniach o charakterze religijnym, zainteresowanym lekcjami etyki w procesie organizowania zajęć 
oraz w sytuacjach o charakterze indoktrynacji i dyskryminacji, które dotykają uczniów z grupy 
bezwyznaniowej i nieuczęszczających na katechezę.
W trakcie 2017 roku udzieliliśmy ponad 200 porad (za pomocą poczty elektronicznej, Facebooka oraz 
telefonicznie) i podjęliśmy ok. 40 interwencji. Interwencje, które podejmowaliśmy dotyczyły 
problemów takich jak:
- zachowanie świeckiego charakteru urzędów publicznych oraz prowadzonych przez nie stron 
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internetowych; 
- niewłaściwe zapisy w statutach i w innych dokumentach szkolnych np. dotyczące wartości 
chrześcijańskich jako jedynych godnych respektowania w szkole, obowiązku sprawowania opieki nad 
uczniem nieuczęszczającym na religię przez katechetów, itp.;
- zasady organizowania rekolekcji oraz zapisy regulacji dotyczących rekolekcji m.in. dot. opieki nad 
uczniami, usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole lub w świetlicy/bibliotece, spowiedź oraz 
msze w szkołach podczas rekolekcji, upublicznienie list uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach itd. 
(szeroka korespondencja m.in. z RPO, MEN, dyrekcjami szkół);
- wymuszanie oświadczeń negatywnych o nieuczęszczaniu na lekcje religii, a także wymuszanie przez 
dyrektorów szkół opieki nad uczniami nieuczestniczącymi w lekcjach religii (uczniowie 17-letni są 
zatrzymywani w bibliotece, pomimo że religia jest ostatnią lekcją w planie zajęć klasy; brak możliwości 
przejęcia opieki przez rodzica; próby wymuszania udziału w lekcjach religii);
- zapisy o religii obowiązkowej w statucie szkoły niepublicznej (szeroka korespondencja z MEN; pojawiło 
się w tej sprawie wiele publikacji prasowych),
- umieszczanie religii w środku planu lekcji, a etyki po kilku okienkach, nawet w klasach, w których 30% 
uczniów nie uczęszcza na religię;
- zasady organizowania wydarzeń o charakterze religijnym w szkołach podczas np. Balu Świętych, 
jasełek (wymuszanie obecności uczniów na mszach – np. msza z okazji kanonizacji patronki szkoły lub z 
okazji Dni Parafii).

W sprawach dotyczących niezgodnych z obowiązującym prawem oświatowym zapisów w statutach 
szkół bądź w innych dokumentach szkolnych (m.in. wnioski o przyjęcie do szkoły pierwszoklasisty z 
pytaniem o uczestnictwo w religii rzymsko-katolickiej), dyrektorzy szkół zmieniają treść dokumentów. 
Często również modyfikują praktyki stosowane w szkole i z większą uwagą i zrozumieniem podchodzą 
do uczniów, rodziców należących do mniejszości wyznaniowych.
W związku z tym, że religia jest z reguły umieszczana w środku planu zajęć, pomiędzy innymi zajęciami 
obowiązkowymi – a dyrektorzy tłumaczą powyższe niemożnością innego ułożenia planu z powodu 
niedostępności sal lekcyjnych i niewystarczającej liczby nauczycieli – udostępniliśmy wzór pisma z 
prośbą o zmniejszenie wymiaru godzin religii do jednej godziny tygodniowo, które może być 
skierowane przez rodziców/pełnoletnich uczniów do Rady Rodziców w szkołach lub bezpośrednio do 
dyrektorów szkół. Promujemy to rozwiązanie, aby także i w ten sposób bronić rodziców i uczniów przed 
okienkami spowodowanymi lekcjami katechezy, przy jednoczesnym umieszczaniu lekcji etyki na 8-9 
godzinie lekcyjnej w piątek czy też na godzinie zerowej (7 rano). Takie rozwiązanie spotyka się z dużym 
poparciem wśród rodziców, ponieważ uczniowie są przeciążeni. 
W działalności Fundacji istotne znaczenie ma również zapewnienie wsparcia nauczycielkom i 
nauczycielom, których konstytucyjne uprawnienia często bywają zagrożone lub wręcz naruszane. Dzięki 
darczyńcom Fundacji, kontynuowaliśmy wsparcie (m.in. w zakresie finansowania obsługi prawnej) Pani 
Profesor Grażyny Juszczyk, nauczycielki matematyki w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, 
która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim tj. w jej miejscu pracy (szkoła publiczna). 
We wrześniu 2017r. Fundacja zwróciła się z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o 
zajęcie stanowiska i interwencję w związku z wejściem w życie zmienionej podstawy programowej 
przedmiotu szkolnego Wychowanie do Życia w Rodzinie. Prosimy Rzecznika, aby podjął działania w 
kierunku wprowadzenia w polskiej szkole rzetelnej i obiektywnej wiedzy o seksualności człowieka.
Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania 
zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie 
(Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem 
niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego autorzy zdecydowali się na 
próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie objęte programem ww. 
przedmiotu. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdaje się zakładać, że dwie godziny katechezy w 
tygodniu są niewystarczające i należy podjąć próbę katechizacji uczniów również w ramach 
Wychowania do Życia w Rodzinie, co jest przejawem skrajnego lekceważenia rodzin z mniejszości 
wyznaniowych i grupy bezwyznaniowej oraz łamania konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci 
zgodnie z własnym światopoglądem. 
W zaistniałej sytuacji zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do inicjatyw oddolnych. Zajęcia z WDŻ 
są nieobowiązkowe, zalecamy więc składanie pisemnych oświadczeń o zwolnieniu uczniów z ww. lekcji 
oraz zorganizowanie w ramach zajęć dodatkowych rzetelnego wychowania seksualnego. Autorzy 
podstawy programowej przypominają o konstytucyjnej „nadrzędnej pozycji rodziców (…) w wyborze 
nauczania, które oferowane jest dzieciom”. Dokument zobowiązuje również szkoły do zorganizowania 
poświęconego WDŻ spotkania z rodzicami, gdzie „nauczyciel przedstawia rodzicom do akceptacji 
program nauczania, podręcznik i pomoce naukowe”. Zachęcamy rodziców do skrupulatnego 
skorzystania z tego prawa.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie imprez 
o charakterze 
edukacyjnym, w tym 
wykładów, warsztatów, 
seminariów, 
konferencji, 
poświęconych 
tematyce wolności i 
praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, 
w szczególności 
swobody wyznania. 
Fundacja 
współorganizowała i 
współfinansowała 
pierwszy Kongres 
Świeckości, który odbył 
się w dniach 21 i 22 
października 2017 roku 
w Warszawie. 
Wydarzenie to zostało 
zorganizowane w 
reakcji na postępującą 
klerykalizację kraju, 
prowadzącą do 
podporządkowania 
wszystkich sfer 
działalności państwa i 
aktywności obywateli 
tzw. nauczaniu Kościoła 
katolickiego. I Kongres 
Świeckości był 
wydarzeniem 
bezprecedensowym. 
Przez dwa dni 
przedstawiciele partii 
politycznych i różnych 
organizacji 
pozarządowych oraz 
środowisk 
akademickich, 
debatowali o relacjach 
państwo - Kościół, 
konsekwencjach bardzo 
silnej obecności w życiu 
publicznym 
światopoglądu 
uwarunkowanego 
religijnie, a także 
scenariuszach dalszego 
rozwoju sytuacji i 
możliwościach 
przywrócenia 
równowagi między 
życiem świeckim a 
religią.

85.59.B
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
działalności 
wydawniczej w zakresie 
realizacji celów 
statutowych Fundacji, 
poprzez wydawanie 
folderów, katalogów i 
innego rodzaju 
materiałów 
informacyjnych. W roku 
2017 Fundacja wydała 
książkę Gab Heller "Czy 
można przekonać 
olbrzymów" do 
nieodpłatnej 
dystrybucji a także 
zeszyty do etyki (ponad 
6 tys. egzemplarzy) oraz 
ulotki informacyjne (ok. 
20 tys.) Ponadto od 
2015 roku 
udostępniamy szkołom 
- nieodpłatnie -
rekomendacje 
przygotowane w 
ramach projektu 
"Równość w szkole". 
Rekomendacje 
wysyłane są w 
odpowiedzi na prośby 
rodziców, uczniów lub 
też wraz z pismami 
interwencyjnymi.

58.19.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji

Organizowanie 
kampanii społecznych i 
informacyjnych, 
mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 
konstytucyjnej zasady 
rozdziału państwa i 
kościoła, wolności praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, w 
szczególności swobody 
wyznania; 
podejmowanie 
interwencji 
obywatelskich w 
ramach działalności 
statutowej w sprawach 
zgłoszonych Fundacji, a 
związanych z 
naruszaniem wolności i 
praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, 
w szczególności 
dotyczących naruszenia 
swobody wyznania; 
podejmowanie działań 
na rzecz aktywizacji 
społecznej osób 
należących do 
mniejszości 
wyznaniowych i 
bezwyznaniowej.

Kampania billboardowa 
"Szkoła to nie Kościoł", 
projekt "Równość w 
szkole", Kampania (pod 
roboczą nazwą) 
Rozdział Państwa od 
Kościoła.

94.99.Z
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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) 256,018.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 250,794.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 5,223.50 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.02 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 111,440.90 zł

0.00 zł

22,708.14 zł

88,732.76 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Fundacja prowadzi sklep internetowy 
niewierze.eu, w którym odbywa się sprzedaż 
książek tematycznie związanych z celami 
organizacji (ateizmem, świeckością, religią, 
prawami człowieka, otwartością i wolnością, 
racjonalnym pojmowaniem świata, promocją 
naukowego postrzegania i rozwiązywania 
problemów), t-shirtów, toreb i gadżetów m.in. z 
wykorzystaniem haseł z prowadzonych 
kampanii społecznych. Cały dochód ze 
sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowych 
jest przeznaczany na realizację celów 
statutowych fundacji. Prowadzenie sklepu służy 
upowszechnianiu i ochronie wolności i praw 
człowieka (wolność od religii), a także 
wspomaga rozwój demokracji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 139,353.67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 5,223.52 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 69,506.98 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 107,013.32 zł

3.3. 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 213,006.08 zł 107,013.32 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

207,726.42 zł 107,013.32 zł

0.00 zł 0.00 zł

4,292.49 zł

0.00 zł

986.82 zł

0.35 zł 0.00 zł

1 Billboardowa kampania społeczna "Szkoła to nie Kościół" 55,162.88 zł

2 Działania interwencyjne, edukacyjne oraz poradnictwo prawne - projekt "Równość w szkole" 5,173.18 zł

3 Kampania społeczna "Rozdział Państwa od Kościoła" (wsparcie prawne, edukacja oraz promocja w 
obszarze Świeckiego Państwa"

3,939.38 zł

4 Balony z hasłem "Nie ma wolności od świeckości" na Dni Świeckości Kraków oraz Dni Ateizmu 
Warszawa

1,230.00 zł

1 organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy 
na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, w szczególności swobody wyznania; podejmowanie interwencji 
obywatelskich w ramach działalności statutowej w sprawach zgłoszonych Fundacji, a związanych z 
naruszaniem wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności dotyczących 
naruszenia swobody wyznania

107,013.32 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43,068.15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 931.01 zł

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 świadczące usługi 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)

1.0 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)

0.5 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 931.01 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

8,172.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 65,533.10 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

24,000.00 zł

24,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41,533.10 zł

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

65,533.10 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 65,533.10 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
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)

2,355.55 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

750.00 zł

3.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

1.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4,100.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,850.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Wójcik, Tadeusz Dulniak, 
Tomasz Kalbarczyk Wypełniono 
sprawozdanie na stronie NIW w 

11.07.18
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
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