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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-23

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

2011-11-24

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

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

Kamil Zinczuk Przewodniczący Rady TAK

Tadeusz Dulniak Członek Rady TAK

Grzegorz Głowiak Członek Rady TAK

Paweł Żołnierczyk Członek Rady TAK
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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)                       
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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

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie jako 
działalność nieodpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 7 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 ze zm.), w 
sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 (nauka, 
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie) oraz pkt 22 
(upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji) 
powołanej wyżej ustawy, w następującym zakresie:
- 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 (w ramach PKD 94.99.Z – Działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),
- organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, w tym wykładów, 
warsztatów, seminariów, konferencji, poświęconych tematyce wolności i 
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności swobody 
wyznania (w ramach PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane),
- 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 (w ramach PKD 94.99.Z – 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana),
- podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób należących 
do mniejszości wyznaniowych i bezwyznaniowych (w ramach PKD 94.99.Z 
– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana),
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych Fundacji, poprzez wydawanie folderów, katalogów i innego 
rodzaju materiałów informacyjnych (w ramach PKD 58.19.Z – Pozostała 
działalność wydawnicza).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku fundacja kontynuowała m.in. działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i 
nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole ”. W ramach projektu Równość w Szkole podejmujemy szereg działań w 
odpowiedzi na zgłaszane nam praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia. Interweniujemy 
w sprawach organizacji uroczystości religijnych w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych, wymuszania uczestnictwa w rytuałach 
religijnych, indoktrynacji i dyskryminacji uczniów, szczególnie nieuczęszczających na katechezę, wpisywania w dzienniku 
elektronicznym nieobecności lub zwolnienia uczniów niezapisanych na lekcje religii w miejsce tworzenia wirtualnych oddziałów, 
prowadzenia lekcji etyki przez katechetów itp.
Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy 17 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców, 
uczniów i nauczycieli w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych. 

W 2019 roku udzieliliśmy niemal 600 porad telefonicznych i pisemnych w odpowiedzi na zapytania kierowane do fundacji przez 
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e mail oraz Facebook. Wysłaliśmy blisko 80 pism do dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, rzeczników, ministerstw, władz 
rządowych i samorządowych oraz innych instytucji w sprawach dotyczących nierównego traktowania ze względu na wyznanie 
lub jego brak. 

Wiosną 2019 roku zrealizowaliśmy najnowszą kampanię społeczną pod hasłem „Nauko, ufam Tobie”. Kampania była 
prowadzona na wykupionych powierzchniach ekranów LED oraz w komunikacji miejskiej w największych miastach w Polsce 
(Warszawa, Kraków, Trójmiasto) oraz w internecie. 

Fundacja prowadziła monitoring i interweniowała rówież wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W 
październiku ubiegłego roku zwróciliśmy się do Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów jako organu prowadzącego IV 
Liceum Ogólnokształcące, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru szkoły i przestrzeni miejskiej. Placówka ta ma zwyczaj 
eksponowania barw Watykanu na równi z polskimi barwami narodowymi - m.in. wywiesza flagę Watykanu obok flagi Polski na 
maszcie przed budynkiem szkoły. 
Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia o usunięcie nieprawidłowości polegających na umieszczeniu na 
nowych ambulansach przekazanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu napisów: "Ku chwale Bożej i na 
ratunek bliźnim". 
Na naszych profilach społecznościowych (Facebook, Twitter i Instagram) a także na portalu www.wolnoscodreligii.pl 
publikujemy różne przypadki nadużyć lokalnych władz i instytucji, które faworyzują określony związek wyznaniowy i tym samym 
nie traktują równo różnych podmiotów. 

Wspieraliśmy obywatelską akcję sprzeciwu wobec wprowadzenia do nowego wzoru paszportu hasła „Bóg, honor, ojczyzna”.

Fundacja uczestniczyła w Dniach Świeckości w Krakowie podczas których eksponowaliśmy balony dmuchane helem (Marsz 
Świeckości) z hasłami kampanii społecznej. Podczas Dni Ateizmu w Warszawie współorganizowaliśmy panel dyskusyjny pt. 
"Wolność sumienia jako fundament ładu demokratycznego", a także eksponowaliśmy balony z hasłami kampanii "Nauko, ufam 
Tobie" podczas marszu. 

Opis głównych interwencji w ramach projektu "Równość w Szkole":
W marcu 2019 r. fundacja wystąpiła do Urzędu Stołecznego Warszawy, Urzędu Dzielnicy Włochy oraz do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, z wnioskiem o przeprowadzenie działań nadzorczych wobec dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 277 w 
Warszawie w związku z faktem, że rodzice otrzymali do podpisania druk oświadczenia pod nazwą „zgoda na udział w 
rekolekcjach wielkopostnych”, w którym zobowiązywano ich do zakreślenia, że „nie wyrażają zgody” na uczestniczenie dziecka 
w rekolekcjach. Praktyka ta narusza postanowienia Konstytucji RP art. 53 ust. 7: Nikt nie może być obowiązany przez organy 
władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Kuratorium Oświaty w Warszawie 
przeprowadziło kontrolę i poinformowało fundację, że „zwróciło dyrektorowi szkoły uwagę na niewłaściwy sposób organizacji 
rekolekcji, zwłaszcza pozyskiwania deklaracji o udziale w rekolekcjach ”.

W odpowiedzi na prośby rodziców i uczniów we wrześniu 2019 r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji I Liceum 
Ogólnokształcącego w Siedlcach, w którym prosiliśmy o zmianę praktyki organizowania święta szkoły. Placówka w miejsce 
planowych zajęć dydaktycznych zaplanowała udział uczniów w mszy rzymskokatolickiej. Zwróciliśmy dyrekcji szkoły uwagę, że 
uroczystości religijne powinny odbywać się poza ramowym planem zajęć. Wizyta grupy uczniów w kościele nie powinna 
zmieniać planu lekcji szkoły i wyglądać jak wyjście zorganizowane dla całej szkolnej społeczności.

W dniu 25 września fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Katowicach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 
doraźnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie z powodu niezgodnego z obowiązującym prawem, zbierania przez szkołę 
oświadczeń o nieuczestniczeniu tj. „rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii”. Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa 
odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, 
że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę, lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór 
zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Kuratorium w efekcie przeprowadzonej kontroli doraźnej uznało zastrzeżenia fundacji za 
zasadne.

Od dłuższego czasu prowadzimy akcję promującą umieszczanie nieobowiązkowych lekcji etyki lub religii wyłącznie na pierwszej 
lub ostatniej godzinie lekcyjnej. W ubiegłym roku wspieraliśmy w tej kwestii również działania warszawskiej radnej Agaty 
Diduszko - Zyglewskiej. Doprowadziły one do wydania przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Warszawie stanowczego 
oświadczenia nawołującego władze stołecznych szkół do zastosowania opisanego standardu. W odpowiedzi na powyższe 
wydarzenia Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazało dyrektorom szkół i przedszkoli województwa mazowieckiego 
zadziwiające oświadczenie dotyczące sposobu organizacji nauki religii w szkołach i przedszkolach, gdzie sugeruje się, że 
układanie planu zajęć przez szkoły w taki sposób, że lekcja religii jest na początku na lub na końcu zajęć lekcyjnych jest 
dyskryminujące wobec katechetów. Prowadzimy z Kuratorium korespondencyjną polemikę w tej sprawie, twierdzimy 
stanowczo, że religia oraz etyka są zajęciami nieobowiązkowymi i nie można zrównywać ich statusu z zajęciami 
obowiązkowymi, jak matematyka czy biologia. Zastanawiamy się, dlaczego Mazowieckie Kuratorium Oświaty występuje 
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przeciwko umieszczaniu przedmiotów nadobowiązkowych na skrajnych godzinach (przed lub po zajęciach obowiązkowych)? 
Czy mamy to interpretować jako próbę wywierania presji na uczestnictwo uczniów w katechezie? Czy w opinii kuratora chemia 
może być na ostatniej godzinie lekcyjnej a religia rzymskokatolicka nie? Czy brak literalnego zapisu w rozporządzeniu 
dotyczącym organizacji religii i etyki, że lekcje ww. przedmiotów winny być organizowane przed lub po obowiązkowych 
zajęciach jest powodem, żeby szkoły nie brały pod uwagę praw, interesów, komfortu i bezpieczeństwa wszystkich uczniów?

Na prośbę rodziców 7-letnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu, chcących aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach 
etyki zwróciliśmy się z prośbą do organu prowadzącego placówką o wyrażenie zgody na zorganizowanie w szkole zajęć dla 
grupy międzyoddziałowej. Z-ca Prezydenta Miasta Radomia Karol Semik początkowo odmówił rodzicom organizacji etyki w 
szkole macierzystej i ograniczył się do „skierowania zainteresowanych do 3 innych placówek oświatowych, w których są 
organizowane lekcje etyki”, aby tam na własną rękę dopytywali o możliwość dopisania swoich dzieci do listy uczniów 
uczęszczających na lekcje etyki. Rodzice uczniów odwołali się od decyzji prezydenta m.in. ze względu na fakt, że sprawa dotyczy 
siedmioletnich dzieci, dla których podróżowanie od szkoły do szkoły, byłoby ze zrozumiałych względów niemożliwe. W dniu 20 
grudnia 2019 r. wpłynęła odpowiedź od Z-cy Prezydenta Miasta Radomia, który ostatecznie zgodził się aby lekcje etyki były 
organizowane w szkole macierzystej uczniów. W efekcie kilkumiesięcznej korespondencji rodziców i fundacji wysyłanej do 
dyrekcji szkoły, urzędu miasta Radomia, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka uczniowie od drugiego 
semestru będą mogli uczęszczać na etykę w swojej szkole. 

Na prośbę rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie zwróciliśmy się do dyrekcji placówki z pismem, w którym 
prosiliśmy o zmianę niewłaściwego sposobu organizowania jubileuszu szkoły tj. wpisanie mszy rzymskokatolickiej do oficjalnego 
programu obchodów. Msza jako wydarzenie o charakterze wyznaniowym powinna pozostawać poza regułami szkolnymi, co 
pozwoli na nieujawnianie wyznania przez osoby niewyrażające chęci do udziału w takim wydarzeniu (Art. 53 ust. 7 Konstytucji 
RP głosi: "Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań 
religijnych lub wyznania"), jak również na zachowanie standardów niedyskryminacji i równego traktowania uczniów. Dyrektor 
szkoły uważany jest za organ władzy publicznej, jako podmiot powołany w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych 
jest zobowiązany do przestrzegania Konstytucji RP, w tym art. 25 ust. 2 w brzmieniu Władze publiczne w Rzeczypospolitej 
Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę 
ich wyrażania w życiu publicznym. Ponadto nad obchodami honorowy patronat objął Prezydent Miasta Krakowa, w związku z 
czym wnioskowaliśmy do prezydenta o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy praktyka organizowania święta szkoły publicznej, 
w harmonogramie którego znajduje się msza rzymskokatolicka nie narusza normy Art. 25 Konstytucji RP. Problem stanowi fakt, 
iż dyrekcja szkoły nie widzi nic niestosownego w organizacji mszy rzymskokatolickiej przy współudziale edukacyjnej placówki 
publicznej uważając, że wystarczającym rozwiązaniem jest umożliwienie uczniom pójścia do domu lub pozostania w szkolnej 
świetlicy w oczekiwaniu na późniejsze lekcje. Co gorsza taka postawa dyrekcji szkoły spotyka się ze wsparciem władz miejskich 
w osobie Anny Korfel – Jasińskiej, z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, która uważała za stosowną reakcje ograniczenie się do 
poinformowania fundacji, że „program obchodów rocznicowych w szkole został przyjęty „bez zastrzeżeń Rady Pedagogicznej i 
Rady Rodziców”. W opinii fundacji tłumaczenie, że nikt z Rady Rodziców nie zgłosił jawnego sprzeciwu nie jest 
usprawiedliwieniem dla faktu, że władze publiczne naruszają postanowienia konstytucji, opisana zaś powyżej organizacja 
uroczystości ma dla części społeczności szkolnej jednoznacznie wykluczający charakter.

W październiku 2019 r. fundacja zwróciła się z prośbą do dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Bochni o niewyrażanie zgody 
organizatorom rekolekcji na dowolne przerywanie zajęć obowiązkowych rekolekcjami (zwolnienie z czwartej i piątej godziny 
lekcyjnej w celu wyjścia na odpust w pobliskiej parafii rzymskokatolickiej) i przywrócenie świeckiego charakteru placówce 
publicznej.

Fundacja zwróciła się również z pisemnym wnioskiem do dyrektora XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie o zmianę planu 
zajęć jednej z klas, w której większość uczniów nie uczęszcza na lekcje religii rzymskokatolickiej, ale zmuszona była przebywać 
podczas zajęć razem z uczniami uczestniczącymi w zajęciach, „pod opieką” katechety. Od rodziców uczniów uczęszczających do 
tej szkoły otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe lekcje religii umieszczane są w planie zajęć pomiędzy innymi 
przedmiotami obowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii 
rzymskokatolickiej nie stanowi to istotnego problemu, inaczej jest w klasach, w których większość uczniów nie uczestniczy w 
katechezie (w tym przypadku 13 na 25 uczniów w oddziale). W efekcie wymiany korespondencji dyrektor zobowiązał się do 
zmiany planu zajęć w taki sposób, aby lekcje religii rzymskokatolickiej były na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a 
uczniowie którzy nie uczestniczą w zajęciach nie musieli przebywać w szkole.

Interweniowaliśmy w sprawie szkoły nr 10 w Rzeszowie, w związku z treściami publikowanymi na stronie internetowej szkoły i 
nieprawidłowościami w działaniach pedagoga szkolnego, których wyrazem są naruszające godność oraz podstawowe prawa 
uczniów i rodziców, fałszywe i szkodliwe wychowawczo treści publikowane na portalu szkoły w zakładce „Pedagog Szkolny”. W 
witrynie szkoły znajdował się rekomendowany przez pedagoga szkolnego wybór lektur, wśród nich „Jak wychować rasowych 
chuliganów” oraz „Istota tzw. Rewolucji Genderowej”. W tekście „Jak wychować rasowych chuliganów” czytamy: „Należy je 
odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na religię i nie nakłaniać do Kościoła ” na 
liście czynników, które mają rzekomo prowadzić do ukształtowania aspołecznych łobuzów. W tekście „Istota tzw-Rewolucji 
Genderowej” czytamy „m.in. Gender – pojęcie określające <<płeć społeczno-kulturową>> to znaczy taką, którą można sobie 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wybrać dowolnie i być po prostu zdeklarowanym homo -, bi – lub transseksualistą”. W ww. tekście znajdziemy również m.in. 
zrównanie feminizmu i komunizmu, wyrażony explicite sprzeciw dla równości praw człowieka oraz implicite przekonanie, iż 
preferowana przez pedagog wersja światopoglądu katolickiego jest jeśli nie obowiązkową, to właściwą dla społeczności 
szkolnej. W efekcie naszej interwencji materiały zostały usunięte ze strony placówki.
Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika zgodnie z art. 
10 i art. 10 a Ustawy, w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadami niedyskryminacji, nadawania szkołom publicznym imion 
świętych katolickich w związku, m. in. ze sprawą umieszczenia przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy na budynkach wszystkich 
szkół publicznych tablic z Dekalogiem (w tej sprawie prowadziliśmy intensywne działania w 2018 r.).
Jak wskazał w korespondencji Wójt Gminy Tuszów Narodowy, wiele szkół publicznych nosi imiona świętych katolickich. Obranie 
patrona szkoły z kręgu osób mających szczególne znaczenie dla wyznania rzymskokatolickiego istotnie wpływa na życie szkoły, 
ponieważ z reguły wiąże się ze szczególnym sposobem obchodzenia Dnia Patrona (często wpływa na przebieg wszystkich 
uroczystości szkolnych). Jest to także jednoznaczna demonstracja wartości, w jakich będzie wychowywana młodzież w danej 
placówce. Fundacja prowadziła badania ankietowe, które potwierdzają ten stan rzeczy. W Miejskiej Szkole Podstawowej w 
Piekarach Śląskich, szkoła wybierając na patrona Jana Pawła II, zawarła w statucie postanowienia (w opinii fundacji naruszające 
m.in. art. 53 ust. 3 Konstytucji) stwierdzające, że szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną 
koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności 
sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.: a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety a centrum 
oddziaływań wychowawczych stanowi między innymi osoba Jana Pawła II – Jego nauczanie”. Takie przypadki w skali całego 
kraju nie są zjawiskiem odosobnionym i wyjątkowym, wręcz przeciwnie (podobnie użycie sformułowania typu „z zapewnieniem 
wolności sumienia” mają nieraz charakter wyłącznie zabezpieczający władze szkoły, pełnią funkcję listka figowego i nie 
przekładają się na rzeczywiste funkcjonowanie szkoły. W cytowanym przypadku statut wydaje się również mieć zapisy 
wzajemnie sprzeczne). Szkoły zazwyczaj ujednolicają metody wychowywania uczniów i kształtowania ich moralnych postaw, co 
w przypadku placówek, które opierają wychowywanie młodzieży na wartościach reprezentowanych tak silnie przez patronów 
szkół, tj. wartościach rzymsko-katolickich, może prowadzić do indoktrynacji, nadużyć i naruszeń prawa.
Niedopuszczalne bowiem jest narzucanie uczniom innego wyznania a także uczniom niereligijnym, wartości katolickich. Szkoła 
publiczna powinna być miejscem wolnym od wszelkiej dyskryminacji uczniów. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe, nauczanie i wychowanie powinno mieć za podstawę uniwersalne zasady etyki. Tylko takie kształcenie uczniów i 
młodzieży,
oparte na wspólnych dla nich wartościach, pozwoli wykształtować w nich postawę szacunku wobec innych. Ministerstwo w 
odpowiedzi wskazało w swoim piśmie wyłącznie podstawę prawną w oparciu o którą szkoły dokonują wyboru imienia patrona 
lub też dokonują zmiany czy uchylenia imienia nadanego szkole. Rzecznik Praw Dziecka nie odpowiedział na nasze pismo. 
Dlatego niezbędne jest wspieranie społeczności szkolnych i akcja oddolnego inicjowania zmian, obrony praw uczniów, rodziców 
i nauczycieli.

Ilość pobrań materiałów ze strony projektu w roku 2019:
16 809 pobrań oświadczenia rezygnacji z lekcji religii,
2503 pobrań książki G. Heller "Czy można przekonań olbrzymów",
3 300 pobrań wzoru wniosku do dyrekcji o zmianę planu zajęć tak aby religia była na pierwszej lub na ostatniej godzinie 
lekcyjnej,
1803 pobrań oświadczenia dot. życzenia udziału w lekcjach etyki,
1273 pobrań wniosku o zmniejszenie wymiaru godzin lekcji religii/etyki,
1226 pobrań skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wymuszania obecności w szkole uczniów nieuczęszczających na 
religię (religia jest pierwszą lub ostatniej godzinie lekcyjnej),
1073 pobrań wniosku o zdjęcie krzyża,
897 pobrań skargi dot. biernego uczestnictwa uczniów niezapisanych na religię w lekcjach religii "pod opieką" katechety,
546 pobrań skargi do kuratorium dotyczącej dyskryminacji w szkole,
1 669 pobrań scenariusza lekcji etyki "Czy możliwe jest zwycięstwo bez przegranych".
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

50000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Projekt "Równość w Szkole".
W ramach projektu "Równość w Szkole" 
podejmujemy szereg działań w odpowiedzi na 
zgłaszane nam praktyki o charakterze 
dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności 
sumienia. Interweniujemy w sprawach 
organizacji uroczystości religijnych w czasie 
obowiązkowych zajęć szkolnych, wymuszania 
uczestnictwa w rytuałach religijnych, 
indoktrynacji i dyskryminacji uczniów, 
szczególnie
nieuczęszczających na katechezę, wpisywania w 
dzienniku elektronicznym nieobecności lub 
zwolnienia
uczniów niezapisanych na lekcje religii w miejsce 
tworzenia wirtualnych oddziałów, prowadzenia 
lekcji
etyki przez katechetów itp. 
Wspieramy również rodziców w przygotowaniu 
pism interwencyjnych, umożliwiamy 
skorzystanie z porad prawników. Na stronie 
internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl 
umieściliśmy 17 wzorów pism do wykorzystania 
przez rodziców, uczniów i nauczycieli w 
sprawach, w których szkoła i państwo narusza 
ich prawa i nie przestrzega aktów 
normatywnych.

94.99.Z 49 937,71 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

2

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

Kampania społeczna "Nauko, ufam Tobie".

Poprzez kampanię społeczną "Nauko, ufam 
Tobie" chcielibyśmy zachęcić do afirmacji 
rozumu, sprowokować dyskusję o tym, jakie 
znaczenie ma światopogląd oparty na nauce w 
dobie rozwoju ruchów antyszczepionkowych czy 
homofobicznych. 
Kampania była prowadzona w miesiącach 
marzec/kwiecień na ekranach LED w Gdyni ( 40 
autobusów), Warszawie i w Krakowie.
Fundamentalnym elementem misji Fundacji 
Wolność od Religii jest upowszechnianie i 
umacnianie samodzielnego, krytycznego 
myślenia oraz racjonalnego światopoglądu. 
Deklarujemy nasze przywiązanie do 
rozumowego objaśniania świata, celowo 
zestawiając je z cytatami, które w jaskrawy 
sposób pokazują szkodliwość niektórych 
przekonań sprzecznych z dorobkiem 
współczesnej nauki.
Hasła: „Nauko, ufam Tobie”; „Niech będzie 
pochwalona nauka”; „Myślcie, a będzie wam 
dane” czy też „Na wieki wieków nauka” 
pojawiają się na grafikach w zestawieniu ze 
szkodliwymi, publicznymi wypowiedziami, 
piętnującymi nieakceptowany przez ich autorów 
styl życia lub cechy. Każdy indywidualnie ma 
prawo do pozanaukowych przekonań, jednak 
sprzeciwiamy się próbom uwiarygodnienia tych 
tez w prawodawstwie.

Kampania została sfinansowana z darowizn od 
osób fizycznych i prawnych, w tym z 
uruchomionej zbiórki na portalu zrzutka.pl. 
Koszt kampanii to 25 734,50 zł.

94.99.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Projekt "Świeckie Państwo" realizowany przez 
fundację to poza podejmowanymi 
interwencjami, współorganizowanie i udział w 
wydarzeniach o charakterze edukacyjnym. 
Fundacja uczestniczy w dorocznych Dniach 
Ateizmu i Dniach Świeckości oraz jest 
zaangażowana w działania Kongresu Świeckości.
w 2019 roku fundacja uczestniczyła w Dniach 
Świeckości w Krakowie podczas których 
eksponowaliśmy balony dmuchane helem 
(Marsz Świeckości) z hasłami kampanii 
społecznej. 
Podczas Dni Ateizmu w Warszawie 
współorganizowaliśmy panel dyskusyjny pt. 
"Wolność sumienia jako fundament ładu 
demokratycznego", a także eksponowaliśmy 
balony z hasłami kampanii "Nauko, ufam Tobie" 
podczas marszu.

85.59.B 8 164,30 zł
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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 zysków i strat) 231 792,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221 790,13 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 6 574,20 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 427,93 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50 291,83 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Fundacja prowadzi sklep internetowy www.niewierze.eu, w którym sprzedaje książki 
tematycznie związane z celami fundacji (ateizm, świeckość, sekularyzm, filozofia, etyka, 
postawy moralne, demokracja liberalna, pluralizm, prawa człowieka, wolność wyznania, 
społeczeństwo obywatelskie, edukacja, równość itp.), t-shirty z hasłami prowadzonych 
kampanii, opaski silikonowe, magnesy, gry planszowe - Kleropol, etc. Dochód ze sprzedaży 
prowadzonej w sklepie przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 178 072,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł
3 427,93 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 55 407,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 149 073,77 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 228 490,38 zł 149 073,77 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

217 871,39 zł 149 073,77 zł

0,00 zł 0,00 zł

2 115,83 zł

0,00 zł

8 503,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Projekt "Równość w Szkole" (interwencje, poradnictwo, materiały informacyjne) 49 937,71 zł

2 Projekt "Świeckie Państwo" (konferencje, udział w wydarzeniach, interwencje - sekularyzm) 8 779,30 zł

3 Działania statutowe: interwencje, wsparcie prawne, kampanie społeczne, konferencje, 
komunikacja na portalach społecznościowych - wynagrodzenia dla całego zespołu (m.in. grafik 
oraz fundraiserka); wysyłka materiałów z kampanii "Nauko, ufam Tobie"

64 067,32 zł

4 Pozostałe koszty podejmowanych działań statutowych w tym materiały biurowe, laptop, najem 
biura, usługi księgowe, telefon, opłaty pocztowe/kurierskie, hosting

15 401,90 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

41 917,63 zł

1 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

6 574,20 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 918,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4 458,37 zł

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)

2 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 11 585,94 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 4 458,37 zł

10 887,54 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

3 694,00 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

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.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,58 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 86 460,00 zł

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

86 460,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 291,66 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

645,00 zł

1 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

44 000,00 zł

44 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 460,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 86 460,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Fundacja zatrudniała pracowników zajmujących się 
koordynacją i realizacją działań statutowych w tym 
interwencjami, komunikacją poprzez portale 
społecznościowe, pracami graficznymi, fundraisingiem, 
poradnictwem (w tym telefonicznym), wsparciem 
administracyjnym szczególnie w zakresie dystrybucji 
materiałów z projektu 'Równość w Szkole" (zeszyty do 
etyki, ulotki) w okresie wrzesień-październik.

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

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 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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Wójcik
Tomasz Kalbarczyk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-06-23
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