Fundacja Wolność od Religii

Lublin dn. 30.06.2013

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
WOLNOŚĆ OD RELIGII ZA 2012 ROK
Zarząd Fundacji Wolność od Religii przedstawia sprawozdanie merytoryczne za okres 01
stycznia 2012 do 31.12.2012 roku.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
Statutu z dnia 15.11.2011 roku. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
1. Nazwa Fundacji: Fundacja Wolność od Religii
2. Siedziba Fundacji: 20-023 Lublin ul. Fryderyka Chopina 41/2 ; e-mail:
fundacja.wor@gmail.com
3. Data i numer rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Fundacja została zarejestrowana 24.11.2011 w Sądzie Rejonowym LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000403073
Fundacja Wolność od Religii została ustanowiona przez Dorotę Wójcik oraz
Andrzeja Wójcika zwanych dalej „ Fundatorami” aktem notarialnym w dniu
14.06.2011, repertorium A nr 1561/2011 r.
4. Fundacja posiada nr REGON 061356560 oraz NIP 712-326-74-31
5. Zarząd Fundacji (wg. wpisu na dzień 30.06.2013):
Prezes Zarządu Fundacji: Dorota Wójcik
Członek Zarządu: Andrzej Wójcik
Członek Zarządu: Tadeusz Dulniak
Członek Zarządu: Rafał Dąbrowski
6. Cele Statutowe Fundacji.
Celami Fundacji są:
działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i
promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
b)
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,
c)
rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i
obywatelskiego,
d)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w
szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei
społeczeństwa otwartego,
a)

upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz
niewierzących,
f)
udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle religijnym,
g)
udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym,
h)
niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym,
i)
badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania,
j)
wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności.
e)

Fundacja realizuje swoje cele przez:
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)
wspieranie i finansowanie działalności i rozwoju portalu internetowego
(http://www.wolnoscodreligii.pl),
b)
działalność wydawniczą,
c)
organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji tematycznie związanych z
celami statutowymi Fundacji,
d)
organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
e)
organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych,
f)
przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży,
g)
współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym do Fundacji profilu działalności.
7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych tj. sprawozdanie merytoryczne z działalności
statutowej Fundacji „Wolność od Religii” na rok 2012.
W m-cu lutym oraz grudniu 2012 roku Fundacja Wolność od Religii zorganizowała spotkania
środowiska osób o światopoglądzie ateistycznym, agnostycznym czy sceptycznym z woj. lubelskiego.
Zakres tematyczny i przebieg odbytych spotkań związany był z informowaniem opinii publicznej w
kwestiach dotyczących ateizmu i promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa.
Zaproszeni na spotkanie goście mieli okazję do przeprowadzenia wykładów i dyskusji z uczestnikami
spotkania. Gośćmi pierwszego spotkania był m.in. Przewodniczący okręgu lubelskiego oraz
członkowie antyklerykalnej partii Racja. Gościem drugiego spotkania był Przewodniczący Polskiego
Stowarzyszenia Racjonalistów, Jacek Tabisz oraz dr Tomasz Kalbarczyk.
Spotkania miały na celu m.in. wsparcie i wzmocnienie 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. Istotny
również był aspekt integrujący środowisko oraz wzmacniający zaangażowanie obywatelskie w
sprawach istotnych i zintegrowanych z działalnością statutową Fundacji.
W kwietniu 2012 Fundacja Wolność od Religii współuczestniczyła w „Tygodniu Apostazji”. Naszym
zadaniem było udzielanie informacji oraz szeroko pojęte wsparcie dla osób pragnących wypisać się z
Kościoła Katolickiego.
W okresie od października 2012 do stycznia roku 2013, Fundacja Wolność od Religii we współpracy z
innymi organizacjami racjonalistyczno-ateistycznymi przeprowadziła pierwszą w Polsce, ateistyczną
kampanię billboardową. W 27 miastach w Polsce, na 45 billboardach zostały umieszczone plakaty z
hasłem: „Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę.” lub „Nie wierzysz w Boga? Nie jesteś sam.”
Celem kampanii było wywołanie ogólnopolskiej dyskusji na temat obiegowego postrzegania wartości
uniwersalnych jako zasad przynależnych religii, a w szczególności religii katolickiej. Również
chcieliśmy zwrócić uwagę, iż współczesne polskie społeczeństwo nie jest jednolite światopoglądowo.
Mamy nadzieję, iż dzięki kampanii udało się skutecznie włączyć się w ważną dyskusję - protest
przeciwko finansowaniu lekcji religii z budżetu państwa, jak i samej obecności religii katolickiej w
publicznych przedszkolach i szkołach. Sprzeciw budzą zarówno mechanizm finansowania, jak i brak
realnego wyboru fakultatywnych zajęć.

Kampania ateistyczna i jej wpływ na świeckość państwa zostały dostrzeżone również przez
WiceMarszałkinię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Wandę Nowicką. Fundacja otrzymała II
nagrodę Kryształowego Świecznika przyznaną w plebiscycie internautów za wkład w budowę państwa
świeckiego.
W listopadzie Fundacja uczestniczyła na zaproszenie Koła Naukowego Badania Religii przy Zakładzie
Religioznawstwa i Filozofii Wschodu UMCS w debacie pt. „O co chodzi z tym ateizmem”. Dzięki
uczestnictwu mieliśmy możliwość m.in. upowszechniać szacunek i tolerancję wobec osób
niewierzących i informować uczestników, głównie studentów w sprawach dotyczących relacji
państwo-kościół.
Fundacja w roku 2012 zamieszczała artykuły, opinie, komentarze na stronie internetowej
www.wolnoscodreligii.pl oraz na profilu Fundacji na portalu społecznościowym facebook. Fundacja
udzielała również porad i odpowiedzi na zapytania kierowane do niej telefonicznie lub za
pośrednictwem e-maili lub listów. Fundacja dystrybuowała poprzez stronę internetową materiały
promujące cele Fundacji.
Fundacja wyraziła listowne podziękowania prof. Januszowi Ostoji-Zagórskiemu, rektorowi
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za zdjęcie symbolu religijnego z przestrzeni
publicznej. Fundacja wyraziła tym samym opinie, iż symbole religijne w miejscach publicznych nie
odzwierciedlają poglądów czy też potrzeb wszystkich mieszkańców Polski, a więc i pracowników
uczelni oraz studentów.
Przestrzeń publiczna nie powinna być zawłaszczana przez jedną grupę religijną, nawet jeśli stanowi
ona statystyczną większość.
8. Przychody/Księgi Rachunkowe


Fundacja prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady rachunkowości określone Ustawą z
dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. Nr 121/94 poz. 591 ) z późniejszymi zmianami.
W roku 2012 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym,
że:


W 2012 roku Fundacja nie poniosła nakładów na zakup środków trwałych ani wartości
niematerialnych i prawnych.




W Fundacji nie występują środki trwałe wytworzone na własne potrzeby.
Fundacja nie używa żadnych przedmiotów na podstawie umowy leasingu.



Zapasy towarów i materiałów ewidencjonowane są w cenach zakupu.



W roku podatkowym 2012 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych oraz zapasów.



Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki .



Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł.



Fundacja posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe.



Zobowiązania długoterminowe w Fundacji nie występują.



Stan środków pieniężnych obejmuje środki pieniężne w kasie, oraz środki na rachunkach
bankowych. W bilansie wykazano je w wartości nominalnej.



Dochód osiągnięty w 2012 r. w kwocie 12.850,09 zł. stanowi kwotę wolną od podatku na
mocy art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w całości zostanie
przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.



Na koniec roku Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika.




Fundatorzy oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają żadnych wynagrodzeń,
nie były udzielone pożyczki osobom wchodzącym w skład Zarządu
i Rady.







Fundacja , oprócz dochodów pochodzących z darowizn , osiąga również dochody
z działalności gospodarczej na terenie RP.
Struktura przychodów wygląda następująco:
- sprzedaż towarów
13 %
- darowizny
87 %





Przychody ze sprzedaży tj. z działalności gospodarczej: 13 233,80zł.
Zużycie materiałów i energii: 559,90 zł.
Koszty działalność operacyjnej tzw. Usługi obce: 83 358,06 zł. (głównie rachunki za wynajem
billboardów)
Darowizny: 89 754,23 zł.




W ustawowym terminie tj. do końca m-ca marca Fundacja złożyła PIT-8 w I Urzędzie
Skarbowym w Lublinie

Prezes Zarządu – Dorota Ewa Wójcik
Członek Zarządu – Andrzej Ryszard Wójcik

Lublin dn. 30.06.2013

…………………………………..
……………………………………

