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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

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,
- promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
- wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i 
umacnianie samodzielnego i  krytycznego myślenia, racjonalnego 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 osób niewierzących,
- udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym 
na tle wyznaniowym,
- 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:
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W styczniu 2016 r. Fundacja Wolność od Religii przeprowadziła czwartą już, społeczną kampanię 
billboardową, z plakatem „Masz prawo nie wierzyć”. Fundacja wykupiła ekspozycję plakatów na jeden 
miesiąc, na 47 billboardach w 29 miastach w Polsce. Kampania cieszyła się zainteresowaniem mediów, 
udzielaliśmy wywiadów prasowych i telewizyjnych. Budżet kampanii wyniósł 55 128,11 zł. (w tym 
wszystkie środki zebrane w ramach 1% w 2015 r. - 46 122,52 zł. oraz darowizny indywidualne). 
Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej 
w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na 
zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że 
czujemy się Polakami 
i mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. W kampaniach oraz w codziennych publikacjach w 
mediach elektronicznych domagamy się równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób 
niewierzących. Inicjujemy i prowadzimy w ten sposób swoistą edukację społeczną, w ramach której 
przypominamy, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób 
dyskryminowani. Liczymy również na to, że sprzeciwiając się stereotypowi Polaka-katolika, wywołamy 
publiczną dyskusję i refleksję na temat polskiej tożsamości. 
W lipcu 2016 r. Fundacja w odpowiedzi na publiczny apel redaktora naczelnego pisma Liberte!, Leszka 
Jażdżewskiego (inicjatora akcji ŚWIECKA SZKOŁA) wsparła inicjatywę wydania dwudziestego trzeciego 
numeru czasopisma pod tytułem „Dlaczego chrześcijaństwo się 
w Polsce nie przyjęło?” darowizną w wysokości 500 zł. Pismo ukazuje się od 2008 roku, po ostatnich 
wyborach parlamentarnych zostało pozbawione przyznanych wcześniej ministerialnych dotacji na 
działalność. 
W lipcu 2016 r. Zarząd Fundacji wystąpił do Fundacji Batorego o przyznanie grantu 
w wysokości 100 000 tys. zł. W październiku Fundacja otrzymała grant. W ramach dotacji zespół 
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Fundacji kontynuował i rozwijał projekt “Równość w szkole”. Projekt ten jest przez Fundację 
realizowany w sposób ciągły. Początkowo był on prowadzony na zasadzie wolontariatu szeroko 
rozumianego zespołu Fundacji pod nazwą “Religia i etyka w szkole” (2012-2013), a następnie od 2014 
roku, dzięki dofinansowaniu z funduszy EOG, realizujemy go w formie projektu pod nazwą 
“Dyskryminacja osób niewierzących i nieuczestniczących 
w lekcjach religii” (Równość w szkole). W ramach projektu  Równość w szkole prowadzimy działania 
informacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 
i indoktrynacji w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii, uroczystości 
szkolnych, założeń i praktyk edukacyjnych oraz wychowawczych. 
W całym roku 2016 zespół Fundacji dokumentował przejawy i skalę praktyk dyskryminacyjnych oraz 
upowszechniał informacje na ten temat. Dotacja umożliwiła usprawnienie narzędzi komunikacji z 
odbiorcami projektu (strona www i media społecznościowe) oraz bardziej efektywne działania. 
Powstała nowa, znacznie bardziej funkcjonalna strona internetowa www.rownoscwszkole.pl, która 
m.in. zawiera ankietę dla uczniów, nauczycieli i rodziców związaną z problematyką, którą zajmujemy się 
w ramach projektu. Ankieta jest elementem szerszych badań na temat dyskryminacji mniejszości 
bezwyznaniowej w szkołach.
W ramach podejmowanych działań zespół mobilizował lokalne i szkolne społeczności, nauczycieli, 
rodziców i uczniów do reagowania na przejawy dyskryminacji. Oferujemy stałą, szybką i profesjonalną 
pomoc osobom dyskryminowanym w Polsce ze względu na wyznanie (bezwyznaniowość). Fundacja 
podjęła stałą i długofalową współpracę z prawnikami (oferta poradnictwa prawnego dla 
pokrzywdzonych zgłaszających się po pomoc) oraz z grafikiem (wsparcie dla komunikacji medialnej w 
portalach społecznościowych i na stronie www projektu, skuteczna promocja działań podejmowanych 
w projekcie). Kontynuowaliśmy działania promujące etykę jako przedmiot szkolny oraz wsparcie 
społeczności szkolnych zainteresowanych nauką etyki. Uczniowie uczęszczający na etykę lub wyrażający 
taką wolę, są często dyskryminowani, a sam przedmiot jest sekowany. Wsparcia potrzebują również 
nauczyciele chętni do prowadzenia takich zajęć. Uważamy, że silna obecność pozytywnie postrzeganej, 
świeckiej etyki w szkole publicznej jest cenna, ponieważ wzmacnia zrozumienie i szacunek dla 
światopoglądów i stylów życia innych niż dominujący w Polsce katolicyzm (zmniejszając tym samym i 
skalę dyskryminacji) oraz umożliwia dyskusję o moralności w szkole inną niż na katechezie. Dlatego 
potrzebna jest nie tylko bezpośrednia walka z dyskryminacją, ale wzmocnienie wizerunku lekcji etyki 
pozytywne hasła, plakaty, ulotki informacyjne, które wytwarzamy i dystrybuujemy. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 opracowaliśmy nowe ulotki dla rodziców nauczycieli i 
uczniów oraz atrakcyjne graficznie i wizualnie identyfikowalne z kampanią Równość w Szkole zeszyty do 
etyki. W okresie od sierpnia do końca roku 2016. Fundacja rozdystrybuowała nieodpłatnie ponad 5 tys. 
zeszytów do etyki wraz z ulotkami „Etyka w szkole – prawa uczniów, prawa rodziców”.
Cel promocji etyki spełniło również nieodpłatne udostępnienie (w marcu 2017 r., ale proces 
wydawniczy rozpoczął się już pod koniec 2016 r.), atrakcyjnej publikacji, książki Gab Heller „Czy można 
przekonać olbrzymów” (frapujące pytania filozoficzne i piękne - artystyczne ilustracje w wersji 
elektronicznej oraz papierowej). Zostały również (w 2017 r.) 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).
Fundacja podejmowała próby wpływania na rozwiązania systemowe mające na celu zapobieżenie 
przypadkom dyskryminacji światopoglądowej w publicznych placówkach oświatowych m.in. poprzez 
prowadzenie korespondencji z Ministrem Edukacji Narodowej 
i Rzecznikiem Praw Obywatelskich (m.in. w sprawie organizacji rekolekcji i lekcji religii 
w szkołach publicznych). We wrześniu przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w spotkaniu 
konsultacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi z woj. lubelskiego oraz 
w debacie zorganizowanej przez Rzecznika „Prawo do wolności sumienia 
i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP”.
Fundacja w roku 2016 podjęła blisko 40 interwencji w sprawie naruszeń prawa oświatowego 
i wolności wyznania, a także konstytucyjnych praw każdego obywatela. Interwencje dotyczyły m.in.:
- zbierania przez szkoły oświadczeń o nieuczestniczeniu w (nadobowiązkowych) lekcjach religii;
-  wymuszania przez dyrektorów szkół tzw. opieki nad uczniami nieuczestniczącymi w lekcjach religii i 
innych wydarzeniach religijnych (dot. biernego przebywania w świetlicy lub bibliotece) 
- wpisywania wydarzeń religijnych jednego wyznania - np. święto parafii, modlitwa różańcowa do 
kalendarza ogólnoszkolnego (dyrektorzy szkół, z powodu wydarzeń religijnych jednego wyznania, w 
miejsce wyznaczania dodatkowych dni wolnych dla całej szkoły, zmieniają plan zajęć w taki sposób, aby 
część uczniów wyszła z nauczycielami na mszę a garstka tych, którzy we mszy nie uczestniczą, pozostała 
w szkole w świetlicy/bibliotece);
- nieprawidłowych zapisów w statutach szkół, naruszających obowiązujące prawo oświatowe oraz 
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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)

Konstytucję (np. informujące, że religia jest obowiązkowa);
- organizowania nadobowiązkowych lekcji religii pomiędzy zajęciami obowiązkowymi (zdarza się, że 
religia jest pomiędzy matematyką a matematyką);
- indoktrynacji dzieci i młodzieży odbywającej się w placówkach publicznych w przestrzeni 
ogólnoszkolnej np. wystawy promujące światopogląd katolicki, zawierające kontrowersyjne twierdzenia 
etyczne, bądź dyskryminujące osoby należące do innych niż rzymskokatolickie wyznań lub też do 
mniejszości bezwyznaniowej;
- sposobu układania formularzy i pytań kierowanych do rodziców przez przedstawicieli władzy 
dotyczący np. udziału dziecka w lekcjach religii, na etapie rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych;
- sposobu organizowania lekcji etyki (np. w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach 
popołudniowych co powoduje kilkugodzinne okienka dla uczniów; natrętnego zbierania przez szkołę co 
roku informacji o uczestnictwie w lekcjach etyki przy jednoczesnym wpisywaniu lekcji religii na plan 
zajęć wszystkich uczniów już 1-go września każdego roku szkolnego) lub też wprowadzania w błąd 
rodziców lub uczniów poprzez udzielanie nieprawdziwych informacji rodzicom i uczniom;
- organizowania mszy i modlitw na terenie szkół.
We wrześniu 2016 r. Fundacja podjęła interwencję, która odbiła się szerokim echem 
w mediach. Dyrektor przedszkola w Szczedrzyku przekazała rodzicom ankietę w sprawie „modlitwy w 
przedszkolu przed posiłkami”. Rodzice mogli zagłosować w sposób następujący:  dziecko ma się modlić 
przed śniadaniem; jest mi to obojętne; nie zgadzam się aby dziecko modliło się przed posiłkiem. Na 
zebraniu z rodzicami, które odbyło się w dniu 05.10.2016 r. dyrektor przedszkola przekazała informację 
o wynikach ankiet: „modlitwy 
w przedszkolu przed posiłkami” – 30 rodziców chciało, aby dziecko modliło się przed posiłkami, 7 
rodziców było obojętnych czy dziecko będzie modliło się przed posiłkami, 
4 rodziców nie zgodziło się aby, dziecko modliło się przed posiłkami, 3 rodziców nie wyraziło swojego 
zdania. Dyrektor przedszkola publicznego w związku z wynikami ankiet wprowadził „decyzją rodziców” 
modlitwę przed posiłkami. W dniu 28.11.2016 r. wpłynęła lakoniczna odpowiedź z Kuratorium Oświaty 
w Opolu. Poinformowano Fundację, że w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
przeprowadzono kontrolę doraźną i wydano dyrektorowi Przedszkola „stosowne zalecania”. Rzecznik 
Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Opolskiego Kuratora Oświaty, uznał, że nie 
potwierdziły się obawy dotyczące naruszenia konstytucyjnej wolności i sumienia na terenie 
przedszkola. 
W ciągu całego roku Zespół Fundacji udzielił porady lub przekazał informację drogą telefoniczną i 
mailową około 500 zainteresowanym osobom. 
W działalności Fundacji istotne znaczenie przywiązujemy również do zapewnienia wsparcia 
nauczycielkom i nauczycielom, których konstytucyjne uprawnienia często bywają zagrożone lub wręcz 
naruszane. Dzięki darczyńcom Fundacji, wspieraliśmy (m.in. w zakresie finansowania obsługi prawnej) 
Panią Profesor Grażynę Juszczyk, nauczycielkę matematyki 
w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim 
tj. w jej miejscu pracy (szkoła publiczna). W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele listów od nauczycielek i 
nauczycieli, w których zwracają naszą uwagę na łamanie ich konstytucyjnych praw w obszarze 
wyznania, zdarzające się w ich miejscu pracy - w szkole. 
Z listów tych wynika również, iż istnieje pilna potrzeba wsparcia tych nauczycieli, którzy czują się w 
zupełnie bezprawny sposób zastraszeni przez swoich pracodawców. Mając powyższe na uwadze, we 
wrześniu 2016 r. Fundacja zaoferowała działania polegające na podjęciu interwencji pisemnej, w 
sprawach konkretnych naruszeń, poprzez przesłanie odpowiednich pism do Dyrektorów Szkół, 
Kuratorów Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich a także upublicznienie spraw na portalu Fundacji – www.wolnoscodreligii.pl. Z uwagi na 
nierzadko trudne sytuacje osobiste pokrzywdzonych nauczycielek i nauczycieli lub po prostu strach 
przed utratą pracy, zagwarantowaliśmy, że sposób działania dostosujemy do oczekiwań zgłaszających 
się osób i  zapewnimy anonimowość.
Ponadto w całym roku 2016 Fundacja prowadziła swoje strony internetowe oraz fanpage Fundacja 
Wolność od Religii (ponad 31 tys. „polubień”) oraz Równość w szkole (ponad 3,5 tys. „polubień”) na 
Facebooku.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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
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upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji

Kampanie społeczne.

W styczniu 2016 r. 
Fundacja Wolność od 
Religii przeprowadziła 
czwartą już, społeczną 
kampanię 
billboardową, z 
plakatem „Masz prawo 
nie wierzyć”. Fundacja 
wykupiła ekspozycję 
plakatów na jeden 
miesiąc, na 47 
billboardach w 29 
miastach w Polsce.   
Kampania była 
sprzeciwem wobec 
prób sugerowania lub 
wymuszania 
jednorodności 
światopoglądowej w 
Polsce oraz wobec 
fałszywych tez 
dotyczących tożsamości 
Polaków. Nie zgadzamy 
się na zawłaszczanie 
Polski przez 
hierarchów, działaczy i 
polityków katolickich. 
Chcemy jasno 
powiedzieć, że czujemy 
się Polakami 
i mamy prawo do 
ateistycznego 
światopoglądu. W 
kampaniach oraz w 
codziennych 
publikacjach w mediach 
elektronicznych 
domagamy się równego 
traktowania wobec 
prawa oraz szacunku 
dla osób niewierzących. 
Inicjujemy i 
prowadzimy w ten 
sposób swoistą 
edukację społeczną, w 
ramach której 
przypominamy, że 
polscy ateiści mają 
wszelkie prawa 
obywatelskie i nie mogą 
być w żaden sposób 
dyskryminowani. 
Liczymy również na to, 
że sprzeciwiając się 
stereotypowi Polaka-
katolika, wywołamy 
publiczną dyskusję i 
refleksję na temat 
polskiej tożsamości.

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) 199,775.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 184,487.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 3,660.40 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 11,627.24 zł

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)

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Fundacja prowadzi sklep internetowy 
www.niewierze.eu, w którym odbywa się 
sprzedaż książek tematycznie związanych z 
celami organizacji (ateizmem, świeckością, 
religią, prawami człowieka, otwartością i 
wolnością) t-shirtów m.in.. z wykorzystaniem 
haseł z prowadzonych kampanii społecznych 
oraz gadżetów np. opaski silikonowe i breloki.
Cały dochód ze sprzedaży prowadzonej w 
sklepie internetowych jest przeznaczony na 
realizację celów statutowych. 
Prowadzenie sklepu służy realizacji celu 
Fundacji, upowszechnianiu i ochronie wolności i 
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także wspomaga rozwój demokracji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 102,837.10 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24,642.71 zł

0.00 zł

24,642.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 72,295.59 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

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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 45,100.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 79,452.64 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

1 Billboardowa kampania społeczna z hasłem "Masz prawo nie wierzyć" umieszczonym na tle 
polskiej flagi. W styczniu 2016r. w 29 miastach w Polsce można było zobaczyć 47 billboardów z 
naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł.; pozostała część została 
sfinansowana z darowizn indywidualnych osób.
Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności 
światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie 
zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy 
jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. 
Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób 
niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie 
mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

45,100.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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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 77,971.29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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: 134,289.03 zł 79,452.64 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

106,516.47 zł 79,452.64 zł

0.00 zł 0.00 zł

2,882.38 zł

0.00 zł

20,766.76 zł

4,123.42 zł 0.00 zł

2 Działania interwencyjne oraz informacyjne realizowane w ramach projektu "Równość w szkole - 
Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w religii w edukacji". Ze środków 1% 
sfinansowane zostały opłaty pocztowe, wydruk i dystrybucja zeszytów do etyki oraz ulotek 
informacyjnych.
W 2016 roku dzięki środkom z 1% podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o 
charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości 
zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.
Fundacja Wolność od Religii już od kilku lat podejmuje działania, które są odpowiedzią na 
obserwowane przez nas praktyki mające cechy wymuszania jednomyślności światopoglądowej. 
Szczególnie wrażliwym obszarem jest szkolnictwo, gdzie spotykamy się z szeregiem działań o 
charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości.

9,661.10 zł

3 Udział w wydarzeniach:
Dni Świeckości w Krakowie oraz Dni Ateizmu w Warszawie (koszt przygotowania białych i 
czerwonych balonów z hasłem: "Nie ma wolności bez świeckości" napełnionych helem i 
udostępnianych nieodpłatnie na marszu Świeckości). Dni Świeckości to organizowane od wielu lat 
wydarzenie związane z promocją świeckości państwa. Na panelach organizowanych przez 2 dni 
porusza się zagadnienia z obszaru działań i celów Fundacji. W roku 2016r. odbyły się panele pod 
nazwą: 
Czyja jest nauka – czyja jest wiedza. O konsekwencjach rozwoju naukowo-technologicznego.
Quo Vadis, Polko? O przyszłości praw kobiet w Polsce.
Świeckość – szansą dla wspólnej Europy.
Dni Ateizmu połączone z marszem to trzydniowe wydarzenie obfitujące w panele związane 
tematycznie z obszarem działań Fundacji m.in. : "Na rzecz wolności od religii", "„Znani apostaci i 
bluźniercy w obronie wolności”, „Nauka a Religia, Wiara a Rozum”.
Fundacja udostępniała podczas wydarzeń, nieodpłatnie m.in. materiały informacyjne, ulotki oraz 
zeszyty do etyki.

1,945.50 zł

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

14,791.23 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 778.02 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 778.02 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)

0.2 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

12,442.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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7.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16,697.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12,000.00 zł

12,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,697.40 zł

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

16,697.40 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 16,697.40 zł

0.00 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)

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

10.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

7.00 osób
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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)

1,391.45 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

0.00 zł

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

2,248.70 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)

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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
Tomasz Kalbarczyk

Tadeusz Dulniak

30.06.2017r.

Data wypełnienia sprawozdania

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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