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

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-21

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

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

FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
a) 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,
e) 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.

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

Projekt „Równość w Szkole”
W roku 2018 fundacja kontynuowała działania w ramach programu Równość w Szkole – rozsyłaliśmy zeszyty do etyki, ulotki i 
rekomendacje dla szkół, propagowaliśmy wiedzę na temat praw rodziców i uczniów oraz wolności sumienia, prowadziliśmy 
stałe poradnictwo telefoniczne oraz poprzez e-mail i Facebook.
Podejmowaliśmy interwencje dotyczące nierówności w zapisach szkolnego prawa, codziennych praktykach szkół,  traktowaniu 
przedmiotów „etyka” i „religia” oraz ich uczestników, organizacji uroczystości religijnych w czasie obowiązkowych zajęć 
szkolnych, wymuszania uczestnictwa w rytuałach religijnych, indoktrynacji i dyskryminacji uczniów nieuczęszczających na 
katechezę itp. 

Kampania społeczna „Polska państwem wyznaniowym”

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na klerykalizację życia publicznego i upomnienie się o świecki charakter sfery publicznej. 
W październiku, w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce pojawiły się billboardy ( 41) z hasłem: „Polska państwem 
wyznaniowym?”. Plakaty występowały w 6 wersjach, zwracając uwagę na różne aspekty nieprzestrzegania zasad rozdziału 
państwa od kościoła w różnych obszarach państwa. Staraliśmy się wywołać dyskusję na ten temat, angażując media i 
wpływowe osoby.
Wyrazistym przejawem klerykalizacji jest wprowadzanie do polskiego systemu prawnego rozwiązań opartych o dogmaty 
religijne, które są sprzeczne z wiedzą naukową, jak i z prawami obywatelskimi przestrzeganymi w Unii Europejskiej. Kobietom 
utrudnia się przeprowadzanie badań prenatalnych oraz ogranicza pełen dostęp do antykoncepcji. Parom mającym trudności z 
zajściem w ciążę proponuje się nieskuteczne metody leczenia w miejsce in vitro. Dzieciom i młodzieży odmawia się prawa do 
rzetelnej edukacji seksualnej. Wymusza się katechizację, utrudniając dostęp do lekcji etyki.
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Apelujemy o przestrzeganie Konstytucji, która nakazuje wszelkim organom władzy centralnej i samorządowej oraz instytucjom 
publicznym: urzędom, szkołom, szpitalom, wojsku i policji, zachowywać bezstronność światopoglądową. Nie jest przestrzegany 
art. 10 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, 
neutralnym w sprawach religii i przekonań. 
Opowiadamy się za świeckim państwem, w którym szanuje się prawa tak wierzących, jak i niewierzących,  państwem, które stoi 
na straży wolności obywatelskich. Państwem, w którym politycy i urzędnicy, powstrzymują się od publicznego okazywania 
swoich sympatii albo dezaprobaty wobec jakiegokolwiek światopoglądu. Państwo, w którym prawo stanowione jest z 
poszanowaniem każdego obywatela, na podstawie wartości uniwersalnych. Świeckie państwo jest dla wszystkich.
Tak rozumiemy wolność od religii. Jako wzajemny szacunek pomiędzy ludźmi religijnymi a tymi o odmiennym światopoglądzie, 
nienarzucanie światopoglądu oraz respektowanie innych wizji świata. Widzimy, że coraz więcej osób wierzących podziela ten 
pogląd.

Skargi związane z naruszaniem standardów świeckości płyną do Fundacji Wolność od Religii nieprzerwanie od siedmiu lat. Setki 
listów i postów od pacjentów, rodziców, nauczycieli, a nawet od osób ubiegających się o Kartę Polaka.
Polki i Polacy, niezależnie od wyznawanego światopoglądu chcą żyć w państwie świeckim i krytycznie odnoszą się do politycznej 
aktywności Kościoła. Wyniki badania Ariadna jasno pokazują: 63% badanych uważa, że Kościół powinien zachować neutralność, 
ponad 70% sprzeciwia się agitacji politycznej prowadzonej podczas kazań. 51% Polaków optuje za nauczaniem religii w salach 
katechetycznych. Aż 65% obywateli jest przeciwna pomysłowi, żeby katecheci mogli być wychowawcami klas (panel Ariadna dla 
Wirtualnej Polski). Wg badań sprzed kilku lat wynika, że 53% Polaków dopuszcza eutanazję, 79% popiera zapłodnienie in vitro, a 
51% akceptuje konkubinaty.

Kampania społeczna „Świeckie państwo”
Fundacja prowadziła również stale interwencje na rzecz standardów rozdziału państwa od kościoła w różnych obszarach. 
Interweniowaliśmy m.in. w sprawie:
-  stricte religijnych pytań podczas egzaminu na Kartę Polaka, 
- przeznaczania środków z budżetu partycypacyjnego na religijne projekty ze złamaniem zasady ogólnodostępności,
- żądania wojewody małopolskiego, by dyrektorzy publicznych szpitali promowali uroczystości religijne,
- olbrzymiego wizerunku Chrystusa na fasadzie ratusza, 
- religijnych treści na stronach internetowych gminy itp. 
Szczególnie istotna była interwencja w sprawie wmurowania przez wójta Tuszowa Narodowego na fasadach wszystkich 
gminnych szkół kamiennych tablic z dekalogiem. Wójt w ramach odwetu wobec interwencji fundacji posunął się do próby 
nadużycia prawa do informacji publicznej oraz szowinistycznej retoryki, w której zapytuje publicznie o  „pochodzenie narodowe 
i etniczne fundatorów”. 

Ponadto w 2018 r. wspieraliśmy wydarzenia organizacji świeckich takich jak Dni Ateizmu, Dni Świeckości i Kongres Świeckości.  
Fundacja współorganizowała jeden z paneli podczas Dni Ateizmu.

Działania fundacji w liczbach:
- ponad 3 340 pobrań książki G. Heller "Czy można przekonań olbrzymów",
- 2 806 pobrań wzoru pisma rodziców do dyrekcji szkoły z prośbą o zmianę planu zajęć, tak aby religia była na pierwszej lub 
ostatniej godzinie lekcyjnej,

- 2 115 pobrań scenariusza lekcji etyki "Czy możliwe jest zwycięstwo bez przegranych",

- 2018 pobrań scenariusza lekcji etyki "Żaden człowiek nie jest nielegalny",

- 744 pobrań rekomendacji Fundacji Wolność od Religii dla szkół,

- ponad 150 porad telefonicznych w sprawie praw mniejszości światopoglądowych,

- ponad 500 porad dla rodziców, nauczycieli i uczniów udzielonych w wiadomościach, elektronicznych

- ponad 50 pism interwencyjnych skierowanych do dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, ministrów, prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów.

Z sukcesem wzięliśmy udział w kolejnym konkursie grantowym w Fundacji Batorego. W odróżnieniu od poprzednich dwóch 
grantów tym razem środki przeznaczone są na rozwój instytucjonalny. Uzyskaliśmy 120 tys. złotych na działania realizowane od 
marca 2018 do sierpnia 2019 r. Dzięki uzyskanej dotacji zmieniliśmy logotyp fundacji oraz opracowaliśmy założenia nowej 
identyfikacji wizualnej fundacji. Ponadto wdrożyliśmy nową Politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO i 
przeszkoliliśmy się jako zespół fundacji z tematyki ochrony danych osobowych. Rozbudowaliśmy zespół fundacji zatrudniając 
osobę, która obsługuje Twittera fundacji oraz pomaga nam w pracach redakcyjnych, a której pierwszoplanowym zajęciem po 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

500000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przeszkoleniu jest fundraising fundacji, a także zatrudniliśmy grafika. Korzystaliśmy ze wsparcia ekspertów z agencji 
marketingowych w celu poszerzenia grona odbiorców naszych działań.
Ponadto nawiązaliśmy współpracę z portalem Celebrity2use - to internetowy butik, w którym można kupić rzeczy osób znanych 
publicznie, a 60% ceny zakupu wpływa bezpośrednio na rachunek wskazanej fundacji lub stowarzyszenia. Kupując rzeczy 
ulubionych celebrytów i jednocześnie wspiera się organizacje pozarządowe. Jest to nowy koncept e-commerce, zbudowany w 
oparciu o wartości solidarności i zaufania, na bazie circular economy i idei zero waste.  Tzw. Solidarity Tax przekazywany jest 
bezpośrednio na konto paypal fundacji. Wpłata nie jest dodatkową kwotą, lecz częścią ceny, celebrity 2use nie pośredniczy w jej 
przekazywaniu. Kupujący rzeczy z drugiego obiegu dają im drugie życie i jednocześnie dbają o planetę zgodnie z duchem zero 
waste i circular economy. Celebrity2use przeprowadziło dla nas (już w 2019roku) szereg licytacji przedmiotów należących do 
muzyka – Nergala, dochód z licytacji zasilił konto fundacji na kwotę blisko 3 tys. 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

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.  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

Billboardowa kampania społeczna "Polska 
państwem wyznaniowym". Coraz częściej zdarza 
się, że władze przedkładają interes hierarchów 
kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. 
Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: 
autorytarnego państwa wyznaniowego. Jako 
wyraz sprzeciwu wobec postępującej 
klerykalizacji kraju, startujemy z kampanią 
społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi 
opinii publicznej na ten problem.

W roku 2018 fundacja kontynuowała działania w 
ramach programu Równość w Szkole – 
rozsyłaliśmy zeszyty do etyki, ulotki i 
rekomendacje dla szkół, propagowaliśmy wiedzę 
na temat praw rodziców i uczniów oraz wolności 
sumienia, prowadziliśmy stałe poradnictwo 
telefoniczne oraz poprzez e-mail i Facebook.
Podejmowaliśmy interwencje dotyczące 
nierówności w zapisach szkolnego prawa, 
codziennych praktykach szkół,  traktowaniu 
przedmiotów „etyka” i „religia” oraz ich 
uczestników, organizacji uroczystości religijnych 
w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych, 
wymuszania uczestnictwa w rytuałach 
religijnych, indoktrynacji i dyskryminacji uczniów 
nieuczęszczających na katechezę itp.

94.99.Z 100 000,00 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) 303 505,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 299 431,72 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 4 073,50 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 168 510,72 zł

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, klerykalizm, sekularyzm, prawa 
człowieka, otwartość, wolność, standardy demokracji liberalnej, pluralizm etc.) t-shirty z 
hasłami prowadzonych kampanii, opaski silikonowe i breloki.  Cały dochód ze sprzedązy 
prowadzonej w sklepie internetowym jest przeznaczony na realizację celów statutowych. 
Prowadzenie sklepu służy upowszechnianiu 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 134 994,50 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

0,00 zł

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

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 101 905,75 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 181 492,64 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: 300 232,25 zł 129 420,35 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

285 844,79 zł 129 420,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 625,45 zł

0,00 zł

10 762,01 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Billboardowa kampania społeczna "Polska państwem wyznaniowym" 49 722,80 zł

2 Kampania społeczna "Równość w Szkole" 53 989,16 zł

3 Kampania społeczna "Świeckie państwo" 20 560,10 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 148,29 zł 5 148,29 zł

w 
tym:

0,00 zł

42 737,22 zł

121 700,00 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)

4 073,50 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 586,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 448,05 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

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)

0,54 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 448,05 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

3 272,97 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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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 83 950,00 zł

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

83 950,00 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)

2 417,00 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)  

540,63 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  OKw 
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

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

34 000,00 zł

34 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 950,00 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 83 950,00 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

2 500,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (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

2 250,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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)

Kontrola odbyła się w okresie od 18 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. 21 marca 2018r. odebraliśmy protokół 
kontroli fundacji, a 9 kwietnia 2018r. wystąpienie pokontrolne wojewody lubelskiego z wynikiem pozytywnym.

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. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

2019-06-21
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