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Zarząd Fundacji: 
- Mikołaj Czerwiński - członek Zarządu Fundacji, 
- Magdalena Dropek - członkini Zarządu Fundacji, 
- Artur Maciejewski - członek Zarządu Fundacji. 

Fundacja realizuje następujące cele: 
1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, 
niepełnosprawność, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny  
i inne cechy, 

2. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i 
wielokulturowego, 

3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy   
o nich, 

4. inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
5. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych 

na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji, 
6. promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób 

biseksualnych, transpłciowych i queer, 
7. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, 
8. inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych. 

Do realizacji swoich celów Fundacja podejmuje w szczególności następujące środki działania: 
1. Działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, 

kursów, konferencji, paneli dyskusyjnych i innych, 
2. Działalność badawczą, wydawniczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości, 
3. Organizowanie poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii i prawa, 



4. Organizowanie pokojowych demonstracji i zgromadzeń publicznych, 
5. Działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych, 
6. Współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz 

krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. 

Fundacja swoje cele statutowe w roku 2015 realizowała poprzez następującą działalność: 
• Dalsze nagłaśnianie wyników realizowanego w latach 2014-2015 projektu “Dyskryminujące/

Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce”, rozsyłanie raportu z projektu zainteresowanym 
podmiotom. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego przez Fundusze EOG.  

• Udział w Forum organizacji LGBTQIA - udział reprezentantów Fundacji w spotkaniach polskich 
organizacji LGBTQIA, w trakcie których prezentowane były m.in. aktualne działania Fundacji 
(30.01.2016, Poznań; 19-20.03.2016, Gdańsk; 12.06.2016, Warszawa; 17.09.2016, Warszawa). 

• Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Udział 
członków zarządu w działaniach koncepcyjnych, organizacyjnych i promocyjnych. 

• W ramach festiwalu Queerowy Maj 2016 członkowie Zarządu Fundacji brali udział/organizowali 
następujące spotkania: opracowanie i prowadzenie spotkania z Ewą Hołuszko. 

• Udzia ł w powo łaniu pierwszej polskiej federacji organizacji LGBT, “Znaki 
równości” (01.10.2016). 

• Zorganizowanie spotkania w Krakowie dla młodzieży LGBT z niemieckiej organizacji 
Jugendfachstelle z Kolonii, w trakcie którego wymieniano się doświadczeniami z działań w 
mniejszych miastach w Polsce i w Niemczech (20.10.2016). 

• Udział w międzynarodowej konferencji ILGA-Europe na Cyprze, w trakcie której prezentowano 
wyniki projektu “Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce” (październik 2016). 

• Udział w II Forum Różnorodności (21-22.11.2016), organizowanym przez Fundację im. Stefana 
Batorego i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 

• Projekt w ramach grantu Fundacji im. Stefana Batorego, Demokracja w Działaniu, w ramach 
którego fundacja organizuje oddolne działania LGBT w Oświęcimiu, Olkuszu, Nowym Sączu, 
Rzeszowie i Kielcach. W trakcie projektu organizowane są pokazy filmowe, spotkania, działania 
integracyjne i edukacyjne na poziomie lokalnym (od października 2016). 

W roku 2016 odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Fundacji Równość.org.pl, na których podjęto 
następujące uchwały:
• w dniu 30.06.2016, uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 1/2016 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego Fundacji Równość.org.pl, 
• w dniu 18.07.2016, uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 2/2016 o przyjęciu nowego tekstu 

statutu Fundacji Równość.org.pl, 
• w dniu 22.08.2016, uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 3/2016 o wyborze składu nowego 

Zarządu, 



• w dniu 26.09.2016, uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 4/2016 w sprawie utworzenia i 
przystąpienia do związku stowarzyszeń Federacja Znaki Równości, 

• w dniu 28.11.2016, uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 5/2016 o zatwierdzeniu 
sprawozdania merytorycznego Fundacji Równość.org.pl. 

Kopie uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 1-5 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2016, zrealizowano przychody określone statutem na kwotę 65.075,23zł [słownie: 
sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 23/100], które stanowiły: dotacja otrzymana w 
ramach realizacji projektu Fundacji Batorego na lata 2016-2017 oraz pozostałe dotacje.
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja nie była i nie jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS.

W roku 2016, koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 11.039,20zł [słownie: jedenaście 
tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 20/100] składają się koszty realizacji projektów statutowych 
oraz ujemny wynik roku 2015 w kwocie 4.760,39zł.
W roku 2016, koszty administracyjne – kwota 387,00zł [słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem 
złotych 00/100] złożyły się opłaty bankowe oraz koszty korzystania z serwera. 

W roku 2016 w Fundacji zatrudnionych było 2 osoby z tytułu umów zlecenia.
W roku 2016 łączna kwota brutto wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wyniosła 5500,00zł 
[słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100].

W roku 2016 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
W roku 2016 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych, nieruchomości, obligacji, udziałów 
ani akcji.

Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2016 wykazuje saldo równe kwocie 64.169,99zł [słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100]. Po stronie aktywów kwotę tę 
stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, natomiast po stronie pasywów 
kwota ta widnieje w następujących pozycjach: Fundusze własne – fundusz statutowy i wynik 
finansowy.

Wynik finansowy – zysk w wysokości 63.169,99zł [słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto 
sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100] zwiększy wartość przychodów w roku 2017.

W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).



W roku 2016 Fundacja jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT-4). Fundacja złożyła w 2016 roku deklaracje CIT-8, CIT-8/O i CIT-D w Urzędzie 
Skarbowym Kraków-Stare Miasto.

W roku 2016 Fundacja i jej działalność nie były przedmiotem kontroli. 

Załączniki: 
1. Uchwała Zarządu Fundacji 1/2016 (kopia) 
2. Uchwała Zarządu Fundacji 2/2016 (kopia) 
3. Uchwała Zarządu Fundacji 3/2016 (kopia) 
4. Uchwała Zarządu Fundacji 4/2016 (kopia) 
5. Uchwała Zarządu Fundacji 5/2016 (kopia)  

Mikołaj Czerwiński 
członek Zarządu

Magdalena Dropek 
członkini Zarządu

Artur Maciejewski 
członek Zarządu


