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Dane rejestrowe: 
Siedziba:   

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 

Ul. Bobrzyńskiego 39a/28 

30-348 Kraków 

NIP 6762419746 

Rejestr:   

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 10.05.2010 

Nr KRS 0000356036 

REGON 121227750 

Zarząd:    

Joanna Balsamska – członkini Zarządu Fundacji 

Daria Będkowska – członek Zarządu Fundacji 
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Cele statutowe Fundacji 
1. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i 

stereotypów, 

2. promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych,   

etnicznych, narodowych, seksualnych, wiekowych oraz osób 

niepełnosprawnych, 

3. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 

4. integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych, 

5. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

6. działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, 

7. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei 

demokratycznych, 

8. przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom z nienawiści, 

9. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej. 

 

Zasady prowadzenia działalności statutowej 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie 
własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych kształtujących postawy 
tolerancji, 

2.   organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów, 
3.   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
4.  organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących otwarte postawy społeczne    

i tolerancję takich jak: spotkania dyskusyjne, happeningi, pokazy filmów, koncerty 
oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne, 

5.   prowadzenie akcji informacyjnych oraz kampanii medialnych, 
6.   prowadzenie strony WWW związanej z działalnością Fundacji, 
7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 

pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi, 
8. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych. 
9. podejmowanie innych działań niż wyżej wymienione służących realizacji celów 

statutowych. 
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Działalność statutowa w 2017 roku 

1. Działania w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wyznanie i 

światopogląd:  

 

a. prowadzono monitoringu mediów internetowych pod kątem naruszeń prawa i 

dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych; 

ingerencji Kościoła rzymskokatolickiego w życie szkoły; dobrych praktyk 

antydyskryminacyjnych oraz dokumentowanie przypadków dyskryminacji. 

Opracowano raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia 

w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce” 

dotyczący naruszeń wolności sumienia i wyznania w edukacji publicznej w roku 

szkolnym 2016/2017 i na początku 2017/2018.  

b. prowadzono stronę internetową rownoscwyznania.org oraz profil na FB 

„Równość wyznania” 

c. przeprowadzono 4 konsultacje prawne oraz 1 interwencję, a także odpowiadano 

pytania rodziców zadawane droga mejlową lub telefoniczną. 

d. zorganizowano dwa spotkania sieciujące dla przedstawicieli kościołów i 

związków wyznaniowych mniejszościowych i organizacji pozarządowych, w 

których wzięli udział prawnicy z Biura RPO. Pierwsze spotkanie odbyło się w 

czerwcu 2017 w Warszawie i było organizowane wspólnie z BRPO drugie w 

Krakowie w listopadzie 2017.  

e. zorganizowano 8 spotkań dyskusyjnych dot. tematyki religioznawczej i 

uchodźczej: 

- Hidżab biało – czerwony. Spotkanie z polskimi muzułmankami. 

- Kobieta – mężczyzna – islam. 

- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka, połączone ze zbiórką zabawek, 

artykułów plastycznych itp. dla dzieci z ośrodków dla cudzoziemców oraz 

prelekcją na temat sytuacji uchodźców w Polsce. 

- Wieczór ramadanowy. 

- Szczerze o islamie. 

- Czy uchodźstwo ma religię? 

- Co ma mój Facebook do uchodźców? 

- Feminizm w islamie.  

W spotkaniach wzięło udział łącznie 212 osób. 

f. zorganizowano spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego 

Policji ds. ochrony praw człowieka w Centrum Muzułmańskim w Krakowie 

dotyczące bezpieczeństwa w mieście oraz zagadnień związanych ze zgłaszaniem 

na policję przestępstw z nienawiści. 
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2. Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia osób LGBTQIA  

a. zorganizowano dwie edycje warsztatów w formule grup rozwojowo - 

emancypacyjnych (empowermentowych); każda po 6 trzygodzinnych regularnych 

spotkań. Łącznie w dwóch edycjach grupy wzięło udział 25 osób.  

b. zorganizowano 6 spotkań dyskusyjnych poruszające tematykę LGBTQIA:  

- Związki jednopłciowe w heteronormie 

- Nieobecne, niewidoczne? Osoby LGBT w polityce – spotkanie z dr Ewą Dziedzic 

- Odcienie męskości. 

- Odcienie kobiecości. 

- Gej z plecakiem, czyli LGBT+ w podróży 

- Spotkanie dyskusyjne z rodzicami osób LGBT+ 

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 106 osób 

c. przeprowadzono 16 indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz 1 prawną. 

d. prowadzono wykaz psychologów i psychoterapeutów LGBT Friendly. 

e. nawiązano stałą współpracę z rodzicami osób LGBT+, które ukończyły Akademię 

Zaangażowanego Rodzica KPH. 

 

3. Współorganizacja Nocy Świątyń – wydarzenie odbywające się w Krakowie, Warszawie i 

Poznaniu. Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów 

Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego 

Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które mają miejsce 21 września każdego roku.  

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 3300 osób, w Krakowie 350 osób. 

 

4. Organizacja 2 wydarzeń „Żywa Biblioteka”: 

        a. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini – 24.03.2017. 

        b. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – 21.10.2017 

Wydarzenie zorganizowane w konwencji biblioteki. Jego uczestnikami są osoby ze 

środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i mogą doświadczać dyskryminacji 

– „Księgozbiór”, „Czytelnicy”, którzy zapraszają wybrane „Książki” do indywidualnej 

rozmowy. Wśród „Książek” znajdowały się m.in. buddystka, przedstawiciel 

społeczności żydowskiej, gej, aktywny senior, osoba niewidząca, osoba transseksualna, 

osoba z niepełnosprawnością ruchową, muzułmanin, pastor. 

Łącznie udział w wydarzeniach wzięło 210 osób, przeprowadzono ponad 300 rozmów. 

Prowadzenie strony www zywabibliotekakrk.pl oraz fanpejdża Żywej Biblioteki  
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5. Prowadzono strony www: polistrefa.pl, profil na Facebooku – Fundacja Polistrefa oraz 

konto na Instagramie. 

 

6. Udostępnienie zainteresowanym osobom księgozbioru o tematyce prawoczłowieczej 

Czytelni.  

 

7. Współpraca z IFMSA – Poland przy realizacji projektu „Leczyć bez uprzedzeń”, w ramach 

którego odbywają się regularne spotkania o charakterze dyskusyjno – warsztatowym, 

podczas których studenci medycyny, stomatologii i kierunków medycznych Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzają wiedzę na temat osób z grup 

dyskryminowanych i stereotypowo postrzeganych; uczą się jak wyzbyć się własnych 

uprzedzeń, które mogą być przeszkodą w pracy lekarza. 

 

8. Przeprowadzono warsztaty dotyczące różnorodności religijnej w Szkole Podstawowej Nr 

6 w Trzebini oraz warsztaty antydyskryminacyjne na konferencji „W stronę zmian” 

organizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

9.  Wizyta studyjna młodzieży z Akademii Liderów Społeczności Lokalnych Fundacji Otwarta 

Edukacja – 23.09.2017 

 

10. Udział w panelu dyskusyjnym „Orientuj się!” organizowanym w Krakowie przez 

Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza – 29.09.2017 

 

11.  Udział w panelu dyskusyjnym „Mowa nienawiści językiem codzienności w Europie?” 

organizowanym w Opolu przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Fundację im. F. 

Eberta w Polsce – 08.06.2017 

 

12. Udział w Europejskim Kongresie Opieki Społecznej organizowanej w Düsseldorfie przez 

Jugend für Europe – 27.03 – 29.03.2017 

 

13. Udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Krakowie (02.12.2017) oraz Pikniku NGO 

w ramach OFIP w Warszawie (09.09.2017). 

 

14. Udział w spotkaniu Federacji Znaki Równości – 30.07.2017 

 

15. Współorganizowano cykl spotkań dyskusyjno – warsztatowych dotyczących  edukacji 
antydyskryminacyjnej dla nauczycieli  

 

16. Współorganizowano warsztaty dla dzieci przebywających w Ośrodku dla cudzoziemców 
w Łukowie. 

 



Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 

30-348 Kraków, ul. Prof. Bobrzyńskiego 39a/28 

KRS 0000356036 

REGON 121227750 

NIP 676-241- 97- 46 

 

Strona 7 z 9 
 

7  

17. Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu zapobiegania 

zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie małopolskim.  

 

18. Uczestnictwo w pracach Koalicji na Rzecz Równych Szans –  platformy skupiającej szereg 

organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady 

równości i niedyskryminacji. 

 

19. Uczestnictwo w pracach Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej 

 

20. Patronat nad konferencjami „W stronę zmian” oraz „W stronę wspólnotowości” 

organizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

21. Współpraca z następującymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami: Biuro RPO, 

IFMSA – Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 

Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini, nieformalna grupą chrześcijan LGBTQ 

„Wiara i tęcza”, Wielokulturowy Kraków,  Fundacja Dialog Pheniben, Fundacja Przyjaciele 

Buddyzmu, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii, 

Stowarzyszenie Lepszy Świat, Federacja Znaki Równości.  

 

Przychody fundacji w roku 2017 

W 2017 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości 

 78 253,22 zł 

Źródła przychodów są następujące: 

a. dotacje na realizację projektów: 75 430,51 zł 

b. darowizny finansowe: 2025,00 zł 

c. działalność statutowa odpłatna: 0,00 zł 

d. przychody finansowe: 797,68 zł 

Koszty fundacji w roku 2017 

W roku 2017 fundacja poniosła następujące koszty: 

a. na działalność statutową nieodpłatną:  78 216,18 zł 

b. na działalność statutową odpłatną: 0,00 zł 

c. koszty finansowe: 0,00zł 

d. pozostałe koszty operacyjne: 0,25 zł 
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Zatrudnienie 

W roku 2017 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Miała zawartą umowę o 
świadczenie usług księgowych. Zespół pracowników i współpracowników składa się 
z 18 osób, w tym Zarządu. Osoby te pracują społecznie i/lub są zatrudniane okresowo na 
podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji projektów. 
 

Działalność gospodarcza 

Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie podjęła działań gospodarczych. 

Pożyczki 

Fundacja nie udzieliła pożyczek. 

Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych 

Rachunki bankowe (PLN) wykazują na dzień 31.12.2017 saldo: 

1. 81 1750 0012 0000 0000 2303 0616           2515,65 zł 

2. 93 1750 0012 0000 0000 2303 0691                  0,00 zł 

3. 93 1750 0012 0000 0000 2303 0788                   0,00zł 

4. 87 1750 0012 0000 0000 2303 0799           5338,17 zł 

Nabyte środki 

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Fundacja nie nabyła środków trwałych, obligacji i 

nieruchomości.  

Dane o wartości aktywów i zobowiązań 

Aktywa:  7 856,05 zł 

Zobowiązania: 12 657,87 zł 

Działalność zlecona 

Fundacja w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nie prowadziła działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

Odpisy uchwał zarządu 

W załączeniu 

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Nie dotyczy. 
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Kontrole w Fundacji 

W roku 2017 w Fundacji nie miały miejsca kontrole. 

 

 

Joanna Balsamska                                                                                                   Daria Będkowska 

 

 

 


