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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 

 

 

 

 

 

 



Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Ul. Bobrzyńskiego 39a/28 
30-348 Kraków 
NIP 6762419746 
KRS 0000356036 

 
 

3 
 

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, 
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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. 

Działalność statutowa w 2019 roku 
 

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

światopogląd:  

 

a. Zorganizowano Noc Świątyń (21.09.2019 r.) w Krakowie, która organizowana 

jest w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej 

i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój. 

Wydarzenie odbyło się w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i 

Bydgoszczy i zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Fundacja Polistrefa współkoordynowała również wydarzenie ogólnopolsko.  

W Krakowie w wydarzeniu wzięło udział około 1200 osób.  

b. Monitorowano i dokumentowano przypadki dyskryminacji na tle 

wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych; ingerencji Kościoła 

rzymskokatolickiego w życie szkoły; dobrych praktyk antydyskryminacyjnych.  

c. Spotkanie z dyrektorką Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa p. Ewą 

Całus, na którym przedstawiono działania fundacji, przekazano raporty i 

rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań oraz porozmawiano o 

sytuacji  uczniów i uczennic wyznań innych niż rzymskokatolickie i 

bezwyznaniowych. (05.02.19 r.) 
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d. Spotkanie z Radną Rady Miasta Krakowa Alicją Szczepańską w celu 

zaprezentowania wyników badań dot. dyskryminacji na tle wyznaniowym i 

światopoglądowym w edukacji publicznej  oraz rekomendacji z nich 

wynikających. Przekazano raporty z badań. (20.02.19 r.) 

e. Udział w sesji Rady Miasta Krakowa, na którym procedowano uchwałę 

kierunkową (nr XII/205/19)  dot. umieszczania lekcji religii na początku lub 

końcu planu zajęć. (27.03.19 r.)  

f. upubliczniono stanowisko wobec  komunikatu Kurii Metropolitalnej w 

Krakowie  z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego uchwały nr XII/205/19 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019  w sprawie ustalenia kierunków działania 

dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej 

lub ostatniej lekcji w planie zajęć (24.04.19 r.) 

g. Joanna Balsamska i Szymon Beźnic wzięli udział w otwartym spotkaniu „Szkoła 

to (nie) miejsce kultu” zorganizowanego przez Klub Kolory Demokracji, którego 

główną częścią była prezentacja raportu „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty 

równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach 

publicznych w Polsce” (28.05.19 r.) 

h. upubliczniono stanowisko w sprawie Szymona Niemca podejrzanego o obrazę 

uczuć religijnych (27.10.19 r.) 

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

„Równość wyznania”. 

j. odpowiadano na pytania rodziców zadawane droga mejlową lub telefoniczną 

w zakresie obowiązującego prawa dot. organizacji lekcji religii i etyki w 

szkołach i przedszkolach publicznych. 

 

2. Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia osób LGBT+ 

 

a. Spotkania dyskusyjno – rozwojowe „Rozwijamy tęczę”  - odbywały się dwa 

razy w miesiącu.  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24020%26typ%3Du
https://diecezja.pl/aktualnosci/komunikat-kurii-metropolitalnej-w-krakowie-2
https://diecezja.pl/aktualnosci/komunikat-kurii-metropolitalnej-w-krakowie-2
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24020%26typ%3Du
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b. Spotkania dla rodziców osób LGBT+ organizowane wraz ze Stowarzyszeniem 

MY rodzice. Spotkania odbywały  się regularnie w każdy drugi poniedziałek 

miesiąca. (01. – 06. 19 r.) 

c. III edycja zamkniętej grupy rozwojowej dla osób LGBT+ (04. – 06. 19 r.) 

d. Warsztaty „Własnym głosem – cykl tęczowych warsztatów rozwojowych” 

prowadzone w oparciu o muzykoterapię (10. – 12.19 r.)  

e. Udział Joanny Balsamskiej, jako ekspertki, w panelach dyskusyjnych: 

- spotkanie dotyczące młodzieży LGBT+ przy okazji promocji książki Doroty 

Jaworskiej „Rado Boy” (Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie, 11.07.19 r.) 

- spotkanie „Jak dobrze wyjść z szafy” w ramach projektu Kojskie Q (Pałac 

Czeczów w Kozach, 26.10.19 r..) 

f. upubliczniono stanowisko deklaracji Sejmiku Województwa Małopolskiego o 

"zagrożeniu ideologią LGBT" (09.05.19 r.) 

g. upubliczniono stanowisko wspierające akcję „Tęczowy Piątek” na rzecz 

młodzieży LGBT+ i krytycznie oceniające działania kierowane przeciwko niej 

(24.10.19 r.) 

h. Podpisano i złożono, wraz z 40 organizacjami pozarządowymi, wniosek do 

ministry edukacji narodowej, Anny Zalewskiej, o odwołanie Barbary Nowak z 

funkcji małopolskiej kurator oświaty z powodu homofobicznego tweetu, 

stanowiącego komentarz do podpisania przez Rafała Trzaskowskiego "Karty 

LGBT+ dla Warszawy". (26.02.19 r.) 

i. przeprowadzono 18 indywidualnych konsultacji psychologicznych. 

j. prowadzono wykaz psychologów i psychoterapeutów LGBT Friendly. 

 

3. Organizacja 5 wydarzeń „Żywa Biblioteka”: 

a. Żywa Biblioteka zorganizowana z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini. 

(24.05.19 r.) 

b. Żywa Biblioteka na Pikniku Wielokulturowym – jeden z cyklu „Krakowskie 

Pikniki” organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (29.06.19 r.) 



Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Ul. Bobrzyńskiego 39a/28 
30-348 Kraków 
NIP 6762419746 
KRS 0000356036 

 
 

7 
 

c. Żywa Biblioteka dla pracowników i pracowniczek  firmy State Street 

zorganizowana w ramach Inclusion & Diversity Week (17.10.19 r.) 

d. Żywa Biblioteka zorganizowana z Krakowskim Instytutem Psychoterapii. 

Wydarzenie objęte patronatem Rady ds. Równego Traktowania działającej 

przy Urzędzie Miasta Krakowa  (23.11.19 r. ) 

e. Żywa Biblioteka dla pracowników i pracowniczek firmy HSBC  (10.12.19 r.) 

 
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. buddysta, żydówka, gej, aktywny 

senior, osoba niewidząca, osoba transseksualna, osoba z niepełnosprawnością 

ruchową, muzułmanin, weganka, ateista, rodzic dorosłej osoby z autyzmem.  

W wydarzeniach wzięło udział łącznie około 300 osób. 

Prowadzenie strony www zywabibliotekakrk.pl oraz profil na FB Żywej Biblioteki 

Kraków. 

Udział w II Forum Żywych Bibliotek (22.11. – 24.11.19 r.), na którym spotkali się 

organizatorzy i organizatorki wydarzeń z całej Polski.  

4. Udział w Zlocie Niepołomickim (Obywatelskie Dni Skupienia), którego tematem 

przewodnim była komunikacja pomimo różnic; przedstawiono na nim ideę Żywej 

Biblioteki (09.09.-10.09.19 r.) 

 

5. Prowadzono strony www: polistrefa.pl, profil na Facebooku – Fundacja Polistrefa oraz 

konto na Instagramie. 

 

6. Udostępniano zainteresowanym osobom księgozbiór o tematyce prawoczłowieczej - 

Czytelnia.  

 

7. Objęliśmy patronatem wydarzenia z cyklu „Wieczornik damski” – spotkania z kobietami 

i o kobietach - niebanalnych, niezależnych, samostanowiących o sobie. Rozmowy 

pokazują różne odsłony i wymiary kobiecości: 
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a. Czy jestem dziś godna nosić chustę? (Spotkanie z muzułmankami) 

(26.09.19.) 

b. Wygląd tego świata sprawia kłopot w opisie. O doświadczeniu choroby 

psychicznej. (28.11.19) 

8. Przedstawiciele i przedstawicielki fundacji brali/brały udział w: Marszach Równości w 

Krakowie, Wrocławiu i Katowicach,  i Rzeszowie oraz Paradzie Równości w Warszawie; 

demonstracji „Wierzący niewierzący przeciw nienawiści”; nabożeństwie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii, które odbyło się w 

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św Marcina w Krakowie; spotkaniu 

networkingowym z biznesem organizowanym przez Federację Znaki Równości; 

urządzaniu przestrzeni i otwarciu Krakowskiego Centrum Równości DomEQ. 

 

9. Podpisano apel przeciwko mowie nienawiści zainicjowany przez Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej (01.19 r.) oraz list solidarności ze strajkującymi nauczycielami i 

nauczycielkami (04.19 r.) 

 

10. Wykład Joanny Balsamskiej dla studentów i studentek Instytutu Studiów 

Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach zajęć „Planowanie i 

finansowanie projektów kulturowych” (04.12.19 r.) 

 

11. Współpraca z następującymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami: Miejska 

Biblioteka Publiczna w Trzebini,  Fundacja „Wiara i tęcza”, Stowarzyszenie Warszawa 

Wielu Religii, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Chór „Krakofonia”, Stowarzyszenie My 

Rodzice,  Federacja Znaki Równości, Krakowski Instytut Psychoterapii, Koalicja na Rzecz 

Edukacji Antydyskryminacyjnej, Koalicja Równych Szans, Zespół ds. realizacji Krajowego 

Programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie 

małopolskim.  
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Przychody fundacji w roku 2019 

 

W 2019 roku Fundacja osiągnęła przychody ogółem w wysokości  63 276,60 PLN.  Fundacja nie 

uzyskiwała przychodów w gotówce.  

Źródła przychodów są następujące: 

a. granty: 55 262,55 PLN 

b. darowizny finansowe: 3 481,06 PLN 

c. działalność statutowa odpłatna: 4 200,00 PLN 

d. pozostałe przychody operacyjne: 3,69 PLN 

e. przychody finansowe: 329,30 PLN 

 

Koszty fundacji w roku 2019 

 

W roku 2019 fundacja poniosła następujące koszty: 

a. na działalność statutową nieodpłatną:  56 255,13 PLN 

b. na działalność statutową odpłatną: 3 682,71 PLN 

c. koszty finansowe: 0,00 PLN 

d. pozostałe koszty operacyjne: 0,27 PLN 

Fundacja nie ponosiła kosztów w gotówce.  

Wszystkie płatności przyjmowane i dokonywane są przelewami na/z rachunków bankowych.  

 

Zatrudnienie 

W roku 2019 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę, ani nie zawierała umów 

zlecenie.  
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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 31.12.2019 saldo: 

1. 81 1750 0012 0000 0000 2303 0616                77,41 PLN 

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

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

4. 87 1750 0012 0000 0000 2303 0799                  5,56 PLN 

Fundacja nie posiada środków zgromadzonych w gotówce. 

Nabyte środki 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Fundacja nie nabyła środków trwałych, obligacji i 

nieruchomości.  

Dane o wartości aktywów i zobowiązań 

Aktywa:  148,24 PLN 

Zobowiązania: 0,00 PLN 

Działalność zlecona 

Fundacja w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 

Złożono deklarację CIT8. 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 

i 2215). 

Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
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przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane. 

Kontrole w Fundacji 

W roku 2019 w Fundacji nie miały miejsca kontrole. 

 

 

Joanna Balsamska                                                                                                   Daria Będkowska 

 

 

 

 

 


