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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, 
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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 2020 roku 
 

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

światopogląd:  

 

a. Zorganizowano Noc Świątyń online, która organizowana jest w ramach 

obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, 

Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój.  W wydarzeniu 

wzięło udział 5 kościołów i związków wyznaniowych z Krakowa: Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego, Wspólnota Baha’i, Krakowski Ośrodek Zen Szkoły 

Kwan Um, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Rodzimy 

Kościół Polski. W ramach Nocy Świątyń odbyły się 34 wydarzenia online m.in. 

wykłady, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów.  

b. Monitorowano i dokumentowano przypadki dyskryminacji na tle 

wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych; ingerencji Kościoła 

rzymskokatolickiego w życie szkoły; dobrych praktyk antydyskryminacyjnych.  

c. upubliczniono stanowisko wobec komunikatu Komisji Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowanego w dniu 28 stycznia 

2020 roku  

d. odpowiadano na pytania rodziców zadawane droga mejlową lub telefoniczną 

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

i przedszkolach publicznych. 

https://episkopat.pl/obradowala-komisja-wychowania-katolickiego-kep/
https://episkopat.pl/obradowala-komisja-wychowania-katolickiego-kep/
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2. Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia osób LGBT+ 

 

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

razy w miesiącu. Od marca 2020 ze względu na pandemię spotkania odbywały 

się online. 

b. przeprowadzono 21 konsultacji psychologicznych. 

c. prowadzono wykaz psychologów i psychoterapeutów LGBT Friendly. 

 

3. Organizacja 3 wydarzeń online „Żywa Biblioteka”: 

a. Żywa Biblioteka online  

b. Żywa Biblioteka w  ramach 18. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH 

DOCS Prawa Człowieka w Filmie w Krakowie.    

c. Żywa Biblioteka dla pracowników i pracowniczek  firmy State Street 
zorganizowana w ramach Inclusion & Diversity Week  

 
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.  

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

Kraków. 

 

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

konto na Instagramie. 

5. Organizacja 4 spotkań dyskusyjnych Zakątkowego Klubu Książki. 

 

6. Objęliśmy patronatem wydarzenie Wieczornik damski VI // "Czy bezdomność ma 

płeć?" 
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7. Przedstawiciele i przedstawicielki fundacji brali/brały udział Marszach Równości w 
Krakowie i Katowicach.   
 

8. Spotkanie online na temat różnorodności religijnej w Polsce z uczniami i uczennicami 

Liceum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku w ramach szkolnego Tygodnia 

Różnorodności.  

 

Przychody fundacji w roku 2020 

 

W 2020 roku Fundacja osiągnęła przychody ogółem w wysokości  39 966,15 PLN.  Fundacja nie 

uzyskiwała przychodów w gotówce.  

Źródła przychodów są następujące: 

a. granty: 24 000,00 PLN 

b. darowizny finansowe: 8 495,75 PLN 

c. działalność statutowa odpłatna: 7 470,30 PLN 

d. pozostałe przychody operacyjne: 0,10 PLN 

 

Koszty fundacji w roku 2020 

 

W roku 2020 fundacja poniosła następujące koszty: 

a. na działalność statutową nieodpłatną:  25 528,81 PLN 

b. na działalność statutową odpłatną: 6 712,68 PLN 

c. koszty finansowe: 0,00 PLN 

d. pozostałe koszty operacyjne: 0,00 PLN 

Fundacja nie ponosiła kosztów w gotówce.  

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

W roku 2020 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Zawarła 2 umowy zlecenia – 

łączna suma wynagrodzeń wypłaconych z tytułu tych umów – 1 860, 00 PLN 

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 31.12.2020 saldo: 

1. 81 1750 0012 0000 0000 2303 0616           7 818,07PLN 

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                  5,59 PLN 

Fundacja nie posiada środków zgromadzonych w gotówce. 

Nabyte środki 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Fundacja nie nabyła środków trwałych, obligacji i 

nieruchomości.  

Dane o wartości aktywów i zobowiązań 

Aktywa:  7888,90 PLN 

Zobowiązania: 16,00 PLN 

Działalność zlecona 

Fundacja w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 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. 
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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 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane. 

Kontrole w Fundacji 

W roku 2020 w Fundacji nie miały miejsca kontrole. 

 

 

Joanna Balsamska                                                                                                   Daria Będkowska 

 

 

 

 

 


