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Sprawozdanie z działalności Fundacji Autonomia
W 2013 roku

Fundacja Autonomia, każdego roku, przez 365 dni mobilizuje i
wzmacnia

odwagę ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn.
Uczą się jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się

przemocy i współpracować.
Dzięki nam korzystają z bezpłatnych zajęć, uczestniczą w

projekcjach filmów edukacyjnych i wyjazdach, angażują się w
kampanie społeczne.

Fundacja  Autonomia  działa  na  rzecz  powstrzymania  nietolerancji,
dyskryminacji  i  przemocy  ze  względu  na  płeć,  orientację  seksualną,
pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności, wyznanie i
in  oraz  dyskryminację  krzyżową.  Zajmujemy  się  przeciwdziałaniem
przemocy motywowanej uprzedzeniami i mowie nienawiści. 
Naszą misją jest podnoszenie kompetencji, wzmacnianie odwagi cywilnej
i  budowanie  zaangażowania  młodzieży  i  dorosłych  by  tworzyli
społeczeństwo  wolne  od  dyskryminacji  i  przemocy,  w  tym  mowy
nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Autonomia  jest  niezależną,  nie  nastawioną  na  zysk  organizacją
pozarządową założoną w 2007 roku w Krakowie.

MISJĘ  REALIZUJEMY  W  NASTĘPUJĄCYCH  ŚCIEŻKACH
MERYTORYCZNYCH:

I. Edukacja  antydyskryminacyjna  i  o  prawach  człowieka –
program  „Nikt  nie  rodzi  się  z  uprzedzeniami”–  m.in.  model
warsztatu  antydyskryminacyjnego,  szkoła  trenerska,
bezuprzedzen.org  -  największy  polski  serwis  internetowy
poświęcony  edukacji  antydyskryminacyjnej  i  równościowej,
filmy  i materiały edukacyjne (m.in. „Niebieskoocy",  „Delikatnie
nas  zabijają  III.  Obrazy  kobiet  w  reklamach",  „Maska  twardziela.
Przemoc,  media  i  kryzys  męskości"),  podręczniki szkoleniowe
(Kalendarium praw człowieka – edukacja i działanie), festiwal filmowy
WATCHDOCS, konferencje naukowe, dyskusje, spotkania, projekcje.
Wykorzystujemy metody edukacji medialnej.

II.Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w
tym w edukacji (także ze względu na współwystępujące przesłanki –
dyskryminację krzyżową)  - m.in. poprzez  budowanie i wdrażanie
programów  dla  placówek  edukacyjnych (współpraca  z
Pełnomocnikiem  Rektora  UJ  ds.  Bezpieczeństwa  Studentów  i
Doktorantów),  warsztaty  antyprzemocowe WenDo,  kampanie
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społeczne (m.in. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze wzgl. na Płeć),
Podnoszenie  świadomości  i  aktywności  obywatelskiej i
społecznej m.in.  rozwiązywanie  konfliktów  i  wzmacnianie
odwagi  cywilnej w  występowaniu  przeciwko  dyskryminacji  i
przemocy (m.in. Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie,
inicjowanie  akcji  publicznych,  wspieranie  wolontariatu,
koordynowanie staży i praktyk studenckich); publikacje.

III. Empowerment – działania skierowane do osób narażonych
na  dyskryminację  lub  wykluczenie (w  szczególności  kobiet  i
dziewcząt)  –„Milczenie  nie  jest  złotem”,  „Genderowy  wymiar
niepełnosprawności”.

IV. Działania  rzecznicze zmierzające  do  włączenia  perspektywy
antydyskryminacyjnej, w tym edukacji antydyskryminacyjnej
do systemu edukacji formalnej (np. na uczelniach – Uniwersytet
Jagielloński),  polityk  lokalnych  (Kraków,  Wrocław)  i  programów
związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy (np.  Razem
bezpieczniej,  Bezpieczna  i  przyjazna  szkoła  itd.).  Koordynujemy
Krakowską  Sieć  Antydyskryminacyjną  (działania  zmierzające  do
przyjęcia  w  Krakowie  Programu  działań  na  rzecz  równości  i
przeciwdziałania dyskryminacji).  Fundacja Autonomia jest członkinią
Koalicji Równych Szans (KRS) i Koalicji Edukacji Antydyskryminacyjnej
(KEA).

W  2013  roku  Fundacja  Autonomia  realizowała w  powyższych
obszarach tematycznych następujące działania:

I. Edukacja antydyskryminacyjna i   dotycząca praw człowieka m.in.:
upowszechnianie  „Kalendarium  Praw  Człowieka  –  edukacja  i
działanie” (ok.  200  osób  zajmujących  się  edukacją  i  pracą  społeczną
otrzymało  publikację)  oraz  organizacja  11  Objazdowego  Festiwalu
Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, 18-21.10.2013
-  w  trakcie  4  dni  festiwalowych  pokazałyśmy  10  filmów.  Większość
pokazów festiwalowych została pogrupowana w bloki tematyczne, wokół
których  zorganizowano  również  dyskusje  i  spotkania  z  zaproszonymi
gośćmi  („Kupować/podróżować/mieszkać..  etycznie  czyli  jak?”,  „Prawa
reprodukcyjne/prawo  do  zdrowia”  z  udziałem  Karoliny  Więckiewicz,
spotkanie  w  Jewish  Community  Centre  z  dr  Edytą  Gawron  z  Ośrodka
Studiów  nad  Historią  i  Kulturą  Żydów  Krakowskich,  po  projekcji  filmu
„Ciągle  wierzę”  festiwal  zakończyło  spotkanie  z  główną  bohaterką
dokumentu, Ewą Hołuszko).  Łącznie w festiwalu wzięło udział ok. 1000
osób.

Brałyśmy  udział  w  sympozjum  „Różnorodność  –  sprawdzam!”
Stowarzyszenia  9/12 z  Białegostoku  a  także  współorganizowałyśmy
spotkanie  „Dyskryminacja.  Historie  prawdziwe.  Kogo  (nie)chroni
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prawo?” wokół  publikacji  Polskiego  Towarzystwa  Prawa
Antydyskryminacyjnego

W 2013 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni
filmów  edukacyjnych  poświęconych  tematyce
antydyskryminacyjnej  skorzystało  20  instytucji  zajmujących  się
edukacją, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji.
Fundacja prowadzi również czytelnię publikacji poświęconych edukacji
antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej,  która w 2013 roku wzbogaciła
się o kilkadziesiąt nowych wydawnictw.
Fundacja  Autonomia  prowadzi  największy  polski  serwis  internetowy
poświęcony  edukacji  antydyskryminacyjnej  i  równościowej  oraz
przeciwdziałaniu  dyskryminacji  w  edukacji  –  www.bezuprzedzen.org  ,
który   w  2013  roku  miał  niemal  25.000  unikalnych
użytkowników/czek.
W  2013  roku  brałyśmy  udział  w  tworzeniu,  a  obecnie
współprowadzimy  bazę  organizacji  zajmujących  się
przeciwdziałaniem dyskryminacji, której administratorem jest Fundacja
Rownosc.info

II. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji - m.in.
kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”
oraz  wsparcie  kampanii  w  całej  Polsce  –  tłumaczenie  i  bezpłatne
udostępnianie  materiałów  po  polsku  z  których  korzystało  kilkadziesiąt
innych inicjatyw z całego kraju.  Organizowałyśmy  warsztaty WenDo  –
samoobrony i asertywności DLA STUDENTEK, DOKTORANTEK I PRACOWNIC
UJ  a  także  dla  Programów  Aktywności  Lokalnej  MOPS, warsztaty
„CONSENT  CZYLI  ZGODA.  ZGODA  CZYLI  DOBRA  KOMUNIKACJA”,
spotkanie z Sylwią Chutnik pt.: „O siebie walczę, o swoje koleżanki. O
sprawiedliwość", seminarium  „MĘŻCZYŹNI,  PRZEMOC  I
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY POPRZEZ PRACĘ ZE SPRAWCAMI -
MIĘDZY  TEORIĄ  A  PRAKTYKĄ”  zainicjowane  przez Zakład  Badań
Problemów  Ludnościowych  Instytutu  Socjologii  UJ,  realizowane  we
współpracy z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej.
III.  Empowerment – działania skierowane do osób narażonych na
dyskryminację lub wykluczenie     w tym dyskryminację krzyżową - do
kwietnia  2013  Fundacja  Autonomia  współpracowała  z  Uniwersytetem
Jagiellońskim i Akademią Górniczo - Hutniczą przy realizacji  projektu pt.
"Od kompleksowej  diagnozy sytuacji  osób niepełnosprawnych w
Polsce  do  nowego  modelu  polityki  społecznej  wobec
niepełnosprawności" .  Współpraca ta  dotyczyła  modułu  "Genderowy
wymiar niepelnosprawnosci". Fundacja Autonomia i zespół trenerski z
nami  współpracujący  (Małgorzata  Dymowska,  Monika  Serkowska,  Agata
Teutsch, Anna Werenc, Katarzyna Żeglicka) podjął się realizacji warsztatów
dla  kobiet  z  niepełnosprawnością  ruchową,  słuchową  i  wzrokową.  W
warsztatach „Nic o nas bez nas” wzięło udział łącznie niemal 60
uczestniczek.  Celem szkoleń  było  wsparcie  uczestniczek  w budowaniu
własnej  autonomii/niezależności  oraz  uwzględnienie  ich  głosu,  potrzeb i



S
tr

o
n
a
1

 

perspektywy w rozwiązywaniu problemów stojących na drodze do pełnego
i równego uczestnictwa w życiu społecznym, które są efektem przekonań
społecznych, stereotypów, dyskryminacji, istniejących rozwiązań prawnych
i praktycznych i in.  Dzięki realizacji warsztatów i innych działań (wywiady
biograficzne  oraz  warsztaty  metodą  teatru  forum)  została  opracowana
diagnoza  sytuacji  kobiet  z  niepełnosprawnością  ruchową,  wzrokową  i
słuchową  oraz  wypracowano  rekomendacje  dla  polityki  państwa  wobec
niepełnosprawności  w  odniesieniu  do  sytuacji  kobiet  narażonych  na
dyskryminację krzyżową/wielokrotną.
W ramach Feministycznego Marca zorganizowałyśmy m.in. spotkanie „Nic
o  nas  bez  nas  -  perspektywa  kobiet  z  różnymi  rodzajami
niepełnosprawności  w  odniesieniu  do  kategorii  gedner  i
postulatów ruchu kobiecego” z udziałem Katarzyny Żeglickiej i Weronki
Sobótki.

IV.  Działania  rzecznicze  zmierzające  do  włączenia  perspektywy
antydyskryminacyjnej  do programów i  polityk - kontynuowałyśmy
działania  strażnicze realizując  wraz  z  partnerami/kami  z  Krakowskiej
Sieci  Antydyskryminacyjnej  projekt  „Monitoring  działań
podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania
polityki  społecznej  oraz  budżetu  pod  kątem  przeciwdziałania
dyskryminacji  i  przemocy”. Głównym  celem  projektu  było
doprowadzenie  do  zwiększenia  wpływu  społeczności  lokalnej,  a  w
szczególności  grup narażonych na wykluczenie,  w procesy planowania i
realizacji  polityk  publicznych  (dofinansowanie  z  Fundacji  im.  Stefana
Batorego). 
Wraz z 8 organizacjami podjęłyśmy 3 krotne  próby powołania Komisji
Dialogu Obywatelskiego w Krakowie (wnioski z różnych powodów były
odrzucane, co znalazło swój finał w sformułowaniu już w 2014 roku skargi
do rzecznika Praw Obywatelskich i zmiany zarządzenia).
Brałyśmy  aktywny  udział  w  I  Forum  Mieszkańców  i  Mieszkanek
Krakowa.
Przedstawicielka fundacji  brała udział w  Społecznej Akademii Kultury
Jacka  Żakowskiego –  prowadząc  warsztaty  dotyczące  możliwości
wprowadzenia we Wrocławiu polityki antydyskryminacyjnej.

Aktywistki  i  trenerki  Autonomii  we  współpracy  z wolontariuszkami  i
wolontariuszami oraz organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając
na  zaproszenie  przeprowadziły  w  2013  roku  ponad  200  godzin
spotkań,  wykładów,  projekcji  i  warsztatów
antydyskryminacyjnych,  genderowych,  antyhomofobicznych  i
empowermentowych,  w których  wzięło  udział  bezpośrednio  niemal
2000 osób (dorosłych kobiet i mężczyzn, w tym studentów/ek oraz
kadry  pedagogicznej  polskiej  i  zagranicznej)  oraz  ponad  160
dziewcząt i kobiet w warsztatach WenDo - samoobrony i asertywności i
empowermentowych. 
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Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane  w kampanie społeczne,
akcje protestacyjne, demonstracje (m.in. krakowski Feministyczny Marzec,
Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie). 

Brałyśmy  udział  w  badaniach,  służyłyśmy  doradztwem  (dla
studentów/ek,  pracownic/ków naukowych,  działacy/ek,  przedstawicieli/ek
jednostek  samorządu  terytorialnego  i  instytucji)  i  konsultacjami  (m.in.
Krajowego  Programu  Działań  na  rzecz  Równego  Traktowania,
konsultacje filmów z programu „Narracje Migrantów” Fundacji na rzecz
Różnorodności Społecznej).

Wsparłyśmy  lub  współorganizowałyśmy  takie  inicjatywy
obywatelskie,  jak:  Feministyczna  Akcja  Letnia  grupy  nieformalnej  Ulica
Siostrzana, festiwal Queerowy Maj w Krakowie (organizacja m.in. spotkania
„Matki,  które  mają  odwagę –  nowe sojuszniczki  w walce z  homofobią”-
spotkanie z udziałem członkiń założycielek AKCEPTACJI  -  Stowarzyszenia
Rodzin  i  Przyjaciół  Osób  Homoseksualnych,  Biseksualnych  i
Transpłciowych,  warsztaty  "Jak  przeciwstawiać  się  wypowiedziom  i
zachowaniom  homofobicznym  i  heteroseksistowskim?",  udziałw  Marszu
Równości,  udostępnianie  pomieszczeń na inne wydarzenia) oraz  projekt
„Bagaż  podręczny”  Stowarzyszenia  Nastawnia.  Nieodpłatnie
udostępniałyśmy  również  lokal  biurowy  przy  ul.  Krakowskiej  19,
zajmowany  na  co  dzień  przez  fundację,  m.in.  grupie  Ulica  Siostrzana,
grupie  organizującej  krakowską  Manifę  i  wydarzenia  okołomanifowe,
Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej. 

Wśród  naszych  stałych  partnerów/ek  są  m.in.:   Uniwersytet
Jagielloński  (Pełnomocnik  ds.  Bezpieczeństwa Studentów i  Doktorantów,
Koło  Młodych  Psychologów,  Instytut  Europeistyki  UJ,  Sekcja  Socjologii
Krytycznej  Koła  Naukowego  Studentów  Socjologii  UJ,  Ośrodek  Prawa
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ), grupa nieformalna Ulica Siostrzana,
Towarzystwo  Interwencji  Kryzysowej,  Fundacja  Kobieca  eFKa,  Fundacja
Przestrzeń  Kobiet,  Stowarzyszenie  AllinUJ,  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Krakowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,
Stowarzyszenie Nastawnia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny
Instytut  Filmowy,  Bunkier  Sztuki,  Jewish  Community  Centre,  Fundacja
Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i Kino
18. 

Kontynuowałyśmy partnerstwa oraz współpracę w ramach koalicji
i  sieci (Krakowska  Sieć  Antydyskryminacyjna,  Koalicja  Równych  Szans,
Koalicja  na  rzecz  Edukacji  Antydyskryminacyjnej,  Sieć  „Równość  i
Różnorodność  –  praktycznie”).  Pracowałyśmy  nad  strategiami
rzeczniczymi, angazowałyśmy się w akcje protestacyjne i sygnowałyśmy
listy ww. sieci.
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Zespół  Fundacji  w  2013  roku  tworzyły  3  kobiety, zatrudnione  w
różnym  wymiarze  czasowym  na  umowy  o  dzieło  i  zlecenia,  przez
większość czasu pracując jednak społecznie/wolontaryjnie.  
W ramach wolontariatu w 2013 roku współpracowało z Fundacją około
30 osób z całego kraju.

O  swoich  działaniach  informujemy  poprzez  stronę
www.autonomia.org.pl (5 200 unikalnych użytkowników/czek) oraz profil
na  Facebooku  (ponad  1000  fanów/fanek)  oraz  współpracując  z
pozarządowymi i komercyjnymi mediami. W 2013 współpracowałyśmy z
mediami lokalnymi i ogólnopolskimi: Gazeta Wyborcza Kraków, Radio
Kraków  Małopolska,   TOK  FM,  Radio  Pryzmat,  Radio  17,  Miesięcznik
Studencki  Manko,  portal  studencki  dlastudenta.pl  oraz  portale
dontpaniconline.pl, lovekrakow.pl i etnosystem.pl i in.
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Informacje dodatkowe o Fundacji Autonomia:
Nr KRS 0000286784
Data wpisu do KRS 21.08.2007
REGON 120535410

Zespół Fundacji
Agata Teutsch
Ola Migalska
Magda Korona

Członkinie Zarządu:
Magdalena Korona - prezeska
Ola Migalska – członkini Zarządu
Agata Teutsch - członkini Zarządu

Cele statutowe Fundacji:
1) przeciwdziałanie  przemocy,  dyskryminacji  i  nietolerancji  w
szczególności  ze  względu  na  płeć,  orientację  seksualną,  pochodzenie
etniczne  i  narodowe,  rasę,  wiek,  wyznanie,   niepełnosprawność  i
promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;
2) eliminowanie  stereotypów  związanych  z  płcią,  orientacją  seksualną  i
innych,  wspieranie  emancypacji  osób  należących  do  grup
marginalizowanych lub opresjonowanych;
3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
4) upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw człowieka  ,  w tym praw
kobiet;
5) upowszechnianie  WenDo-Samoobrony  i  Asertywności  dla  Kobiet  i
Dziewcząt jako metody przeciwdziałania przemocy
6) wspomaganie  rozwoju  demokracji  oraz  świadomości  i  aktywności
obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami;
7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w
życiu  publicznym i  społecznym,  promowanie  pokojowego rozwiązywania
konfliktów;
8) wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z
rynku pracy;
9) ochrona i  promocja  zdrowia  oraz upowszechnianie  kultury  fizycznej  i
sportu;
10) promowanie  ekologii  i  zrównoważonego  rozwoju,  wiedzy  na  temat
globalnych współzależności;
11) promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych



Drukowane programem BILANS Gofin 2013 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

31.12.2013

zł

31.12.2013 31.12.2012

0,00 0,00

83 805,70 53 915,98

1 122,35

82 683,35 53 915,98

82 683,35 53 915,98

83 805,70 53 915,98

35 971,96 6 852,53

2 651,71 2 523,03

33 320,25 4 329,50

33 320,25 4 329,50

47 833,74 47 063,45

3 010,19 2 239,90

3 010,19 2 239,90

44 823,55 44 823,55

44 823,55 44 823,55

83 805,70 53 915,98



Drukowane programem BILANS Gofin 2013 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

01.01.2013-31.12.2013

zł

31.12.2013 31.12.2012

191 244,88 132 098,97

191 244,88 132 098,97

156 111,54 126 393,58

35 133,34 5 705,39

1 785,09 1 375,89

40,00
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacja „Autonomia " z siedzibą w Krakowie przy ul. Konrada Wallenroda 55/75 

zarejestrowana w (sąd lub inny organ prowadzący rejestr) .w Rejestrze Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych  

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000286784...................................................................................................................... 

 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:  

1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na 

płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, 

wyznanie,  niepełnosprawność i  promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko 

tym aktom;  

2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie 

emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych; 

3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;  

4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet;  

5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody 

przeciwdziałania przemocy;  

6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz 

współpracy między jednostkami i grupami;  

7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym 

i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;  

8)  wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy; 

9)  ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

10)promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych 

współzależności; 

11)promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych;  

 

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Fundację „Autonomia"  w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Fundacji „Autonomia "  



Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku 

zysków i strat 

W roku obrotowym 2013 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Fundacja „Autonomia" 

sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według wzoru stanowiących 

załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 

handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). 

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, 

rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarza 

się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe.  

Środki trwałe w cenie nabycia do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych 

(tzw. środki trwałe nisko cenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 

użytkowania. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia 

nieprzekraczającej 3500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-

porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe. 

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po 

miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 

Należności  

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.  

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami 

aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. 



Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje 

i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 

 



 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

Wartość brutto 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 

początek 

roku 

obroto-

wego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

z zakupu 

bezpo-

średniego 

rozliczenie 

środków 

trwałych 

w budowie 

z leasingu 

finansowego 

z tytułu 

aktualizacji 

wyceny 

nieodpłatne 

przekazania 
sprzedaż likwidacja 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0,00        0,00 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00        0,00 

b) wartość firmy 0,00        0,00 

c) inne wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00        0,00 

2. Środki trwałe, w tym: 0,00        0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00        0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 

0,00        0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00        0,00 

d) środki transportu 0,00        0,00 

e) inne środki trwałe 0,00        0,00 

3. Środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00        0,00 

5. Nieruchomości niewyceniane według cen 

rynkowych lub w wartości godziwej 

0,00        0,00 



Umorzenie 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na  

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Wartość 

netto 

ogółem 

Wpływy 

z tytułu 

sprzedaży 

amortyzacja 
z aktualizacji 

wyceny 

przekazane 

nieodpłatne 

sprzedaż 

(koszty) 
likwidacja 

planowa 
poza-

planowa 

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00         0,00 

a) koszty zakończonych prac 

rozwojowych 

0,00         0,00 

b) wartość firmy 0,00         0,00 

c) inne wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

d) zaliczki na wartości niematerialne 

i prawne 

0,00         0,00 

2. Środki trwałe 0,00         0,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu) 

0,00         0,00 

b) budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

0,00         0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00         0,00 

d) środki transportu 0,00         0,00 

e) inne środki trwałe 0,00         0,00 

 



2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 
 

Lp. 
Określenie grupy składników inwestycji 

długoterminowych 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku 

obrotowego zakup 
aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 
sprzedaż 

aktualizacja 

wyceny 

przeklasyfiko-

wanie 

1. Nieruchomości 0,00       0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00       0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 0,00       0,00 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w tym: 0,00       0,00 

 – udziały lub akcje 0,00       0,00 

 – inne papiery wartościowe 0,00       0,00 

 – udzielone pożyczki 0,00       0,00 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00       0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00       0,00 

5. Razem 0,00       0,00 

 

 



 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na dzień 31-12-2013 wynosi 0,00 zł.  

 4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 

w tym z tytułu umów leasingu  - nie ma 
 

 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków 

i budowli – nie ma 

 6. Struktura własności kapitału podstawowego  
 

Rodzaj kapitału 
Stan na 

początek okresu  
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 

koniec okresu  

 1. Kapitał podstawowy 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

 2. Kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 329,50 0,00 4 329,50 0,00 

 6. Zysk (strata) netto 0,00 33 320,25 0,00 33 320,25 

 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok 

obrotowy: wypracowany zysk zwiększy przychody statutowe w roku 

2014.   

 

 



 8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł – nie ma 
 

 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych 

pożyczek – nie ma 

 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty – nie ma 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń 

międzyokresowych w zł – nie ma 

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł – nie 

ma  

13. Zobowiązania warunkowe – nie ma 

14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje 

działalności oraz struktura terytorialna 

Rodzaj przychodu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1. Przychody z dz. Statutowej odpłatnej 66 424,57 

2. Darowizny 4 449,63 

3. Dotacje i granty 100 000,00 

4. Pozostałe przychody na dz. statutową 20 370,68 

Razem przychody 191 244,88 

 

15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków 

trwałych  

W okresie sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.  



16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy.  

17. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności 

zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania 

w roku następnym – nie ma 

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 
 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat 191 244,88 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu (wynik finansowy roku 2012) 4 329,50 

Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 186 915,38 

Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat 157 924,63 

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 91 296,14 

Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej 0,00 

Koszty zgodnie z ustawą 66 628,49 

Dochody(przychody) wolne  120 286,89 

Dochód / Strata podatkowa 0,00 

Odliczenia od dochodu 0,00 

Dochód po odliczeniach 0,00 

Podatek 0,00 

Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze 0,00 

Podatek po uwzględnieniu korekt 0,00 

 

 

 



 

19. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby 

oraz o kosztach rodzajowych  
 

Rodzaj kosztu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1. Amortyzacja 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 9 365,47 

3. Usługi obce 75 108,18 

4. Podatki i opłaty 187,00 

5. Wynagrodzenia 65 361,78 

6. Narzuty na wynagrodzenia 0,00 

7. Ubezpieczenia i inne świadczenia 4 089,32 

8. Pozostałe koszty rodzajowe 3 784,88 

Razem koszty rodzajowe 157 896,63 

Pozostałe koszty operacyjne 28,00 

20. Dane o kosztach według typów działalności 

Rodzaj kosztu 
Wartość w zł 

rok bieżący 

1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 98 390,83 

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 57 720,29 

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 

4. Koszty administracyjne 1 785,51 

5. Koszty finansowe 0,00 

Razem koszty według typów działalności 157 896,63 

21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych 

na własne potrzeby 

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków 

trwałych na własne potrzeby wynosił ...............0,00 zł............................................................... 



22. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady 

na niefinansowe aktywa trwałe 
 

Wyszczególnienie nakładów 
Nakłady poniesione 

w  roku obrotowym 

Nakłady planowane 

w następnym roku obrotowym 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

Nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 

Ogółem 0,00 0,00 

23. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
 

ZYSKI NADZWYCZAJNE  STRATY NADZWYCZAJNE 

Tytuł Wartość w zł  Tytuł Wartość w zł 

1. Losowe 0,00  1. Losowe 0,00 

2. Pozostałe 0,00  2. Pozostałe 0,00 

Razem 0,00  Razem 0,00 

24. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

wyniósł .....0,00 zł........................................................................................................................ 

25. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem 

na grupy zatrudnionych 

W roku obrotowym jednostka nie zatrudniała pracowników. 

26. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków 

zarządu i rady nadzorczej  

W 2013 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie wypłacano wynagrodzeń. 

27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom 

wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej 



W 2013 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej nie udzielano pożyczek i innych 

świadczeń o podobnym charakterze. 

28. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych 

ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok – nie ma 

29. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu 

finansowym 

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 

zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. 

 30. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia 

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy 

W roku 2013 jednostka nie  dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego 

roku obrotowego, które miały by wpływ na wynik finansowy za bieżący okres sprawozdawczy. 

 

31. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji – nie 

dotyczy. 

 

Kraków, dnia 31-03-2014 

 

Sporządził:       Zatwierdził: 


