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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KONRADA 
GUDERSKIEGO

Nr domu 3 Nr lokalu 96

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-982 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail joannap@feminoteka.pl Strona www www.feminoteka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-10-10

2009-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14030826400000 6. Numer KRS 0000242885

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Piotrowska prezeska zarządu TAK

Jolanta Gawęda wiceprezeska zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kinga Dunin członkini rady TAK

Sylwia Chutnik członkini rady TAK

Magdalena Środa członkini rady TAK

FUNDACJA FEMINOTEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w 
literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym, 2)wspieranie i 
upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych 
szeroko rozumianej problematyce kobiecej, 4) promocja kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat 
nowych technologii
9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1) wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych, 
wydawniczych i innych form upowszechniania kwestii równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn, 
2) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, wystaw,
3) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
4) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się 
kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem 
przemocy wobec kobiet, przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na 
płeć,
5) wspieranie kobiet i organizacji kobiecych w ich działalności na rzecz 
równouprawnienia,
6) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji i działalności kobiet,
7) promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,
8) prowadzenie serwisu i księgarni promującej autorki i autorów, 
publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce 
kobiecej, równouprawnieniu i likwidacji dyskryminacji,
9) organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji 
społecznych) promujących ideę równouprawnienia,
10) prowadzenie działalności badawczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 fundacja Feminoteka kontynuowała swoje dotychczasowe działania skupiając się przede wszystkim na kwestiach 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. 
Prowadziłyśmy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy, bezpłatne porady prawne, psychologiczne, grupy 
wsparcia, jogę dla kobiet z PTSD, będącą wynikiem traumy spowodowanej przemocą seksualną.
Po raz dziewiąty zorganizowałyśmy ogólnopolską akcję antyprzemocową One Billion Rising/ Nazywam się Miliard, w której 
udział wzięło niemal 60 miejscowości w Polsce. 
W fundacji Feminoteka w 2021 roku pracowały następujące osoby: Katarzyna Nowakowska (psycholożka i 
psychotraumatolożka), Jolanta Gawęda (trenerka WenDo, specjalistka interwencji kryzysowej), Agata Bzdyń (prawniczka), 
Joanna Piotrowska (trenerka WenDo, koordynatorka projektów), Monika Milewska (specjalistka interwencji kryzysowej, 
koordynatorka projektu „To nie Twoja wina. Stop przemocy wobec kobiet) oraz Karolina Domagalska (specjalistka ds. social 
mediów i promocji) oraz psycholożki: Agnieszka Czapczyńska, Anna Kot-Mosakowska i Anna Woźniak.

Większość osób było zatrudnionych na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło przy poszczególnych projektach realizowanych przez 
Feminotekę. Karolina Domagalska była zatrudniona na umowę o pracę (na pól etatu). 
Ponadto z Feminoteką współpracuje przy różnych projektach około 15 ekspertek i ekspertów, trenerek i trenerów. W tym czasie 
z Feminoteką współpracowało ok. 25 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy pomagali głównie w pisaniu relacji ze spotkań, 
tłumaczeniu tekstów na strony internetowe oraz przy uzupełnianiu strony internetowej naszej organizacji oraz w przygotowaniu 
spotkań i debat. 

Współpracowałyśmy także z kilkudziesięcioma organizacjami w całej Polsce zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze 
względu na płeć.

W 2021 roku realizowałyśmy następujące projekty
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1. TO NIE TWOJA WINA. STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET
W 2020 roku kontynuowałyśmy projekt finansowany z budżetu Miasta st. Warszawy, skierowany do kobiet, mieszkanek 
Warszawy doświadczających przemocy.
W ramach projektu prowadziłyśmy następujące działania:
- Dyżury przy telefonie interwencyjnym
Dyżury odbywały się w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 13.00-19.00. Osoby dyżurujące przy telefonie – Jolanta 
Gawęda, Monika Milewska i Katarzyna Nowakowska - udzielały informacji o możliwości otrzymania pomocy w fundacji 
Feminoteka. W zależności od potrzeb kierowały zgłaszające się kobiety na konsultacje prawne lub psychologiczne i/lub do 
innych organizacji i instytucji, gdzie mogły otrzymać jeszcze dodatkowe wsparcie. Każdej zgłaszającej się kobiecie zakładana była 
karta rejestracyjna. Ponad 90% kobiet dzwoniących stanowiły mieszkanki Warszawy. Łacznie przeprowadzono 660 godzin 
dyżurów przy telefonie.
- Konsultacje i wsparcie prawne 
Konsultacje i poradnictwo prawne odbywało się raz w tygodniu przez ok. 6 godzin (23 godziny miesięcznie) i było prowadzone 
przez prawniczkę Agatę Bzdyń. Polegało na rozpoznaniu sytuacji prawnej, ustaleniu działań prawnych, pomocy przy pisaniu pism 
procesowych, a także omawianiu sytuacji ze specjalistką ds. diagnozy i kompleksowej pomocy, prowadzeniu dokumentacji 
projektowej, kontakcie mailowym itp. W związku z sytuacją epidemiczną od marca konsultacje prawne prowadzone były 
telefonicznie bądź online.
- Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne odbywało się raz w tygodniu przez ok. 6 godzin (23 godziny miesięcznie) i było 
prowadzone przez Agnieszkę Czapczyńską, Annę Kot-Mosakowską, Katarzynę Nowakowską i Annę Woźniak - psycholożki z 
wieloletnim doświadczeniem. Najczęściej zgłaszana przemoc dotyczyła: aktualnej przemocy w rodzinie ze strony partnera, 
przemocy w przeszłości w rodzinie pochodzenia, doświadczenia gwałtu i innych form przemocy seksualnej ze strony znajomego 
lub partnera. W ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych głównymi obszarami pracy były: rozpoznawanie przemocy 
w związku, umieszczanie konkretnych zachowań sprawcy w kategoriach przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i 
seksualnej - edukacja w obszarze przeciwdziałania przemocy (cykl przemocy, plany bezpieczeństwa, procedura Niebieskiej Karty 
itp.); budowanie indywidualnych planów pomocowych w wychodzeniu z przemocy; wsparcie w wychodzeniu z przemocy; 
wsparcie interwencyjne w przypadku kobiet, które zgłaszały doświadczenie gwałtu; praca z symptomami fizycznymi i 
emocjonalnymi PTSD zgłaszanymi przez kobiety; wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie świadomości zasobów 
osobistych. Poradnictwo obejmowało także prowadzenie dokumentacji projektowej, kontakty telefoniczne i mailowe z innymi 
placówkami pomocowymi w celu znalezienia wsparcia np. poza Warszawą, w innych organizacjach itp.). W związku z sytuacją 
epidemiczną od marca konsultacje psychologiczne prowadzone były telefonicznie bądź online
- Indywidualna i szczegółowa diagnoza sytuacji, kompleksowa pomoc 
Ekspertka przeciwprzemocowa Monika Milewska przeprowadziła 44 godziny pogłębionych analiz sytuacji. Diagnozy dotyczyły 
głównie wyboru ścieżki postępowania z klientką, określenia jakie zachowania, których doświadcza wchodzą w spektrum 
przemocy, oszacowaniu ryzyka i opracowaniu planu bezpieczeństwa. Analizy odbywały się także na podstawie przygotowanej 
dokumentacji psychologicznej oraz prawnej przed i po konsultacjach. W niektórych sytuacjach poszukiwałyśmy wsparcia z 
zewnątrz oraz analizowałyśmy możliwości kontaktu z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentant(k)ami prawnymi pro 
bono 
- Warsztat dla kobiet po traumie 
Zostały przeprowadzone 2 edycje warsztatu (joga) dla kobiet po doświadczeniu traumy przemocy – jedna edycja obejmowała 10
 spotkań raz w tygodniu po ok. 2 godziny. Zajęcia odbywały się online. Łącznie uczestniczyły w nich 62 kobiety, które 
doświadczyły takich form przemocy jak trauma relacyjna w dzieciństwie, przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna w dorosłym 
życiu, doświadczenie gwałtu. Ćwiczenia zawierające elementy jogi pozwoliły rozładować nadmierny stres, obniżyć poziom lęku 
oraz symptomy nadmiernego pobudzenia układu nerwowego, takie jak ataki paniki, wybuchowa złość, niestabilność 
emocjonalna, kłopoty ze snem. Warsztat prowadziła psychoterapeutka i trenerka jogi Agnieszka Czapczyńska. Ze względu na 
trudność pracy z grupą osób po traumie asystowała jej Jolanta Gawęda – trenerka WenDo, specjalistka z zakresu 
przeciwdziałania przemocy. W ramach naboru do grupy odbyła się indywidualna rozmowa z każdą z kobiet, które zgłosiły chęć 
udziału w zajęciach 
- Warsztaty WenDo - samoobrona i asertywność 
Odbyło się 7 warsztatów WenDo, po 12 godzin każdy (dwa dni po 6 godzin). Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością 
wśród mieszkanek Warszawy. Dzięki warsztatom uczestniczki podniosły poczucie pewności siebie, własnej sprawczości, 
umiejętności reagowania na agresywne zachowania. Zwiększyła się także motywacja uczestniczek – kobiet doznających różnych 
form przemocy - do przerwania przemocowych zachowań i konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podniósł się 
też poziom świadomości i wiedzy, gdzie w razie potrzeby mogą się zgłosić, by otrzymać pomoc na terenie Warszawy. Warsztaty 
prowadziły trenerki WenDo z wieloletnim doświadczeniem - Jolanta Gawęda oraz Ewa Rutkowska. W zajęciach wzięło udział 56 
mieszkanek Warszawy. 
2. SAMO DOBRO
Pod koniec września 2021 uruchomiłyśmy działalność gospodarczą – sklep z naturalnymi kosmetykami, opracowywanymi wg 
naszych receptur. 29 września odbyła się promocja naszej działalności w Cafe Kulturalne. W tym dniu ruszył oficjalnie nasz sklep 
online, w którym prócz kosmetyków można kupić ekoakcesoria. Nasz pomysł cieszył się olbyrzmim zainteresowaniem.  
Informacje o naszej działalności ukazały się w mediach (Wysokie Obcasy, Twój Styl, Puls Bizensu). Przygotowywane są kolejne 
kosmetyki i plan marketingowy na przyszły rok.  
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3. AKCJA NAZYWAM SIĘ MILIARD/ ONE BILLION RISING POLAND
Po raz dziewiąty włączyłyśmy się w globalną akcję przeciw przemocy ze względu na płeć Nazywam się Miliard/ One Billion 
Rising, by walczyć o świat wolny od przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Po 

Akcja ma formę tańca, bo taniec daje nam siłę, jesteśmy w nim razem, spotykamy się, rozmawiamy, poznajemy się. Tańcząc 
czujemy energię, która po zakończeniu nam towarzyszy i daje siłę do działań.

W tym roku, akcja odbywała się pod hasłem „BUNT MILIARDA” i domagałyśmy się zmiany definicji gwałtu. Czego się 
domagałyśmy? Żeby to nie kobieta musiała udowadniać, że w jakiś sposób zaprotestowała, nie wyraziła zgody na seks, kontakty 
intymne, lecz by to sprawca udowodnił, że usłyszał jej zgodę.

Projekt zmiany definicji gwałtu został złożony w Sejmie. 
Pracowały nad nim Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA, posłanka Lewicy, Danuta 
Wawrowska, adwokatka, koordynatorka naszej akcji w Słupsku i Ustce. Z Feminoteki w prace nad zmiana definicji była 
zaangażowana Joanna Piotrowska, prezeska. 

Akcją przekazujemy też społeczeństwu, że Tylko TAK oznacza zgodę, że seks bez zgody to GWAŁT. I edukujemy czym jest zgoda 
na kontakty intymne. Obalamy mity i stereotypy na temat przemocy seksualnej, które przerzucają winę i odpowiedzialność za 
gwałt ze sprawcy na pokrzywdzoną. Będziemy powtarzać do skutku, że to nie spódniczka gwałci, ale gwałciciel!

• Według danych Komendy Głównej Policji w Polsce w 2017 roku wszczęto 2486 postępowań w sprawach dotyczących 
zgwałcenia. Tylko w przypadku połowy z nich (1262) uznano, że do gwałtu faktycznie doszło.
• Badania amerykańskie wskazują, że około 25–30% dorosłych kobiet pada przynajmniej raz w życiu ofiarą gwałtu.
• Badania polskie pokazują olbrzymią skalę tego zjawiska – szacuje się, że około 11,5% polskich kobiet (czyli około półtora 
miliona) w wieku 18–70 lat padło ofiarą gwałtu lub próby gwałtu*.
• Badania przeprowadzone w Polsce przez Fundację Ster pokazały, że ponad 23% kobiet uczestniczących w  badaniu 
doświadczyło próby gwałtu ze strony mężczyzny, a ponad 22% kobiet zostało zgwałconych przez mężczyzn.
• Najczęstsze wyroki za gwałt, to wyroki w zawieszeniu (między 30 a 40%). Kary między 5 a 10 lat dostaje zaledwie 13% 
gwałcicieli. Najczęściej skazywani są na dwa lata, z czego niemal 60% w zawieszeniu**.
•  Z danych tych wynika, że polskie sądy są statystycznie dwa razy łagodniejsze wobec gwałcicieli niż sądy w innych krajach 
europejskich.
Akcja odbyła się od 6 do 30 marca w całej Polsce. Wzięło w niej udział ok. 40 grup. 

4. BRONIMY KONWENCJI STAMBULSKIEJ

W 2021 roku realizowałyśmy projekt „Bronimy Konwencji Stambulskiej” finansowany przez Radę Europy. Jego celem było 
edukowanie społeczeństwa na temat Konwencji, pokazanie, jak ważny jest to dokument i ile dzięki niemu udało się zmienić w 
obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w Polsce.
Powstała specjalna strona www (bronimykonwnecji.pl), gdzie umieściłyśmy informacje na temat Konwnecji, materiały 
edukacyjne). Do współpracy zaprosiłyśmy tez graficzki, które przygotowały specjalne grafiki, pokazujące, czym Konwencja 
Stamulska jest dla nas. W social mediach krążyły przygotowane przez nas memy edukacyjne, pokazujące, co dzięki Konwencji 
udało się w Polsce zrobić.

W ramach projektu 4 maja 2021 odbyła się debata "Tylko TAK oznacza zgodę. Bronimy Konwencji Stambulskiej". Gościnią 
specjalną była V (dawniej Eve Ensler).
Debata miała miała charakter sztafety. Z każdą gościnią łaczyłyśmy się na około 10 minut i rozmawiałyśmy o różnych aspektach 
zgody na seks, mówiłyśmy tez o tym, jak wyglądało wprowadzenie do Polski Konwencji oraz tłumaczyłyśmy dlaczego musi zostać 
z nami.
W rozmowie wzięły udział:
• Joanna Keszka Radość z ciała. Barbarella.pl - edukatorka seksualna i pisarka, autorka książek „Grzeczna to już byłam”, „Potęga 
zabawnego seksu”.
• Katarzyna Sękowska-Kozłowska - doktorka nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk 
Prawnych PAN
• Anna Baumgart - doktora sztuki. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach w 
prestiżowych instytucjach sztuki w kraju i na świecie a prace znajdują się w kolekcjach tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Kolekcja Parlamentu Europejskiego, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki. Jej twórczość zaliczana jest do nurtów sztuki krytycznej i 
sztuki feministycznej
• Jolanta Prochowicz Jola Prochowicz- wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej, założycielka Fundacji 
Camera Femina Camera Femina, dyrektorka programowa „Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet”
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

10

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• Anita Kucharska Dziedzic Anita Kucharska-Dziedzic - posłanka na Sejm RP- działaczka społeczna i polityczna, doktorka nauk 
humanistycznych, posłanka na sejm z Klubu Lewicy
• Maja Staśko Maja Staśko- dziennikarka, scenarzystka, aktywistka. Współautorka książki "Gwałt polski"

Specjalnie dla nas, znan piosenskarka Natalia Przybysz, przygotowała piosenkę „Syrena wśród fal”, która nawiązywała do kwestii 
przemocy wobec kobiet.

5. FUNDUSZ DLA KOBIET DOŚWIADCZENIU GWAŁTU
W 2021 roku kontynuowałyśmy działania w ramach funduszu. Fundusz Przeciwprzemocowy uruchomiony przez Fundację 
Feminoteka pozwala szybko i bez zbędnych formalności  pomagać kobietom, które doświadczyły gwałtu. 
Wsparcie pozwala pokrzywdzonym wyjść na prostą, nie martwić się o podstawowe sprawy.
Staramy się zawsze zapewnić maksimum bezpieczeństwa pokrzywdzonym i podejmować decyzje z ich udziałem, za ich zgodą i w 
formie, która jest dla nich najbardziej komfortowa i bezpieczna.
Potrzeby są różne – od opłacenia podstawowych rachunków, przez zakup leków, opłacenie badań, po zorganizowanie wyjazdu w 
bezpieczne miejsce i wiele innych, które pojawiają się w trakcie trwania sprawy. Często wsparcia potrzebuje też rodzina 
pokrzywdzonej.
W roku 2021 Fundusz dla kobiet po gwałcie dysponował kwotą 56 tysięcy złotych. Pieniędzmi tymi wsparłyśmy 15 kobiet. 
Dzięki wsparciu 15 kobiet nie musiało się martwić o to, gdzie będzie mieszkać, co zje i za co wykupi leki. Kilka pań nie musiało 
rezygnować z dochodzenie sprawiedliwości w sądzie, ponieważ zapłaciłyśmy za prawnika. To jest realna pomoc i realna 
satysfakcja.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn

Organizowanie konferencji, debat, wystaw 
oraz warsztatów poświęconych 
problematyce dyskryminacji ze względu na 
płeć oraz przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, mających na celu edukowanie i 
podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
tym obszarze – tak osób indywidualnych jak 
i grup, organizacji, instytucji i firm, 
przyczyniając się w ten sposób do 
zmniejszenia dyskryminacji ze względu na 
płeć w tym przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt we wszystkich obszarach życia – 
społecznym, politycznym, artystycznym i 
innym.

82.30.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn

Działania związane z przeciwdziałaniem 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt - 
prowadzenie telefonu interwencyjnego, 
bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych, 
grupy wsparcia, warsztatów, organizowanie 
spotkań, debat poświęconych przeciwdziałaniu 
przemocy wobec kobiet, organizacja akcji One 
Billion Rising/ Nazywam się Miliard, 
prowadzenie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, 
prowadzenie serwisu www - upowszechnianie 
informacji na temat działań innych grup i 
organizacji z całej Polski, prowadzenie portalu 
społecznościowego, wydawanie nieodpłatnych 
publikacji poświęconych problematyce przemocy 
wobec kobiet, organizowanie akcji edukacyjnej 
dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, 
bezpośrednie, finansowe wsparcie kobiet 
doświadczających przemocy seksualnej

63.12.Z 81 000,00 zł
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81 194,19 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 142 826,66 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 470 677,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 374 240,13 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 845,23 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 73 678,26 zł

d) przychody finansowe 1 914,13 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.89.Z

Sprzedaż naszych kosmetyków prowadzimy głównie poprzez sklep online, jednak staramy się 
także uczestniczyć w różnego rodzaju kiermaszach z naturalnymi produktami i kosmetykami, 
festiwalach. W roku sprawozdawczym, skupiłyśmy się przede wszystkim na ty, by nasze 
produkty  sprzedawać na kiermaszach z naturalnymi kosmetykami, głownie w okresie 
przedświątecznym. Pierwszy rok działalności, to pozyskiwanie klientów, praca nad 
rozpoznawalnością marki, więc nasza obecność w takich miejscach, prócz możliwości 
sprzedaży produktów, daje możliwość dotarcia do osób, które do tej pory nas nie znały. To 
także przyglądanie się konkurencji i wyciąganie wniosków na przyszłość.

2 20.42.Z

W październiku 2021 roku nasz pierwszy kosmetyk - krem do twarzy - został wstawiony do 
sprzedaży do sklepu online samodobro.pl Została zlecona produkcja dwóch kolejnych  
kosmetyków: kremu do rąk i ciała oraz masła do ciała oraz specjalnego mydła potasowego do 
mycia ciała. Wszystkie kosmetyki są robione na bazie polskich roślin w oparciu o receptury 
tworzone w oparciu o jak najwyższej jakości składniki roślinne, nietestowane na zwierzętach i 
z certyfikatami ekologicznymi. Kosmetyki przechodzą wszelkie konieczne badania, mają 
odpowiednie zezwolenia i certyfikaty.

3 47.91.Z

Na początku października 2021 uruchomiłyśmy nasz sklep online związanym z naszą 
działalnością gospodarczą i ruszyłyśmy ze sprzedażą naszych kosmetyków i ekoakcesoriów 
(kosmetyczek, toreb ekologicznych) produkowanych w zewnętrznych laboratoriach poprzez 
sklep online https://samodobro.pl. Oprócz platformy sprzedażowej na stronie sklepu znajdują 
się informacje poświęcone roślino, które wykorzystujemy do produkcji kosmetyków, a także na 
temat ekologii, kobiet, które angażują się w proekologiczne działania, by popularyzować 
proekologiczne podejście do środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatycznym./ Strona ma 
więc także charakter edukacyjny.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 7



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 233 897,54 zł

2.4. Z innych źródeł 12 759,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 81 194,19 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 495 938,60 zł 81 194,19 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

1 440 277,41 zł 81 194,19 zł

20 845,23 zł 0,00 zł

32 990,96 zł

1 wkład własny w projektach zleconych oraz wydatki na pokrycie kosztów nieodpłatnej działalności 
statutowej (projekty własne)

81 194,19 zł

w 
tym:

1 031 553,21 zł

0,00 zł

111 273,45 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

95 780,71 zł

33 125,18 zł

31 313,39 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

73 678,26 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -66 037,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 40 687,30 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

1 825,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 40 687,30 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,17 etatów

40 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 561 223,49 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

561 223,49 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 879,61 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

868,67 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30 808,55 zł

30 808,55 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 530 414,94 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 32 990,96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 528 232,53 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 399,57 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 TO NIE TWOJA WINA STOP 
PRZEMOCY WOBEC KOBIET

WSPARCIE KOBIET 
DOŚWIADCZAJĄCYCH 
PRZEMOCY

URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY 112 783,45 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

41 350,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Joanna Piotrowska
Jolanta Gawęda Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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