
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok. 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: Fundacja Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej 
Polskiej 

b. siedziba fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa 

c. adres fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa 

d. aktualny adres do 
korespondencji: 

ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa 

e. adres poczty elektronicznej: biuro@konfederacjakobiet.pl 

f. data wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

19.12.2016 

g. numer KRS: 653444 

h. statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

366109087 

i. dane członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja): 

Sylwia Jabs – prezes 
Elżbieta Wszeborowska - Wiceprezes 

j. określenie celów statutowych 
fundacji: 

1. Promocja kobiet i kobiecości w głównym nurcie 
życia społecznego; 
2. Obrona godności kobiet, w szczególności poprzez 
przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet 
we wszystkich jej aspektach oraz walkę z 
seksualizacją i uprzedmiotowieniem wizerunku 
kobiety w przestrzeni publicznej; 
3. Działanie na rzecz społecznego dowartościowania 
ról kobiecych, jako niezbywalnego elementu 
głównego nurtu życia społecznego; 
4. Promocja kobiecego zaangażowania w życie 
społeczne oraz postaw społecznych, które je 
wspierają; 
5. Dowartościowanie roli kobiety w życiu społecznym 
oraz promocja kobiecości i jej naturalnej tożsamości 
w głównym nurcie życia społecznego; 
6. Działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako 
związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa 
i rodzicielstwa, jak również ukazywanie 
komplementarności zróżnicowań w sposobie 
społecznego zaangażowania kobiet i mężczyzn; 
7. Przeciwdziałanie przymusowi ekonomicznemu 
oraz kulturowej stygmatyzacji i deprecjacji w 
przestrzeni publicznej małżeństwa i macierzyństwa 
oraz przeciwdziałanie utrudnieniom w realizacji 
kobiecych aspiracji w życiu rodzinnym i zawodowym 
8. Działanie na rzecz ochrony praw rodziców do 
wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i 
przekonaniami; 
9. Działanie na rzecz ochrony dzieci przed 
demoralizacją i deprawacją; 
10. Afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej 
godności człowieka, oraz działania na rzecz ochrony 
wynikających z niej praw człowieka i obywatela, 
zwłaszcza działanie na rzecz prawnej ochrony życia 
ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju; 



11. Działanie na rzecz upowszechniania i równego 
dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 
tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. 

2. Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

Petycja: 
- STOP separowaniu rodziców od dzieci w szpitalach 
–  Apel, o opracowanie i wdrożenie w trybie pilnym 
jednolitych, obowiązujących na terenie całej Polski, 
wytycznych z poszanowaniem Praw Dziecka i Praw 
Pacjenta, skierowany do Departamentu Zdrowia 
Publicznego i Rodziny. 
 
Projekt: 
- Karta Praw Matki – poradnik będący częścią 
większego projektu Firma Przyjazna Rodzinie, 
którego celem jest zebranie w jednym dokumencie 
praw przysługujących matkom w polskim systemie 
prawnym. 
- Rozmowy Konfederacji Kobiet RP – Cykl 
nagranych rozmów audio o istotnych wydarzeniach z 
życia publicznego, zagadnieniach wpływających na 
jakość macierzyństwa, problemach dotyczących 
kobiet i rodziny. 
 
Akcja: 
Uszycie bawełnianych maseczek wielorazowego 
użytku dla potrzebujących – Przyłączenie się do akcji 
rozpoczętej na początku pandemii Covid 19. 
Fundacja wysłała 90 szt. maseczek do Domu 
Otwartych Serc w Otwocku (Dom dla Samotnych 
Matek prowadzony przez Caritas). 
 
Strona www: 
Zamieszczane Aktualności, Raporty, Analizy, 
dotyczące macierzyństwa i rodzicielstwa oraz 
informacje o projektach podejmowanych przez 
Fundację. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych 
w działalności fundacji o skutkach 
finansowych: 

 

Darowizny, będące skutkiem mailingów wysłanych 
od stycznia do grudnia 2020 r. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości  2  szt. 
 

Uchwała Zarządu Fundacji nr 3/2020 z 
dnia 20.03.2020 r. w sprawie podziału 
zysku netto Fundacji za rok 2019. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 4/2020 z 
dnia 20.03.2020 r. w sprawie 

Zarząd nie podejmował uchwał. 



zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2019. 

 

5. Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Łączna kwota: 70 518,22 zł 
W tym: 
Darowizny: 31 073,65 zł (przelew) 
Dotacje ze środków publicznych: 39 443,5 (przelew) 
Pozostałe: 1,07 zł (przelew) 

6. Informacje o odpłatnych 
świadczeniach realizowanych przez 
fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń: 

Odpłatne działania nie były realizowane. 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

tak, prowadzi nie, nie prowadzi 

b. informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 
według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego: 

Nie dotyczy 

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

Nie dotyczy 

d. procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego  
z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 

Nie dotyczy 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 
na: 

a. realizację celów statutowych: 66 638,88 zł 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

308,33 zł 

c. działalność gospodarczą: 0,00 zł 

d. pozostałe: 23,39 zł 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

Nie dotyczy 

b. liczba  osób zatrudnionych 
w fundacji z podziałem na 
zajmowane stanowiska: 

Nie dotyczy 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

Nie dotyczy 



10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 37 715,20 zł, w tym:  

a. wynagrodzenia: 35 364,00 

b. nagrody: 0,00 

c. premie: 0,00 

d. inne świadczenia: 2 351,20 

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

0,00 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  

a. wynagrodzenia: 0,00 

b. nagrody: 0,00 

c. premie: 0,00 

d. inne świadczenia: 0,00 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

a. wynagrodzenia: 0,00 

b. nagrody: 0,00 

c. premie: 0,00 

d. inne świadczenia: 0,00 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

16 981,75 zł 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: 0,00   

b. pożyczkobiorca: 0,00   

c. warunki przyznania pożyczki: 0,00   

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

0,00   

15. Dane o kwotach zgromadzonych 
na rachunkach płatniczych,  
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz 
kwotach zgromadzonych  
w gotówce: 

NEST BANK – 4 194,71 zł 
Konto internetowe DotPay - 882,9 
Gotówka – 0,00 zł 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

Nie dotyczy 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 

Nie dotyczy 



spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 
a. wysokość kwot 

wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

Nie dotyczy 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

Nie dotyczy 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

Nie dotyczy 

20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

Wartość aktywów w sprawozdaniu finansowym: 
6206,26 zł. 

 

21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

Wartość zobowiązań w sprawozdaniu finansowym: 
54,06 zł . 

 

22. Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone  
i zamówienia publiczne) oraz 
wyniku finansowym tej 
działalności: 

Fundacja Konfederacja Kobiet RP we współpracy z 
Fundacją na Rzecz Wspierania Rodzicielstwa 
Rodzina Blisko wzięła udział w III turze Konkursu 
„Po pierwsze Rodzina” i otrzymała od Pełnomocnika 
Rządu ds. Polityki Demograficznej dofinansowanie 
projektu Firma Przyjazna Rodzinie. 
Wynik finansowy: 0,00 zł 

 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji  
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych: 

Fundacja posiadała 12,00 zł zobowiązań z tytułu 
podatku VAT (deklaracja VAT-9M)  

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

W okresie sprawozdawczym fundacja złożyła 
deklarację podatkową CIT-8. 

25. Informacja, czy fundacja 
ustanowiona na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu:  

Nie. 

26. Informacja o przyjęciu lub 
dokonaniu przez fundację 
ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach płatności w gotówce 
o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość  
10 000 euro, bez względu na to, 
czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja czy kilka 

Nie dotyczy. 



operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem 
daty i kwoty operacji: 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana 
kontrola. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 


