
 

 
Warszawa, 29.05.2015 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
FUNDACJI RÓWNI WŚRÓD RÓWNYCH  
 
 
1.Nazwa Fundacji: Równi Wśród Równych 
 
Siedziba: ul. Kopernika 30, 00-950 Warszawa 
 
Data wpisu do KRS:15.01.2010 r.  
Nr KRS: 0000339722 
Nr REGON: 142237887 
 

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

 
Fundacja zrealizowała następujące działania: 

 I. Wejdź w tę muzykę – Fundacja Równi Wśród Równych zorganizowała koncert, 
którego celem było wspomnienie Grzegorza Przemyka i jego poezji z okazji 
majowej rocznicy urodzin i śmierci; przybliżenie jego postaci młodym ludziom ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym województwa mazowieckiego 
– w tym z Mińska Mazowieckiego i okolic z zakładu dla Niewidomych z Lasek 
k/Warszawy.  

Dzięki fundacji Banku Zachodniego WBK i otrzymanej dotacji mogliśmy wraz z 
Garwolińskim Teatrem Muzycznym od Czapy zorganizować koncert zapraszając do 
udziału Marcina Stycznia a także młode, utalentowane osoby niepełnosprawne. 
Gościem specjalnym była przyjaciółka mamy zamordowanego Grzesia - dr Ligia 
Urniaż-Grabowska, była senator. Pani Ligia opowiadała o Grzegorzu, o tym jakim 
był wspaniałym, młodym człowiekiem, jak zapowiadał się na wybitnego poetę, jak 
zakatowano Go by zemścić się na Matce – Barbarze Sadowskiej, aktywnej 
działaczce podziemia w okresie stanu wojennego.  

Młodzież na widowni – w większości wychowankowie placówek 
szkolno-wychowawczych i socjoterapeutycznych, z ogromnym zainteresowaniem 
wsłuchiwali się we wszystkie wykonywane piosenki autorstwa Grzegorza 
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Przemyka, z przejęciem słuchali niezwykle interesujących i przejmujących 
opowieści Pani Ligii. Na koniec koncertu cała widownia wraz z artystami 
odśpiewała MURY Jacka Kaczmarskiego. 

II. Siepomaga Współpraca z portalem Siepomaga - prowadzenie zbiórek         
finansowych na cele statutowe Fundacji. 

III. Ice Bucket Challenge - prowadzenie zbiórek pieniężnych na cele statutowe           
Fundacji w związku z propagowaniem sytuacji chorych na SLA i choroby rzadkie.  

2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: Na dzień31.12.2014 (data          
sporządzenia sprawozdania finansowego) Fundacja nie prowadzi żadnej       
działalności gospodarczej. 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok obrotowy 01.01.2014 -           
31.12.2014: 

● Przychody z działalności statutowej: 16 801,68 zł 
4. Informacja o poniesionych kosztach za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014: 

▪ Koszty realizacji zadań statutowych: 17 329,17 zł 
5. Informacja o kosztach poniesionych na administrację za rok obrotowy          
01.01.2014 - 31.12.2014:  

● 1074,65 zł 
6. Pozostałe dane za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014 
Fundacja Równi Wśród Równych w 2014 r.: 

I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według         
zajmowanych stanowisk. - nie zatrudniała pracowników na etat, Zarząd         
pracował na zasadach wolontariatu. 

II. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w roku obrotowym         
01.01.2014 - 31.12.2014 - - projekty były realizowane poprzez         
wolontariuszy oraz na podstawie umów zlecenia i o dzieło  
▪ W sumie 834,- zł 

 
III. Udzielone przez Fundacjępożyczki pieniężne - nie udzielała pożyczek         

pieniężnych,  
IV. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych za rok obrotowy        

01.01.2014 - 31.12.2014 

▪ 1628,52 zł 
 

V. Wartośćnabytych obligacji: - nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła          
udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, 

VI. Nabyte nieruchomości  - nie nabyła nieruchomości, 
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VII. Środki trwałe nie nabyła żadnych środkach trwałych, 
VIII.  Zobowiązania na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe, 
IX. Wartośćzobowiązańi aktywów Fundacji ujętych w Bilansie na dzień          

31.12.2014  
▪  Aktywa – 5 043,24 zł 
▪  Pasywa   5 043,24 zł. 

 

X. Działalność zlecona na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiła. 
 

XI. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych żadnych       
kontroli zewnętrznych. 

 
 

 

3 


