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3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
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publicznego

2014-02-26

2019-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06165757000000 6. Numer KRS 0000499971

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

Anna Kiełb Prezes 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

Agnieszka Pałys Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Ewa Ponaska Członkini Rady Fundacji TAK

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

EDUKACJA SPOŁECZNA – PUBLIKACJE INTERNETOWE
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-13 1



+ Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i 
dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i 
promocji zdrowia.
+ Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
+ Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu 
nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
+ Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform edukacyjnych i szkoleniowych.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
+ W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W ramach działań na rzecz edukacji społecznej publikujemy materiały prasowe pisane na podstawie - głównie 
angielskich - źródeł naukowych, udostępnianych publicznie przez uniwersytety i inne instytuty naukowe. Głównymi 
tematami w 2021 roku były: przemoc, depresja, ekologia, sytuacja kobiet (pod kątem dyskryminacji), społeczeństwo 
(ogólnie) oraz dźwięk wraz z informacjami na temat zagrożeń wynikających z hałasu. 
 
Po zmianie nazwy opracowaliśmy nową stronę internetową działającą pod domeną orion.fm. Z danych uzyskanych z 
Google Analytics od 27 marca do 31 grudnia 2021 r. odwiedziło nas ponad 570 tysięcy osób, które wygenerowały 
ponad 950 tysięcy odsłon. Z powodów technicznych nie monitorowaliśmy ruchu na stronie internetowej od początku 
roku. Zakładamy zatem, że w 2021 uzyskaliśmy ponad 1 milion wyświetleń. Jest to duży skok w porównaniu z 
poprzednim rokiem. 
 
W roku 2021 opracowaliśmy 128 publikacji związanych z tematami dotyczącymi azymutu naszej fundacji. Publikacje 
były tworzone w stałym redaktorskim gronie wolontariuszy. 
 
W 2021 r. dziesięcioma najbardziej popularnymi artykułami były:
+ Naukowcy – kary fizyczne nie działają. Minister edukacji – kary fizyczne są oczywiste. Link: 
https://orion.fm/naukowcy-kary-fizyczne-nie-dzialaja-minister-edukacji-kary-fizyczne-sa-oczywiste/
+ Afganistan – ciężko wywalczony postęp w zakresie praw kobiet zagrożony pod rządami talibów. Link: 
https://orion.fm/afganistan-ciezko-wywalczony-postep-w-zakresie-praw-kobiet-zagrozony-pod-rzadami-talibow/
+ Dlaczego demokracja mogłaby skutkować tyranią? Link: https://orion.fm/dlaczego-demokracja-moglaby-skutkowac-
tyrania/
+ Badania sugerują, że ludzie o poglądach ekstremistycznych gorzej wykonują złożone zadania umysłowe. Link: 
https://orion.fm/badania-sugeruja-ze-ludzie-o-pogladach-ekstremistycznych-gorzej-wykonuja-zlozone-zadania-
umyslowe/
+ Ojcowie założyciele Ameryki wierzyli, że wychowanie obywatelskie i wiedza historyczna mogłyby zapobiec tyranii, 
utrzymując demokrację. Link: https://orion.fm/ojcowie-zalozyciele-ameryki-wierzyli-ze-wychowanie-obywatelskie-i-
wiedza-historyczna-moglyby-zapobiec-tyranii-utrzymujac-demokracje/
+ Co szesnasta kobieta w USA została zmuszona do uprawiania seksu po raz pierwszy. Link: https://orion.fm/co-
szesnasta-kobieta-w-usa-zostala-zmuszona-do-uprawiania-seksu-po-raz-pierwszy/
+ Dlaczego patriarchat nie jest dobry dla mężczyzn i jak to naprawić? Link: https://orion.fm/dlaczego-patriarchat-nie-
jest-dobry-dla-mezczyzn-i-jak-to-naprawic/
+ Początki seksizmu. Jak mężczyźni doszli do władzy 12000 lat temu. Link: https://orion.fm/poczatki-seksizmu-jak-
mezczyzni-doszli-do-wladzy-12000-lat-temu/
+ Algorytmy, które rządzą naszym życiem. Link: https://orion.fm/algorytmy-ktore-rzadza-naszym-zyciem/
+ Kobiety rozbijają szklane sufity tylko po to, aby za chwilę runąć w dół ze szklanego klifu. Link: 
https://orion.fm/kobiety-rozbijaja-szklane-sufity-tylko-po-to-aby-za-chwile-runac-w-dol-ze-szklanego-klifu/
 
Najbardziej poczytny artykuł z 2021 roku uzyskał ponad 50 tysięcy unikalnych odsłon. W 2021 roku dalej były 
popularne artykuły z 2020 roku z kampanii na temat przemocy psychicznej „Niewidzialna ręka przemocy”. Artykuł na 
temat psychicznego gnębieniu przez rodzeństwo został przeczytany ponad 60 tysięcy razy. 
 
TWARZE WIELOKULTUROWEGO WROCŁAWIA – SZLAKIEM KULTUR WROCŁAWIA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Działanie na rzecz porozumienia i komunikacji międzyludzkiej w ramach wszelkich programów o charakterze 
integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko pojętej sztuki i kultury.
+ Inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury w zbliżeniu narodów, wspieranie idei 
ponadgranicznej współpracy.
+ Działania w zakresie integracji społecznej.
+ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
+ Produkcję programów telewizyjnych i radiowych promujących Polskę oraz tradycje regionalne.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
+ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 
Projekt zrealizowany w ramach programu „Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty Wrocławian 
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2021”, współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. 
 
Stworzony został 5-odcinkowy serial, w którym prezentowane były osoby z różnych kultur i krajów, które związały 
swoje życie z Wrocławiem. Założeniem projektu było :
+ wzmocnienie kultury dialogu, otwartości na inne narodowości, kulturę i pozytywny wizerunek miasta Wrocławia 
jako miejsca spotkań dla różnych narodowości 
+ minimalizowanie zachowań opartych na stereotypach, uprzedzeniach
+ edukację o innych kulturach dzięki przedstawicielom innych kultur i narodowości żyjących we Wrocławiu 
+ wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej Polaków
 
W odcinkach wzięli udział obywatele Syrii, Kazachstanu, Białorusi, Brazylii oraz Konsul Honorowy Indii. 
 
W okresie sprawozdawczym z projektu (14 listopada 2021), odcinki zostały wyświetlone ponad 32600 razy. Średnia 
współczynnika "podobania się" wyliczonego na podstawie zaznaczeń: "podoba mi się/nie podoba mi się" to 99,32%. 
Pozostawiono 85 pozytywnych komentarzy. 

ASMR POLSKA / POLSKA BRZMI FAJNIE
Projekt ASMR Polska jest kontynuacją projektu „Polska brzmi fajnie” (nazwa projektu została zmieniona w 2021 
roku). Ze względu na pozyskanie mikrofonu do rejestracji audio w formie binauralnej - czyli idealnie odwzorowującej 
scenę akustyczną danego miejsca. Ze względu na fakt, że mikrofony są umieszczone w makietach ludzkich uszu – 
dźwięk odbierany na słuchawkach – jest taki sam, jaki docierałby do naszych uszu, jeśli znajdowalibyśmy się w danej 
lokalizacji. 
 
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
+ Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ W zakresie turystyki i krajoznawstwa;
+ W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
+ W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
ASMR Polska jest m.in. skierowany zarówno do osób niewidomych, niepełnosprawnych, jak i entuzjastów turystyki, a 
także osób, którym nie jest obojętne zachowanie dziedzictwa akustycznego naszego kraju oraz wszystkich osób 
ciekawych świata.
 
Cele społeczne to przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorców, zwiększenie 
możliwości turystycznych osób niewidomych i niepełnosprawnych, zachowanie akustycznego dziedzictwa kraju, 
promocja coraz lepiej rozwijającej się turystyki dźwiękowej, a także turystyki tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana 
promocja kraju. Ponadto projekt będzie stanowił podstawy do działań związanych z muzykoterapią, relaksacją oraz 
regeneracją psychofizyczną. Dodatkowo projekt wspiera zrównoważony rozwój oraz ochronę przed hałasem.
 
Grupami adresatów są:
+ Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami turystycznymi.
+ Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, doceniające inne oferty turystyczne.
+ Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są zainteresowane turystyką w środkowo-wschodniej Europie.
+ Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza granicami kraju, wykazujący naturalne zainteresowanie i 
tęsknotę za Polską.
+ Osoby świadomie wspierające zrównoważony rozwój, w tym dbające o zachowanie równowagi w środowisku 
naturalnym i zmniejszenie ingerencji człowieka w naturę.
+ Osoby korzystające z dźwiękowych materiałów wspierających muzykoterapię i relaksację opartą o dźwięki 
przyrody.
+ Osoby generalnie otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata.
W roku 2021 zostały opracowane studyjnie i opublikowane na fundacyjnym kanale Youtube następujące miejsca w 
wersji binauralnejj:
+ Szum Morza Bałtyckiego, Gdynia Orłowo (nagranie z końca 2020 roku, opracowane studyjnie w styczniu 2021) 
(woj. pomorskie)
+ Zatoka Pucka, Jurata (nagranie z września 2020, opracowane studyjnie w marcu 2021) (woj. pomorskie)
 + Potok Podgórna (woj. dolnośląskie)
 + Rezerwat Przyrody Pępowo (woj. wielkopolskie)
 + Wodospad Kropelka (woj. dolnośląskie)
 + Park w Bukowcu (woj. dolnośląskie)
 + Dominice (woj. wielkopolskie)
 + Milicz - okolice stawów (woj. dolnośląskie)
 + Boszkowo (woj. wielkopolskie)
 + Rezerwat przyrody Nad Młyńską Strugą 
 + Okiennik Wielki (woj. śląskie)
 + Wodospad Szklarki (woj. dolnośląskie)
 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-13 3



W roku 2021 materiały opublikowane tego roku uzyskały łączną sumę ponad 26000 wyświetleń. 

NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY – KAMPANIA SPOŁECZNA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Prowadzenie kampanii informacyjnych i z zakresu marketingu społecznego dotyczących ważnych problemów 
społecznych.
+ Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z 
profilem Fundacji
+ Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod 
działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko 
lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie środowisk oraz wśród wychowanków 
domów dziecka i placówek adopcyjno-opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabosłyszących.
+ Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności edukacyjnej, szkoleniowej 
informacyjnej oraz promocyjnej.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 
„Niewidzialna ręka przemocy” jest kampanią informacyjno-społeczną uwrażliwiającą na przemoc psychiczną 
stosowaną wobec dzieci.  
 
Przemoc psychiczna jest wyjątkowo brutalna. Trudna do rozpoznania na zewnątrz, a generuje w psychice dziecka 
ogromne zniszczenia, które w życiu dorosłym przejawiają się problemami na tle psychicznym, a także zdrowotnym i 
społecznym. Uważamy, że zło powstaje z ignorancji, a ta z braku wiedzy. Wierzymy, że człowiek mając wiedzę o 
faktycznych skutkach swoich działań zaprzestanie swoich negatywnych czynów. Stąd kampania ma przede 
wszystkim charakter edukacyjny, merytoryczny i skierowana jest głównie do osób dorosłych, obecnych i przyszłych 
rodziców, chociaż nie tylko. Chcemy w merytoryczny sposób przeciwstawić się stereotypom o wychowaniu dzieci 
oraz apelujemy również do reagowania na bycie świadkiem przemocy psychicznej i przemocy w ogóle.
 
Kampania w dalszym ciągu otrzymuje ciepły odzew ze strony czytelników. Otrzymaliśmy również kilkanaście listów 
ze strony osób, które doświadczały ciężkiej przemocy (w tym przemocy psychicznej w okresie dzieciństwa), 
świadczące o potrzebie reagowania na przemoc psychiczną. 
 
W roku 2021 powstały następujące opracowania, artykuły i wywiad:
+ Rany, których czas nie goi: neurobiologia przemocy (link: https://orion.fm/rany-ktorych-czas-nie-goi-neurobiologia-
przemocy/) - obszerne opracowanie zmian neurologicznych u dzieci doświadczających przemocy (emocjonalne, 
fizycznej bądź seksualnej)
+ Alienacja rodzicielska to wykorzystywanie dzieci, mówią naukowcy zajmujący się rozwojem dziecka (link: 
https://orion.fm/alienacja-rodzicielska-to-wykorzystywanie-dzieci-mowia-naukowcy-zajmujacy-sie-rozwojem-dziecka/) 
- obszerne opracowanie dotyczące wpływu alienacji rodzicielskiej na rozwój dziecka
+ Przemoc wobec dzieci może zmieniać strukturę mózgu i prowadzić do ciężkich depresji (link: 
https://orion.fm/przemoc-wobec-dzieci-moze-zmieniac-strukture-mozgu-i-prowadzic-do-ciezkich-depresji/) 
+ „Rozpoznawanie konfliktu w sobie” – wywiad o przemocy psychicznej oraz psychoterapii z psychoterapeutką 
Karoliną Misiak (link: https://orion.fm/rozpoznawanie-konfliktu-w-sobie-wywiad/) 
 
W roku 2021 podjęliśmy również akcję „Opowiedz swoją historię”, stwarzając ludziom możliwość anonimowego 
podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z przemocą psychiczną – trwającą obecnie lub odbywającą się 
w przeszłości. Materiały te mają stanowić podstawy do scenariuszy krótkich słuchowisk, obrazujących jak brzmi i 
wygląda przemoc psychiczna. Do końca 2021 roku otrzymaliśmy 8 zgłoszeń. 
 
Stworzyliśmy podstawy merytoryczne do animacji skierowanej dla dzieci i młodzieży, którzy mają agresywnych 
emocjonalnie rodziców. 
 
Kampania będzie kontynuowana w 2022 roku. 
 
NAUKA JEST KOBIETĄ
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
+ Popularyzację nauki i podkreślanie roli edukacji w rozwoju świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
+ Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z 
profilem Fundacji.
+ Edukację społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury oraz systematyzowanie i aktualizowanie 
wiedzy naukowej i specjalistycznej.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 
W roku 2021 podjęliśmy rozwój serii „Nauka jest kobietą”. Celowo prowokacyjny tytuł serii publikacji ma na celu 
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przedstawianie sylwetek kobiet, bez udziału których cywilizacja i świat nauki wyglądałby inaczej. Celem serii 
publikacji jest inspirowanie kobiet oraz wzmacnianie ich w realizacji swoich marzeń, działań i wizji związanych ze 
studiami i pracy w branży STEM. 
 
W roku 2021 przedstawiliśmy 10 historii i dokonań kobiet: 
+ Mary Anning – brytyjską łowczyni skamielin, której odkrycia przyczyniły się do rozwoju paleontologii
+ Elizabeth Stern - pionierkę w badaniach nad kobiecym zdrowiem
+ Chien-Shiung Wu - fizyczkę, której odmówiono wręczenia nagrody Nobla z powodu jej krytykowania dyskryminacji 
płciowej w świecie nauki
+ Lise Meitner – austriacko-szwedzką fizyczkę, która nim uciekła przed Nazistami, włożyła wkład w odkrycie 
rozszczepienia jądra atomowego
+ Kobiety, które wdrożyły Apollo 11 w życie (m.in. Susan Finley i Margaret Hamilton)
+ Karen Uhlenbeck - pierwszą kobietę, która otrzymała prestiżową Nagrodę Abela
+ Tapputi-Belatekallim - starożytną naukowczynię, która opracowała pierwsze perfumy
+ Emilie du Chatelet - zapomnianą przez naukę kobietę, zajmującą się fizyką, prowadzącą żywe dyskusje z 
Newtonem
+ Kobiety, dzięki którym ujrzeliśmy gwiazdy - o zespole matematyczek z Obserwatorium Harvarda
+ Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna - które otrzymały w 2021 roku nagrodę Nobla w dziedzinie chemii
 
Seria będzie kontynuowana w roku 2022. 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
+ Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z 
profilem Fundacji.
+ Popularyzację nauki i podkreślanie roli edukacji w rozwoju świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
 
+ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 
W ramach prowadzonego projektu ASMR Polska rozwijamy również edukację ekologiczną, polegającą na 
prowadzeniu wywiadów ze specjalistami różnych dziedzin, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym 
funkcjonowaniem w środowisku naturalnym. 
 
W roku 2021 przeprowadziliśmy 3 wywiady audio-video na tematy:
+ recyclingu (wywiad z Łukaszem Hadą – Dyrektorem Biura Związku Gmin Karkonoskich)
+ leśnego savoir-vivre, czyli jak zachowywać się w lasach państwowych i rezerwatach przyrody (wywiad z Michałem 
Szczepaniakiem - rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Lipinki oraz Grzegorzem Rygielem - leśnikiem z leśnictwa 
Nowe Czaple). 
+ sojuszu lasu i pszczół (wywiad z Bartłomiejem Jasakiem - leśniczym z Nadleśnictwa Lipinki). 
 
Każdy z odcinków został wyświetlony ponad 2000 razy w serwisie Youtube. 
PROJEKT ASMR WROCŁAW (BINAURALNY WROCŁAW) 
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
+ Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ W zakresie turystyki i krajoznawstwa;
+ W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
+ W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Jest to bliźniaczy projekt do ogólnopolskiego projektu ASMR Polska, jednakże ASMR Wrocław (Binaurlany Wrocław) 
ma na celu zarejestrowanie szerokiego zasobu materiałów dźwiękowych w sposób binauralny, tworząc jedyną 
swojego rodzaju audiomapę miasta w Polsce, jednocześnie ukazując wyjątkowy świat dźwięków Wrocławia – od tych 
czysto przyrodniczych, przez urbanistyczne, po… nietypowe. Materiały zawierają ścieżkę audio (bez ścieżki video, 
inaczej niż w przypadku ASMR Polska)
Do niektórych nagrań dołączone zostaną ścieżki z lektorem, który opowie o historii danego miejsca czy 
ciekawostkach oraz o tym, co byśmy właśnie widzieli. Zasoby te będą również wsparciem do poznania miasta dla 
osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. 
W roku 2021 zostało opublikowanych 6 dźwiękowych spacerów po Wrocławiu:
+ Park Zachodni (dwie wersje: krótka z lektorem oraz pełny spacer)
 + Grobla Karłowicko-Rędzińska
 + Port Popowice (podczas budowy)
 + Ogród Kamienny (w parku Szczytnickim)
 + Osobowice (poranek na ogródkach działkowych)
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 + Wrocław Główny (dworzec PKP)
W sumie materiały uzyskały ponad 11000 razy w serwisie Youtube. 

ROZMOWY Z ORIONA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
+ Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i 
dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i 
promocji zdrowia.
+ Prowadzenie kampanii informacyjnych i z zakresu marketingu społecznego dotyczących ważnych problemów 
społecznych.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 
Podcast o nazwie „Rozmowy z Oriona” podejmuje tematy istotne społecznie w postaci wywiadów z ekspertami z 
różnych dziedzin. 
 
W roku 2021 zrealizowany został pierwszy odcinek, w którym prowadziliśmy wywiad z dwoma przedstawicielami 
Stowarzyszenia Wataha – Na tropie pedofili, w którym rozmawialiśmy o obywatelskich ujęciach osób, które szukają 
kontaktów seksualnych z nieletnimi oraz o skali problemu, zwłaszcza w Internecie. 
 
Materiał został wyświetlony ponad 2200 razy na Youtube i uzyskał 81 lajków. 

#MASZWSPARCIE
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod 
działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko 
lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie środowisk oraz wśród wychowanków 
domów dziecka i placówek adopcyjno-opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabosłyszących.
+ Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do 
dóbr kultury i edukacji oraz integralnego rozwoju osobistego.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
 
+ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób;
+ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
+ tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
+ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
+ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
+ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
+upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji;

Kampania reakcyjno-informacyjna #maszwsparcie polega na nieodpłatnej pomocy prawnej dla kobiet 
doświadczających przemocy, połączonej z kampanią informacyjna na temat sytuacji kobiet w Polsce i za granicą. 
Projekt jest finansowany ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Przygotowania do projektu rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku i polegały na stworzeniu podstrony projektu, 
regulaminu pomocy kobietom, planowaniu publikacji oraz przygotowaniu elementów promocji – takich jak spoty 
reklamowe oraz bookstory (książka pisana we fragmentach, gdzie czytelnicy głosują, jak ma się rozwijać dalsza 
fabuła). 
W roku 2021 z planowanych 33 artykułów zostało opublikowanych 3:
+ Przemoc wobec kobiet i dziewczyn skryta w cieniu pandemii (link: https://orion.fm/przemoc-wobec-kobiet-i-
dziewczyn-skryta-w-cieniu-pandemii/)
 + Równe prawa i nieograniczone możliwości jako niezbędna potrzeba wszystkich dzieci (link: https://orion.fm/rowne-
prawa-i-nieograniczone-mozliwosci-jako-niezbedna-potrzeba-wszystkich-dzieci/)
 + Walka kobiet o równość: Refleksja nad Kanadą w roku 2018 (link: https://orion.fm/walka-kobiet-o-rownosc-
refleksja-nad-kanada-w-roku-2018/)
Rozpoczęcie zgłoszeń do pomocy prawnej zaplanowano na styczeń 2022 roku. 
W ramach rozwoju instytucjonalnego z środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zakupiono sprzęt 
do nagrywania pocastów oraz aparaty pozwalające na rejestrację obrazu w jakości 4K. Oba zestawy sprzętów 
posłużą w 2022 roku do rejestracji materiałów w ramach projektów realizowanych przez fundację. 

WROCŁAW – KULTURA NIEZNANA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
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+ Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków 
komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących
+ Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego
+ Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
+ Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
+ W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
+ W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Projekt ten zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”, który wpisuje się w kanon 
programów kulturalno-edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:
+ reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia,
+ rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw.
+ interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
+ a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.
W roku 2021 zostały zrealizowane 3 odcinki serialu, zamykając tymczasowo ten projekt. W sumie 3 zrealizowane 
odcinki zyskały ponad 6000 wyświetleń: 
 
+ Wrocław - Kultura Nieznana #10: Wystawa "Zauważ" (Projekt Be Together) 2211 wyświetleń / 110 lajków na 
Youtube marzec 2021
+ Wrocław - Kultura Nieznana #11: "Wystawa Kim… NIE… jestem" (Czasoprzestrzeń) 2193 wyświetleń / 77 lajków 
kwiecień 2021
+ Wrocław - Kultura Nieznana #12: Spektakl "Instrukcja obsługi kobiety i mężczyzny" (Czasoprzestrzeń) 2255 
wyświetleń / 194 lajki listopad 2021
 
Wyjątkowym odcinkiem był odcinek #11 – w którym prowadziliśmy wywiad z portugalską autorką Heleną Canico, 
która przebywała wówczas w Polsce dzięki programowi Erasmus+. W odcinku tym mieliśmy okazję poznać inną 
perspektywę na sztukę, kulturę i społeczeństwo. Wywiad prowadzony w języku angielskim został opatrzony polskimi 
napisami. 

 
"OD BĘDZIŃSKIEJ PIWNICY DO BROADWAYU" - SŁUCHOWISKO O AKTORCE ESTERZE RACHELI 
KAMIŃSKIEJ
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego
+ Inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury w zbliżeniu narodów, wspieranie idei 
ponadgranicznej współpracy.
+ Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z 
profilem Fundacji.,
+ Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
 
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
 
+ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W roku 2021 zrealizowaliśmy nasze pierwsze słuchowisko – teatr dźwiękowy. Materiał został częściowo 
sfinansowany ze środków Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz wsparty przez Katedrę 
Judaistyki im. Tadeusza Haubego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Autorem scenariusza był nauczyciel, historyk i publicysta Jan Wróbel, konsultacjami merytorycznymi zajęła się dr 
hab. Joanna Lisek z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Słuchowisko jest wkładem w przedstawienie i utrwalanie pamięci o Esterze Racheli Kamińskiej i o jej wkładzie w 
światową kulturę poprzez nagranie i upowszechnienie słuchowiska. 
Memuary aktorki po raz pierwszy przetłumaczono z języka jidysz i to właśnie na język polski. Stanowią osobistą 
relację z wewnątrz społeczności żydowskiej z czasów jej współczesnych. Związana z tą formą literacką 
autentyczność oraz profesja naszej bohaterki stanowi doskonałą kanwę do snucia zajmującej dźwiękowej opowieści 
o scenie jidysz na przełomie XIX i XX wieku.
Za upowszechnieniem informacji o Kamińskiej przemawia jej talent i życie, które wpisują się w szerszy kontekst 
narodzin profesjonalnego teatru żydowskiego.
Ponadto Kamińska jest uosobieniem determinacji zorientowanej na osiągnięcie celu i dążenia do rozwoju 
zainteresowań. Jako jedna z „pionierek” na scenie stanowi doskonały przykład przebiegu modernizacji młodych 
kobiet żydowskich w drugiej połowie XIX wieku i jest świadectwem szerszych procesów emancypacyjnych.
Słuchowisko zostało wyemitowane na serwisie Youtube w czerwcu 2021 roku. Uzyskało do końca 2021 roku ponad 
11000 wyświetleń oraz ponad 600 lajków. 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

W ramach promocji zostały przeprowadzone wywiady z Mariuszem Grzelą - dyrektorem artystycznym Teatru 
Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Centrum Kultury Jidysz, Janem Wróblem - autorem scenariusza, 
Piotrem Misztelą - reżyserem słuchowiska oraz z aktorami, który wzięli w nim udział. Każdy z tych materiałów 
przekroczył 2000 wyświetleń w serwisie Youtube. 

PROJEKT DZIKIE MIĘSO – PODCAST MUZYCZNY
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
 
+ Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
+ Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
+ Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich 
kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, 
malarstwem, fotografią i teatrem.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
 
+ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 
W ramach niniejszego projektu kontynuowaliśmy produkcję podcastu dedykowanego niszowym gatunkom 
muzycznym takim jak grindcore, death metal czy ogólnie rozumiana muzyka ekstermalna. 
 
W roku 2021 opublikowaliśmy 2 epizody. Prowadzone były w języku polskim z napisami, które umożliwiają 
automatyczne tłumaczenie na inne języki. 
 
W roku sprawozdawczym przedstawiliśmy słuchaczowi 19 artystów z kraju i ze świata.
 
Epizody podcastu zostały zaprezentowane poprzez serwis Youtube i w 2021 roku uzyskały w sumie ponad 3500 
wyświetleń. 
 
Projekt został zawieszony z uwagi na zwiększone obowiązki w Fundacji prowadzącej podcast.

INNE DZIAŁANIA
W roku 2021 fundacja ORION Organizacja Społeczna była zaangażowana w dodatkowe przedsięwzięcia:
 
+ Uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający naszą zdolność do współpracy z biznesem, wystawiony przez organizację 
Business Spoken Here
+ Zostaliśmy członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
+ Zajęliśmy się realizacją techniczną słuchowiska „Moralność Pani Dulskiej” oraz serii słuchowisk na podstawie 
opowiadań Czechowa, w reżyserii aktora Piotra Miszteli i w udziale beneficjentów warsztatów aktorskich.
+ Odbyliśmy kursy i warsztaty m.in. „Historia zmiany”, przeprowadzoną przez Fundację Rzecz Społeczna
+ Byliśmy gośćmi programu „Strefa Prywatna”, emitowanego na antenie radiowej Czwórki, w którym przedstawiliśmy 
naszą kampanię „Niewidzialna ręka przemocy” 
+ Przedstawiciel naszej organizacji prowadził prelekcję na temat łamania praw człowieka w Australii na konferencji 
„Prawa człowieka na różnych kontynentach”, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 
(ELSA), oddział w Krakowie.

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

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

576417

6
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

Nie występują.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

W ramach działań na rzecz edukacji społecznej 
publikujemy materiały prasowe pisane na podstawie - 
głównie angielskich - źródeł naukowych, udostępnianych 
publicznie przez uniwersytety i inne instytuty naukowe. 
Głównymi tematami są: przede wszystkim przemoc, 
prawa człowieka, ekologia, zanieczyszczenie hałasem. 

Po zmianie nazwy opracowaliśmy nową stronę 
internetową działającą pod domeną orion.fm. Z danych 
uzyskanych z Google Analytics w 2021 roku odwiedziało 
nas ponad 570 tysięcy osób, generując ponad 950 
tysięcy odsłon. 

W roku 2021 opublikowaliśmy w sumie 128 publikacji.

944,00 zł

2 turystyka i krajoznawstwo ASMR POLSKA to projekt naszej fundacji związany z 
dźwiękiem, akustyką, skierowany zarówno do osób 
niewidomych, niepełnosprawnych, jak i entuzjastów 
turystyki, a także osób, którym nie jest obojętne 
zachowanie dziedzictwa akustycznego naszego kraju 
oraz wszystkich osób ciekawych świata. Cele społeczne 
to przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości 
ekologicznej odbiorców, zwiększenie możliwości 
turystycznych osób niewidomych i niepełnosprawnych, 
zachowanie akustycznego dziedzictwa kraju, promocja 
coraz lepiej rozwijającej się turystyki dźwiękowej, a 
także turystyki tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana 
promocja kraju. Ponadto projekt będzie stanowił 
podstawy do działań związanych z muzykoterapią, 
relaksacją oraz regeneracją psychofizyczną. Dodatkowo 
projekt wspiera zrównoważony rozwój oraz ochronę 
przed hałasem. 

Główne grupy adresatów: 
• Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi 
możliwościami turystycznymi. 
• Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, 
doceniające inne oferty turystyczne. 
• Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są 
zainteresowane turystyką w środkowo-wschodniej 
Europie. 
• Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza 
granicami kraju, wykazujący naturalne zainteresowanie i 
tęsknotę za Polską.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 54 802,24 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 151,75 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

Kampania reakcyjno-informacyjna #maszwsparcie była 
finansowana ze środków Programu Aktywni Obywatele - 
Fundusz Krajowy. Polegała przede wszystkim na 
nieodpłatnej pomocy prawnej dla kobiet 
doświadczających przemocy, realizowanej przez 
prawników i prawniczki z warszawskiej Kancelarii 
Radców Prawnych Szal i Partnerzy. Zgłoszenia 
przyjmowane były poprzez Internet i przekazywane do 
odpowiedniego specjalisty/specjalistki w zakresie 
prawa. Równocześnie prowadzona została kampania 
informacyjna na temat sytuacji kobiet w Polsce i na 
świecie wraz z szeregiem artykułów informacyjno-
poradniczych z zakresu prawa. Głowna część kampania 
została przeprowadzona w 2022 roku.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

W ramach działań wspomagających rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a 
także działalność na rzecz podmiotów trzeciego 
sektora, w roku 2021 realizowaliśmy odpłatną 
działalność statutową dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspomagając ich w zakresie 
marketingu oraz stron www, jednoczesnie 
przeciwdziałając skutkom wynikającym z COVID-
19. Działania te miały na celu stymulację tychże 
działalności po kryzysie spowodowanym 
pandemią. Na rzecz tych podmiotów zostały 
wykonane m.in. strona www oraz szereg szkoleń i 
warsztatów.

0,00 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 320,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 330,49 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 14 469,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 944,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 944,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

75 467,92 zł

521,53 zł

0,00 zł

156,50 zł

1 578,79 zł

1 Prowadzenie edukacji społecznej w Internecie i utrzymanie w związku z tym infrastruktury na ten 
cel.

944,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 77 724,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -22 922,50 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 - dodatkowo podać 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
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20 670,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 670,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

287,08 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 000,00 zł

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Kiełb Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-13

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