Sprawozdanie z działalności Fundacji Wolności
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości
w Rozporządzeniu z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań
składanych przez fundacje
(Dz. U. nr 50, poz. 529).

Lublin, marzec 2016
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Nazwa: FUNDACJA WOLNOŚCI
Siedziba: Lublin
Adres: ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin
Adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjawolnosci.org
Data wpisu do KRS: 3 sierpnia 2012 roku.
KRS: 0000428743
NIP: 7123272946
REGON: 061444494
Dane członków zarządu fundacji:
Krzysztof Jakubowski – prezes zarządu
Marcin Müller – członek zarządu
10. Celami statutowymi Fundacji są:
a) Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b) Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy;
d) Promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich.
e) Promowanie idei integracji europejskiej;
f) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
g) Pobudzenie umiejętności przedsiębiorczych u osób chcących rozwijać się na
polskim rynku pracy;
h) Edukacja ekologiczna,
i) Wspieranie działalności organizacji młodzieżowych i studenckich;
j) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich
osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia;
k) Stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju studentów z województwa
lubelskiego. Zapewnienie im przewagi w momencie wejścia na rynek pracy;
l) Aktywizowanie środowiska oświatowego do wprowadzenia możliwości rozwoju
intelektualnego oraz zawodowego młodzieży;
m) Pomoc w dostępie do innowacyjnych metod i programów nauczania;
n) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
11. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego;
b) Działalność edukacyjną, w tym organizowanie i finansowanie akcji społecznych,
szkoleń, warsztatów i kursów, plebiscytów, coaching i usług doradczych;
c) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze
wydawania książek, czasopism, broszur, analiz, ekspertyz, badań, programów,
strategii, sondaży;
d) Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji
zawodowej i życiowej osób dorosłych;
e) Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i
zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi;
f) Prowadzenie na najwyższym poziomie merytorycznym zajęć, szkoleń i spotkań
pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych
publicznych i prywatnych;

g) Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
h) Współpracę z organizacjami studenckimi;
i) Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i
nowatorskich form kształcenia,
j) Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego,
12. Opis działalności statutowej.
Działalność fundacji w okresie sprawozdawczym obejmowała realizację poniższych zadań:
Monitoring funkcjonowania Rad Dzielnic w Lublinie
W 2015 roku monitorowaliśmy działalność rad dzielnic w Lublinie. Obserwowaliśmy
posiedzenia (opublikowaliśmy filmy z kilkunastu spotkań 1), w tym pierwsze po wyborach
posiedzenia większości monitorowanych rad dzielnic (były ważne z uwagi na wybory osób
funkcyjnych). Na kanale youtube2 zamieściliśmy filmy z 30 spotkań (posiedzeń rad dzielnic
oraz kawiarenek obywatelskich nt. funkcjonowania rad). Poszczególne filmy mają od
kilkunastu do ponad 3500 wyświetleń.
Lokalni strażnicy na bazie swoich obserwacji pracy rad dzielnic zgłosili rekomendacje, które
omówiliśmy i wspólnie przedyskutowaliśmy. W lipcu 2015 wysłaliśmy je do monitorowanych
rad. Dotyczyły siedmiu zagadnień, związanych z informowaniem o działalności rady,
angażowaniem mieszkańców, przygotowaniem merytorycznym oraz współpracy pomiędzy
poszczególnymi radami.
Zorganizowaliśmy dwa spotkania dyskusyjne nt. rad dzielnic - przed wyborami do rad dzielnic
w marcu 2015 roku w dzielnicach Konstantynów i Śródmieście:
a) "Po co nam rady dzielnic?", Prelegenci: dr Zbigniew Adamowicz, Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Czechów Północny Piotr Zygan, Monika Orzechowska (radna, PO), ok. 25 osób na
sali.
b) "Rady dzielnic dla nas, czy my dla nich?", Prelegenci: dr Andrzej Juros, inż. Adam Głowacz
(znany lubelski społecznik), ok. 15 osób na sali.
Organizując spotkania skorzystaliśmy np. z faktu, że marzec 2015 roku to okres tuż przed
wyborami dla rad dzielnic, dzięki czemu ich temat wzbudzał szczególnie duże
zainteresowanie.
Po naszych sugestiach doszło do kilku spotkań przewodniczących rad i zarządów dzielnic.
pierwsze odbyło się w ratuszu. Na początku przygotowaliśmy 20-minutowe prezentacje nt.
inicjatywy lokalnej (Krzysztof Jakubowski), dostępu do informacji publicznej (Krzysztof
Kowalik) oraz narzędzia naprawmyto (Krzysztof Janiak ze stowarzyszenia Homo Faber).
Później odbyła się dyskusja. Spotkanie nagraliśmy i umieściliśmy na youtube. Jedno
spotkanie przewodniczących odbyło się w siedzibie rady dzielnicy Czechów Południowy.
Przedstawiciele rad dzielnic prosili, abyśmy moderowali ich spotkanie.
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Bez Konfliktu
Zrealizowaliśmy projekt dotyczący przeciwdziałania konfliktowi interesów w administracji
samorządowej. Pierwszym etapem realizacji zadania było zebranie i opracowanie bazy
wiedzy dot. zagadnienia konfliktu interesów. Została ona utworzona na stronie fundacji w
zakładce „Bez Konfliktu” (www.fundacjawolnosci.org/bez-konfliktu).
Następnie opracowaliśmy pięć analiz, dotyczących zagadnienia konfliktu interesów we
wcześniej zdiagnozowanych przestrzeniach działalności samorządu (zatrudnienie radnych,
umowy cywilnoprawne zawierane przez urząd, zamówienia publiczne, kary umowne oraz
wynajem powierzchni biurowych). Na podstawie analiz przygotowaliśmy rekomendacje dla
władz miasta, przeciwdziałające konfliktowi interesów w każdym z tych zagadnień. Do każdej
z analiz zleciliśmy grafikom opracowanie przejrzystych infografik.
We współpracy z Fundacją Batorego w dniu 21 maja 2015 r. w Lublinie zorganizowaliśmy
konferencję "Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka".
Głównym celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom Lublina tematyki związanej z
konfliktem interesów. Po słowach wprowadzenia w imieniu organizatora głos zabrał pan
Marcin Waszak koordynator programu Odpowiedzialne Państwo realizowanego przez
Fundacja Batorego, wyjaśniając jego założenia i cele. Następnie prawne aspekty związane z
pojęciem konfliktu interesów przedstawił pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska. Kolejna część konferencji poświęcona była prezentacji
doświadczeń instytucji państwowych związanych z kontrolą działalności samorządu
lokalnego. Pan Edward Lis, dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli, był autorem
prezentacji opisującej przykłady potencjalnych i realnych konfliktów interesów ujawnionych
w czasie kontroli NIK w województwie lubelski. Dotyczyły one sytuacji takich jak: budowanie
elektrowni wiatrowych na terenach należących do radnych. Pani Agnieszka Szymańska,
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Lublinie omówiła zdarzenia polegające na personalnych zależnościach sprzyjających
powstawaniu konfliktów interesów. Kolejny prelegent, pan Radosław Kusaj z Fundacji
Wolności, przedstawił przeprowadzone nasze analizy, dotyczące obszarów zagrożonych
pojawieniem się konfliktu interesów w Lublinie. Obejmowały one analizy umowy
zawieranych przez Urząd Miasta Lublin (inwestycje drogowe, wynajem powierzchni
biurowych, kary umowne). Pan Włodzimierz Falencikowski, był gościem ze Stężycy, woj.
Pomorskie. Mówił o tym jak do tematu konfliktu interesów podchodzi się w urzędzie gminy o
charakterze innym niż gmina Lublin: mała liczba urzędników sprzyja jawności a społeczne
zaangażowanie mieszkańców może skutecznie eliminować zagrożenie konfliktem interesów.
Ostatnim mówcą był pan Bartłomiej Czernicki, lubelski społecznik, twórca portalu
DobryUrzednik.pl. Jego wystąpienie potwierdziło kolejny raz, że jawność jest podstawowym
elementem ograniczającym możliwość pojawienia się realnego konfliktu interesów.
Podsumowująca konferencję dyskusja była żywa i brali w niej udział zarówno prelegenci,
dziennikarze, jak i goście. Na przykład Pani Anna Morow dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin mówiła, jak trudno jest panować nad 1200 pracownikami. Poruszano
również temat obiektywności lokalnych mediów, jakości pracy wybranych wydziałów Urzędu
Miasta Lublin oraz dostępu do informacji publicznej.

Przebieg konferencji był rejestrowany przez niektórych gości konferencji oraz przez
organizatorów i jest dostępny na stronie www.fundacjawolnosci.org w zakładce „Bez
Konfliktu”.
Jawny Rejestr Umów
Na Placu Litewskim w centrum miasta umieściliśmy wystawę, zawierającą rejestry umów
zawierane przez lokalny samorząd. Ta wystawa została publicznie zaprezentowana w
rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, na Placu Litewskim w centrum miasta.
Niestety po kilkunastu dniach silny wiatr i ulewa zniszczyły tablice. Wobec tego
zdecydowaliśmy na zbiórkę crowdfundingową, w celu wykonania nowych tablic. Dzięki
wsparciu internautów udało nam się zebrać 1 365,26 zł. Kwota wystarczyła na nowe, solidne
tablice.
Rozwój instytucjonalny fundacji
W ramach konkursu grantowego dla organizacji strażniczych, udało nam się pozyskać 18 300
zł na rozwój instytucjonalny naszej organizacji. W 2015 roku wpłynęła pierwsza transza w
kwocie 9 150 zł. Środki te przeznaczyliśmy na wdrożenie i roczne wsparcie techniczne w
zakresie systemu CRM, zsynchronizowanego z naszą stroną internetową. System służy do
zarządzania bazą danych kontaktów – wolontariuszy i zwolenników fundacji.
Natomiast dzięki środków programu EOG mogliśmy wykonać pracę nad utworzeniem
strategii rozwoju organizacji. Udało nam się uwspólnić cele, opracować wizję, misję i cele
fundacji.
Jawność życia publicznego
Ujawniliśmy sprawozdania finansowe lokalnych komitetów wyborczych z wyborów
samorządowych 2014 roku3 oraz listę politycznych darczyńców 4. Odsłoniliśmy wystawę
z rejestrami umów zawieranymi przez samorząd miasta i województwa 5.
W kilku sprawach występowaliśmy do sądu administracyjnego. M. in. wobec nieujawnienia
przez prokuratora okręgowego i apelacyjnego informacji publicznej w postaci stenogramów
ze sprawy tzw. afery ratuszowej.
Spółka miejska Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie chciało nam ujawnić
informacji nt. posiadanych kredytów i pożyczek. Złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który przyznał nam rację i nakazał rozpatrzeć wniosek.
Zwróciliśmy się z wnioskiem do Rady Miasta Lublin o wygaszenie mandatów sześciorgu
radnym, którzy są członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Argumentowaliśmy to tym, że art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że
radny nie może „podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących
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podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu”. Tymczasem radny zasiadający w
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są podlegli Prezydentowi Miasta, którego
powinni kontrolować. Mandatów radnym nie wygaszono, a Przewodniczący Rady Miasta
powołał się na opinie prawne, będące w posiadaniu urzędu, które mówią, że radni mogą był
członkami komisji. Urząd nie chciał nam jednak ich udostępnić, twierdząc że radny nie
sprawuje władzy publicznej. Zaskarżyliśmy tę decyzję do sądu administracyjnego.
Wnioskowaliśmy do urzędu miasta Lublin o udostępnienie informacji nt. nagród
wypłaconych poszczególnym urzędnikom. Dopiero po decyzji Samorządowego Kolegium
Odwoławczego urząd miasta udostępnił informacje nt. nagród przyznanych pracownikom,
pełniącym funkcje publiczne.
Święto Samorządu Lokalnego
W 25tą rocznicę wyborów samorządowych organizowaliśmy Święto Samorządu Lokalnego –
w tym dyżury miejskich radnych, otwarcie wystawy z rejestrami umów zawieranymi przez
urząd miasta Lublin i urząd marszałkowski województwa lubelskiego oraz warsztaty dla
lokalnych społeczników6.
Interwencje
Zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Lublin ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wielokrotnie nagłaśnialiśmy sprawę w lokalnych
mediach. Apelowaliśmy o zmniejszenie wynagrodzeń członkom komisji 7 i choć uzyskaliśmy
poparcie Rady Działalności Pożytku Publicznego, ostatecznie wynagrodzenia... podwyższono.
Zwracaliśmy uwagę na to, że komisja przeprowadza wizytację punktów sprzedaży alkoholu,
natomiast powinna prowadzić ich kontrole. Choć urząd miasta nie przyznał nam racji, to
zmieniono odpowiednie zapisy w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Uratowaliśmy zeszłoroczne głosowanie ws. budżetu obywatelskiego, zwracając uwagę
radnym, że nie powołali komisji do opiniowania projektów, czego wymagał regulamin –
błyskawiczna decyzja Prezydenta o zmianie regulaminu uratowała ważność głosowania 8.
Natomiast podczas konsultacji regulaminu budżetu obywatelskiego zgłaszaliśmy postulat,
aby dać mieszkańcom możliwość głosowania na więcej niż dwa projekty (jeden w kategorii
dużych i jeden w kategorii małych), bo to znacznie ogranicza możliwość decydowania. Nasz
wniosek został jednak odrzucony przez Prezydenta.
13. Uchwały zarządu fundacji.
W okresie sprawozdawczym zarząd podjął uchwały:
 nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
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 nr 2/2015 w sprawie wdrożenia standardów PARASOL Związku Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
14. Przychody Fundacji Wolności w 2015 roku:
a) Przychody statutowe
100 810,34 zł
w tym:
 od osób fizycznych
- darowizny pieniężne
9 114,26 zł
- z odpłatnej działalności statutowej
0,00 zł
 od osób prawnych
- dotacje i darowizny pieniężne
91 300 zł
- zwrot kosztów za dojazdy
224,00 zł
b) Przychody finansowe
172,08 zł
15. Informacje o poniesionych kosztach
a) Koszty realizacji celów statutowych:
71 271,50 zł
b) Koszty administracyjne:
2 728,22 zł
- zużycie materiałów i energii
30,00 zł
- usługi obce
390,00 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
0,00 zł
- podatki i opłaty
490,00 zł
- pozostałe
1 818,22 zł
c) Koszty finansowe
13,60 zł
d) Koszty operacyjne
64,29 zł
16. Informacje o zatrudnieniu
a) Od grudnia 2015 roku fundacja zatrudniała jedną osobę na umowę o pracę.
b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń – 0 zł.
c) Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu – 0 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 12 691,19 zł oraz z tytułu umów o
dzieło – 11 530 zł (kwoty brutto).
e) Fundacja Wolności nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja Wolności na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała 42 606,27 zł na
rachunku bankowym w IDEA Banku.
g) Fundacja Wolności nie nabyła żadnych obligacji.
h) Fundacja Wolności nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) Fundacja Wolności nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) Zobowiązania fundacji na koniec 2015. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług – 1 481,50 zł.
17. W roku 2015 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
samorządowe.
18. Fundacji rozliczyła się z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych na podstawie
deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych (deklaracja CIT-8).
19. W roku 2015 przeprowadzono następujące kontrole – nie dotyczy.
……………………………………………….
Prezes Zarządu

