Sprawozdanie z działalności Fundacji Wolności
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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, luty 2017
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Nazwa: FUNDACJA WOLNOŚCI
Siedziba: Lublin
Adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 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
Krzysztof Kowalik – członek 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) Ekologia, ochrona zwierząt i środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
tradycji rolniczych, ogrodniczych i żywnościowych;
i) Wspieranie działalności organizacji młodzieżowych i studenckich;
j) Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego;
k) Zwiększanie przejrzystości i jawności w życiu publicznym;
l) Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze środków
publicznych;
m) Działania związane z analizą finansowania partii politycznych i kampanii
wyborczych;
n) Działalność w sferze kultury i sztuki;
o) Działania na rzecz ułatwienia funkcjonowania ośrodków miejskich poprzez
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz
technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów
naturalnych.
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,
k) Inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed
organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach
określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
12. Opis działalności statutowej.
Działalność fundacji w okresie sprawozdawczym obejmowała realizację poniższych zadań:
Monitoring funkcjonowania Rad Dzielnic w Lublinie
Zorganizowaliśmy trzy spotkania dyskusyjne nt. rad dzielnic - w dzielnicach Czechów
Północny, Czuby Południowe oraz Kalinowszczyzna:
a) 28 stycznia 2016 "Rady Dzielnic a pieniądze - rezerwa celowa, budżet obywatelski,
inicjatywa lokalna", Prelegenci: dr Joanna Szafran, Piotr Popiel (radny PIS), Krzysztof Łątka
(urzędnik, tworzył rady dzielnic w 2007 roku), ok. 25 osób na sali.
b) 2 marca 2016 "Czy rady dzielnic mają znaczenie?", Prelegenci: dr Monika Sidor, Marta
Wcisło (radna, klub PO), Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławin Radosław Osiak, ok. 40
osób na sali.
c) 21 marca 2016 "Rady Dzielnic - jak to się robi w Krakowie?" dyskutanci: Szczęsny Filipiak
(przew. zarządu dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie), Anna Cioch (Fundacja Stańczyka z
Krakowa), Paweł Prokop (doradca Prezydenta ds. partycypacji), Marcin Nowak (radny, klub
Wspólny Lublin), ok. 20 osób na sali.
10 czerwca w Ratuszu odbyła się publiczna prezentacja wyników monitoringu rad dzielnic,
który prowadziliśmy ponad dwa lata. Ostateczne wnioski zostały poprzedzona dwoma
spotkaniami roboczymi, w gronie kilkunastu ekspertów. Nasze rekomendacje zostały
przekazane Prezydentowi.
W październiku spotkaliśmy się z przedstawicielami Prezydenta w urzędzie miasta, aby
porozmawiać nt. reformy w funkcjonowaniu rad dzielnic. Urzędnicy deklarowali, że
potrzebują kilku tygodni aby przedstawić radom dzielnic propozycje zmian statutów.
Badanie Aktywności Radnych

7 grudnia zorganizowaliśmy konferencję w sali obrad Rady Miasta, na której
zaprezentowaliśmy metodologię i wyniki Badania Aktywności Radnych w połowie kadencji.
Zdecydowaliśmy się ocenić obiektywne kryteria pracy samorządowców: liczbę złożonych
interpelacji, projektów uchwał, obecności na sesjach i posiedzeniach komisji stałych,
składanie wniosków do budżetu miasta, prowadzenie dyżurów, frekwencję na głosowaniach,
odpowiadanie na wnioski mieszkańców wysyłane mailem, posiadanie i aktualizowanie strony
internetowej, podanie danych kontaktowych na stronie urzędu miasta.
Metodologię badania konsultowaliśmy wcześniej z politologami i samymi radnymi.
Po ogłoszeniu wyników, przeprowadziliśmy debatę nt. „Artykuł 23 – między teorią a
praktyką”. W debacie udział wzięli: dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Wydział Politologii UMCS),
Monika Wac (radna Rady Miasta Lublin w latach 2002-2010) i Bartłomiej Czernicki (redaktor
portalu dobryurzednik.pl). Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP Lublin, Dziennik
Wschodni oraz Kurier Lubelski. Spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy ze Studenckim
Kołem Naukowym Samorządowców z Wydziału Politologii UMCS. Nagranie z przebiegu
spotkania udostępniliśmy na naszym kanale youtube.
Ponadto przez cały rok obserwowaliśmy pracę radnych. W ciągu roku nagraliśmy jedną sesję
Rady Miasta (styczniową, dot. uchwalenia budżetu miasta na rok 2016) oraz sześć wybranych
posiedzeń komisji stałych.
Na bieżąco aktualizowaliśmy serwis lublin.mamprawowiedziec.pl informujący o pracy
radnych (zawiera m.in. wszystkie wyniki głosowań).
Jawność życia publicznego
Na wiosnę, jak co roku opublikowaliśmy wykaz osób, które w poprzednim roku wpłacały
darowizny na poszczególne partie polityczne. Opracowaliśmy zestawienie największych
„darczyńców” z województwa lubelskiego.
Port Lotniczy Lublin odmówił nam udostępnienia treści umowy ws organizacji wyjazdu na
misję gospodarczą do Izraela. Dopiero, gdy sprawą umów zainteresowały się CBA i lokalne
oraz ogólnopolskie media, władze lotniska przesłały nam kopię umowy.
W ciągu roku toczyliśmy kilka spraw sądowych o dostęp do informacji publicznych.
Najciekawszymi z nich były:


dostęp do opinii prawnych, wykonanych na zlecenie radnych. Przedstawiciel
Prezydenta miasta Lublin argumentował przed sądem, że radni nie sprawują władzy
publicznej, więc opinie nie mogą zostać udostępnione. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w kwietniu nakazał udostępnić opinie, Prezydent Miasta Lublin złożył
skargę kasacyjną. W październiku NSA odrzucił skargę i nakazał udostępnić opinie
prawne.



Dostęp do stenogramów z tzw. afery podsłuchowej w lubelskim ratuszu. Prokurator
odmówił udostępnienia stenogramów. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny orzekł, że te
dokumenty nie są informacją publiczną.



Wyciągi ze służbowych kart urzędników w Lublinie. WSA odrzucił naszą skargę. Sąd
orzekł, że wyciągi bankowe nie są dokumentem urzędowym. Zwróciliśmy się do
Prezydenta o udostępnienie zestawienia wydatków. Te zostały nam przekazane.

19 grudnia przekonaliśmy Komisję Rewizyjną Rady Miasta do ujęcia w planie pracy na 2017
rok kontroli stanu realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach tzw.
„budżetu obywatelskiego” w 2014 i 2015 roku.
Organizowanie współpracy organizacji strażniczych
W listopadzie zorganizowaliśmy w I Zjazd Watchdogów Lubelszczyzny. W spotkaniu udział
wzięło 14 osób, w tym przedstawiciele stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa, Fundacji im.
Bernardo Morando, grupy nieformalnej Miasto Obywatelskie Lubartów, redaktorzy portali
Fajsławice24.pl, Krasnostawska.pl i Dobryurzednik.pl. Zjazd odbył się dzięki dofinansowaniu
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
W pierwszej części spotkania każdy się przedstawił i omówił, czym się zajmuje oraz
przedstawił swoje doświadczenia. Każdy z uczestników miał za zadanie opowiedzieć o swoich
sukcesach, porażkach oraz problemach i potrzebach. Następnie przedstawiliśmy
i omówiliśmy propozycje współpracy w zakresie działań strażniczych.
Głównymi tematami drugiego dnia było spotkanie z radcą prawnym. Mecenas szczegółowo
odpowiadał na pytania. Pytania dot. m.in. wykorzystania samochodów służbowych przez
urzędników, możliwości szybszego egzekwowania informacji od urzędników, jawności
protokołów z konkursów na stanowiska urzędnicze. W drugiej części dnia rozmawialiśmy
o prawie do informacji oraz drodze sądowej w jego egzekwowaniu.
Dzięki organizacji spotkania, udało się lepiej poznać i wymienić doświadczenia pomiędzy
różnymi osobami, która zajmują się podobnymi sprawami dot. jawności i przejrzystości
w swoich gminach.
Utworzenie gazety „Jawny Lublin”
W czerwcu zarejestrowaliśmy tytuł prasowy „Jawny Lublin”. Gazeta funkcjonuje w formie
internetowej pod adresem www.gazeta.jawnylublin.pl. Redaktorem Naczelnym został
Seweryn Szczepaniak.
Gazetę utworzyliśmy po to, aby propagować jawność i pisać o sprawach, o których inne
media milczą. W 2016 roku opublikowaliśmy w niej 37 artykułów.
Wpływ inwestycji zagranicznych na rynki mediów w Europie Środkowej

Zrealizowaliśmy projekt badawczy, w którym byliśmy partnerem dla Mertek Media Monitor,
niezależnego think tanku z Budapesztu. Opracowaliśmy część analizy dotyczącą przemian na
rynku mediów w Polsce. Opracowanie jest podzielone na dwie części:


analiza otoczenia prawnego inwestycji na rynku mediów;



wywiady z dziennikarzami nt. wpływu inwestycji na rynku mediów.

Ponadto wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie, będącej
podsumowaniem projektu.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stale monitorujemy wydatki na funkcjonowanie komisji.
Przed grudniową sesją Rady Miasta (na której decydowano m.in. o wynagrodzeniach
członków komisji) wystosowaliśmy wniosek do Komisji Zdrowia Rady Miasta ws wysoki
wynagrodzeń. Porównanie wydatków w różnych miastach przekazaliśmy wszystkim radnym i
Prezydentowi.
19 grudnia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłosiliśmy wniosek o przeprowadzenia
kontroli racjonalności i efektywności wynagradzania Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wniosek nie został przyjęty. Dwóch radnych głosowało za nim (Zdzisław
Drozd i Ryszard Prus), troje przeciw (Jan Madejek, Mariusz Banach i Zbigniew Jurkowski –
członek KRPA) a dwoje wstrzymało się od głosu (Piotr Dreher i Małgorzata Suchanowska –
oboje członkowie KRPA).
Interwencje
Przez cały 2016 roku odebraliśmy kilkadziesiąt skarg i próśb o interwencję. Każdą sprawę
wnikliwie analizowaliśmy. Podejmowaliśmy sprawy dot. konfliktu interesów, korupcji,
nieprawidłowości w administracji publicznej.
Rozwój instytucjonalny fundacji
W 2016 roku wykorzystaliśmy drugą transzę środków na rozwój instytucjonalny, przyznaną w
konkursie przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Opracowaliśmy strategię wizerunkową
oraz zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wizytówki i przypinki. Powstała też nowa identyfikacja
graficzna i nowa wersja strony internetowej.
Inne
14 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji. Na przewodniczącego wybrano
Bartłomieja Czernickiego. Zastępcą został Szymon Osowski a Sekretarzą Katarzyna BatkoTołuć.

Reprezentujący naszą fundację Bartłomiej Bałaban został wybrany przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Otrzymał
najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów.
We wrześniu otrzymaliśmy nagrodę „Złoty Parasol NGO” za szczególny wkład w rozwój
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
W listopadzie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód przyznał nam status organizacji pożytku
publicznego.
13. Uchwały zarządu fundacji.
W okresie sprawozdawczym zarząd podjął uchwały:
 nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
14. Uchwały Rady Fundacji.
W okresie sprawozdawczym rada fundacji podjęła uchwały:
- nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego fundacji za rok
2015,
- nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za rok 2015 i
przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2016,
15. Przychody Fundacji Wolności w 2016 roku:
a) Przychody statutowe
33 186,70 zł
w tym:
 od osób fizycznych
- darowizny pieniężne
10 171,40 zł
- z odpłatnej działalności statutowej
0,00 zł
 od osób prawnych
- dotacje i darowizny pieniężne
17 325,52 zł
- zwrot kosztów za dojazdy
5 689,78 zł
b) Przychody finansowe
0,00 zł
16. Informacje o poniesionych kosztach
a) Koszty realizacji celów statutowych:
52 863,25 zł
b) Koszty administracyjne:
6 193,09 zł
- zużycie materiałów i energii
40,00 zł
- usługi obce
6 153,09 zł
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
0,00 zł
- podatki i opłaty
0,00 zł
- pozostałe
0,00 zł
c) Koszty finansowe
145,93 zł
d) Koszty operacyjne
1 462,52 zł
17. Informacje o zatrudnieniu
a) W okresie od stycznia do marca 2016 roku fundacja zatrudniała jedną osobę na
umowę o pracę.
b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń – 5 454,53 zł.
c) Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu – 0 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 900 zł oraz z tytułu umów o
dzieło – 16 639 zł (kwoty brutto).

e) Fundacja Wolności nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja Wolności na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała 11 620,43 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, których wartość zakupu
przekroczyła 3500 zł.
j) Zobowiązania fundacji na koniec 2016. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług – 1 121,21 zł.
18. W roku 2016 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
samorządowe.
19. 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).
20. W roku 2016 przeprowadzono następujące kontrole – nie dotyczy.

……………………………………………….
Prezes Zarządu

