Kraków, dnia 31 marca 2010 r.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
z siedzibą w Krakowie
adres siedziby: ul. Na Błonie 9A/207, 30-147 Kraków.
Wpisana do KRS dn. 12.03.2009 r. pod numerem 0000325617
REGON: 120874588

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Członkowie Zarządu:
Paweł Marek Bakalarz, ul. Przemysłowa 20, 98-235 Błaszki,
Monika Joanna Kurowska, ul. Bratysławska 2/A4, 31-201 Kraków,
Małgorzata Agnieszka Małyniuk, Cikowice 16, 32-700 Bochnia,
Jan Stanisław Niedośpiał, ul. Wysłouchów 30/67, 30-611 Kraków,
Przemysław Mariusz Żak, ul. Na Błonie 9a/207, 30-147 Kraków.
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Cele statutowe Fundacji:
Za § 7 Statutu Fundacji:
szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:
- zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym;
- wspieranie aktywności społecznej;
- rozwijanie świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli;
- wspieranie idei wolnej kultury (free culture);
- popieranie informatyzacji administracji publicznej;
- wspieranie działalności naukowej i badawczej;
- poszerzanie i upowszechnianie dostępu do nauki i kultury.
Zasady, formy i zakres działania Fundacji
Za §9 Statutu Fundacji:
1) działalność analityczna, badawcza lub naukowa;
2) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;
3) organizowanie informacji prawnej;
4) działania z zakresu kontroli obywatelskiej;
5) analiza finansowania kampanii wyborczych;
6) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
7) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów,
seminariów i konferencji;
8) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca
zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne;
9) promowanie, upowszechnianie lub udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
10) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów
internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych,
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11) działalność promująca kulturę i sztukę;
12) organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych;
13) 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;
14) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami
prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia
organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny;
15) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. 14;
16) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;
17) odpłatna działalność pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Realizacja celów statutowych w okresie sprawozdawczym:
marzec – czerwiec 2009 – Monika Kurowska i Paweł Bakalarz, Członkowie Zarządu Fundacji oraz
wolontariuszka Liliana Lipińska uczestniczyli w monitoringu finansowania kampanii wyborczej do
Europarlamentu jako współpracownicy Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego,
realizując tym samym cel zwiększania przejrzystości w życiu publicznym;
wrzesień 2009 – Przemysław Żak, Członek Zarządu Fundacji, opracował opinię prawną dla
Stowarzyszenia Bank Żywności w Krakowie (udostępniona na stronie www Fundacji), realizując
cele wspierania aktywności społecznej i rozwijania świadomości społecznej i kultury prawnej
obywateli;
wrzesień – grudzień 2009 – Przemysław Żak i Paweł Bakalarz, przeprowadzili wykłady z zakresu
dostępu do informacji publicznej dla organizacji seniorów i seniorek w Krakowie i Bukownie,
realizując cel rozwijania kultury prawnej obywateli;
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wrzesień 2009 – aktualnie – Fundacja działa jako Lokalny przedstawiciel Projektu
Społecznego 2012 (PS 2012) w Krakowie (organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego), finansowany ze środków SLLGO przekazanych przez Uniwersytet Warszawski w
ramach umowy z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na prowadzenie Projektu
Społecznego 2012, realizując cele: zwiększania przejrzystości życia społecznego, wspierania
aktywności społecznej i rozwijania świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli;
listopad 2009 – aktualnie – Jan Niedośpiał, Członek Zarządu Fundacji, koordynuje akcję "Zamień
Odpady na Kulturalne Wypady" w Krakowie, w ramach współpracy z Fundacją EkoRozwoju z
Wrocławia, realizując cel wspierania aktywności społecznej i rozwijania świadomości społecznej;
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
30 sierpnia 2009 r. – zawarto umowę o współpracy Fundacji z Stowarzyszeniem Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich z Warszawy ws. ustalenia praw i obowiązków Lokalnego
przedstawiciela Projektu Społecznego 2012 w Krakowie.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Odpisy uchwał Zarządu:
1. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/01 z
dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości i planu kont księgowych
dla Fundacji. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o przyjęciu polityki rachunkowości i planu kont księgowych dla
Fundacji.
2. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/02 z
dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wniosku “Obywatel w sądzie” do Programu Operacyjengo
“Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3
Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu

wniosku “Obywatel w

sądzie” do Programu Operacyjengo “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. W przypadku
przyjęcia wniosku, Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie dotacji, oraz akceptuje jako koordynatora projektu
Przemysława Żaka i przyznaje mu upoważnienia do dokonywania zmian w projekcie bez
konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
3. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/03 z
dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wniosku “Obywatel w sądzie” do Programu Operacyjengo
“Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3
Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o wdrożeniu instrukcji przygotowanej przez
Grzegorza Małyniuka (zał nr 1 do uchwały) wraz z jej załącznikami, a także mianowania
Jana Niedośpiała koordynatorem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finanowaniu
terroryzmu (koordynator pppift).
4. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/04 z
dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządu poprzez przyjęcie nowych członków.
Na zebraniu w Krakowie dnia 16 września 2009 r., Zarząd Fundacji Instytut Myśli
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Obywatelskiej im. Stańczyka rozpatrywał następujące kandydatury na członków
zwyczajnych Zarządu: Małgorzata Małyniuk, Monika Kurowska. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Fundacji, jednomyślnie przyjął obie kandydatury,
powołując wymienione powyżej osoby na członków zwyczajnych Zarządu Fundacji.
5. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/05 z
dnia 1 października 2009 r. w sprawie rzystąpienia do i wyboru koordynatora do PS 2012.
Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o przystąpieniu do “Projektu Społecznego 2012”, realizowanego przez Instytut
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego”. Jako koordynatora projektu wyznaczył Jana
Niedośpiała

i przyznaje mu upoważnienia do dokonywania zmian w projekcie bez

konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
6. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/06 z
dnia 1 października 2009 r. w sprawie akceptacji zmian w planie kont i założenia nowych
kont księgowych zgodnie z realizacją projektu PS 2012. Po przeprowadzeniu głosowania,
zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o akceptacji zmian w
planie kont i założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Projekt
Społeczny 2012.
7. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2009/07 z
dnia 27 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania koordynatora
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania koordynatora przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu.
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Przychody:
Kapitał założycielski Fundacji – 1000,00 zł.
I transza dotacji na realizację działań projektu PS 2012 – 3180,00 zł
Koszty:
Fundacja nie poniosła kosztów w 2009 r.
Zatrudnienie i umowy zlecenia w Fundacji:
Fundacja nie zatrudniała pracowników, tym samym nie wypłacała wynagrodzeń.
Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu.
Fundacja nie zawarła umów zlecenia.
Fundacja w minionym roku nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Fundacja na dzień bilansowy posiadała 3180,00 PLN na rachunku w Alior Banku.
Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja nie nabyła nieruchomości na własność.
Fundacja w minionym roku nie nabyła środków trwałych na kwotę ponad 3500 PLN.
Aktywa i zobowiązania Fundacji wg sprawozdania finansowego:
Aktywa Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 4180,00 zł.
Zobowiązania Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 3180,00 zł (rozliczenia międzyokresowe
przychodów).
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Działalność zlecona Fundacji przez podmioty rządowe i samorządowe:
Fundacja w minionym roku nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe ani
samorządowe.
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Realizacja zobowiązań podatkowych Fundacji i składane deklaracje podatkowe:
Fundacja na dzień 31.12.2009 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja w 2009 r. nie składała deklaracji podatkowych.
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W roku 2009 w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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