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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:
styczeń – lipiec 2010 – 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.
We współpracy z Obywatelskim Forum Demokratycznym w lipcu Fundacja zakończyła etap
monitoringu

procesów

informowania

obywateli

i

prowadzenia

konsultacji

społecznych

w ramach Projektu Społecznego 2012 i 21. lipca zorganizowała konferencję prasową. Jej
uczestnicy, przedstawiciele krakowskich mediów, mieli okazję usłyszeć podsumowanie obserwacji
dokonanych w naszym mieście, a także zapoznać się z najważniejszymi uwagami dotyczącymi
innych monitorowanych ośrodków. Ponadto otrzymali raporty podsumowujące ten etap Projektu
Społecznego. Poprzez to zadanie, Fundacja realizowała cele: zwiększania przejrzystości życia
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społecznego, wspierania aktywności społecznej i rozwijania świadomości społecznej i kultury
prawnej obywateli;
maj 2010 – zorganizowano akcję promującą ekologię i lokalne instytucje kulturalne, pt. „Zamień
odpady na kulturalne wypady”. W akcji uczestniczyło ponad 1200 osób, który przynosły surowce
wtórne i wymieniło je na zaproszenia do kin, teatrów i muzeów. Podczas akcji zebrane zostało
ponad 810 kg szkła kolorowego, 480 kg szkła białego, 400 kg papieru, 140 kg plastiku, około 130
kg opakowań po napojach, 320 kg zsee, 80 kg baterii i 20 kg puszek. Łącznie – ponad 2382 kg
surowców wtórnych. Rozdaliśmy wszystkie bilety do kin, muzeów i teatrów, które Instytucje
Kulturalne w Krakowie przekazały na akcję. Akcja, z udziałem wolontariuszy, realizowała cele
rozwijania świadomości społecznej obywateli (budzenie świadomości ważności ekologii w życiu
społecznym), zwiększania aktywności społecznej (poprzez udział wolontariuszy) i poszerzania
dostępu do kultury (poprzez dystrybucję darmowych biletów do instytucji kultury, w zamian za
posegregowane odpady).
czerwiec – grudzień 2010 – projekt NGO 2.0, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Inicjatywa realizowana z udziałem wolontariuszy i współpracowników Fundacji,
obejmująca seminarium, doradztwa i szkolenia z zakresu prawa i stosowania nowych technologii
w działalności NGO. W ramach projektu zrealizowane zostały dwie edycje szkoleń, prowadzone
było poradnictwo prawne i z promocji w internecie, konsultacje eksperckie oraz seminarium.
Szkolenia obejmowały tematy: „Organizacje pozarządowe w internecie – web 2.0 i społeczeństwo
informacyjne”, „Prawo autorskie i wolna kultura w życiu organizacji”, „Wolontariat w
społeczeństwie informacyjnym”, „Wolne oprogramowanie w biurze”. Ze szkoleń skorzystało
łącznie 98 osób. W ten sposób przeszkolono członków trzydziestu organizacji pozarządowych.
Średnia arytmetyczna ewaluacji wszystkich szkoleń wyniosła 4,42, w 5 punktowej skali. Z zakresu
doradztwa prawnego przeprowadziliśmy 40 porad dla 26 organizacji pozarządowych podczas 100
godzin pracy, z zakresu promocji w internecie – 12 porad dla 12 organizacji podczas 40 godzin
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pracy. Z obserwacji i rozmów podczas szkoleń i doradztwa wynika wniosek, że organizacje
lekceważą sobie problem prawa autorskiego, co sprawia że coraz częściej natykają się na związane
z nim problemy – 9 na 40 spraw z poradnictwa prawnego dotyczyła prawa autorskiego (zob.
załączone karty doradztw, ewidencja doradztw). Na seminarium poruszaliśmy tematy, które okazały
się najbardziej kontrowersyjne dla dotychczasowych beneficjentów, a także dla nas jako
organizatorów i naszych ekspertów oraz zapraszanych prelegentów. Poza prezentacjami
teoretycznymi zostały przedstawione także praktyczne przykłady problemów, z jakimi borykają się
organizacje pozarządowe, i ich rozwiązania. Efektem bezpośrednim seminarium jest publikacja
udostępniona szerszej publiczności, nagrania i prezentacje. W seminarium udział wzięło 15
organizacji pozarządowych. Projekt realizował cele: wspierania aktywności społecznej (rekrutacja
wolontariuszy), zwiększania świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli (fachowe
seminaria, doradztwa i szkolenia), wspierania idei wolnej kultury (szkolenia i seminarium).
lipiec 2010 – aktualnie – Fundacja prowadzi Monitoring Finansowania Samorządowej Kampanii
Wyborczej, z udziałem 13 osobowego zespołu z udziałem wolontariuszy i zewnętrznego eksperta z
Fundacji im. Stefana Batorego, Adama Sawickiego (szkolenie wolontariuszy). W okresie
wakacyjnym powstał 13 osobowy zespół, który został przeszkolony na dwudniowym szkoleniu z
zakresu metodologii, ram prawnych finansowania kampanii, jak i możliwych naruszeń.
Wolontariusze prowadzili monitoring spotkań wyborczych; reklamy zewnętrznej w mieście.
Zbierane były także przykłady reklamy wyborczej w postaci ulotek i gadżetów. Prowadzony był
również monitoring mediów - prasy – gazety wyborczej, gazety krakowskiej i dziennika polskiego z
okresu 3 miesięcy kampanii do 5 grudnia, a takżę tvp kraków, radia, internetu. Regularnie
sprawdzane były blogi kandydatów, fb i ich strony www. Zostały także przeprowadzone wywiady z
pełnomocnikami Komitetów KW PO, KW PIS, KW SLD, KWW Jacka Majchrowskiego –
pozostałe bądź odmówiły, bądź nie odpowiedziały na prośbę o spotkanie. Udało się też
przeprowadzić rozmowy telefoniczne z krakowskimi firmami reklamowymi i ogłoszeniowymi,
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która stały się ciekawym źródłem dodatkowych opinii i doświadczeń na temat praktycznych
aspektów przebiegu wyborów. Projekt spotkał się z zainteresowaniem medialnym w formie
artykułu w Newsweek Polska oraz wywiadu dla Dziennika Polskiego na początku kampanii.
Działanie realizuje cele zwiększania przejrzystości życia publicznego, wspierania aktywności
społecznej i rozwijania świadomości i kultury prawnej.
wrzesień – październik 2010 – przeprowadzenie badań fokusowych na temat opinii mieszkańców
i urzędników na temat konsultacji społecznych w mieście. Spotkania te miały na celu wzbogacić
dialog między stronami samorządową i obywatelską. Poszukiwano odpowiedzi na pytania, co
można zrobić, aby dialog społeczny rozwijał się, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i do wzrostu jego udziału w zarządzaniu lokalnym, jakie czekają w związku z tym
wyzwania i jak można będzie sobie z nimi poradzić. W pierwszym badaniu uczestniczyło siedmiu
przedstawicieli mieszkańców, w tym osoby działające w organizacjach pozarządowych aktywnie
uczestniczących w procesach konsultacyjnych (Obywatelskie Forum Demokratyczne, Towarzystwo
Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, Zielony
Zakrzówek, i Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto). W drugim badaniu
uczestniczyło siedmiu przedstawicieli administracji samorządowej z następujących instytucji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie. Na podstawie badań sporządzono raport, wskazujący obszary
zadowolenia i niezadowolenia, wskazane na podstawie pozytywnych i negatywnych doświadczeń
mieszkańców i urzędników na temat konsultacji społecznych w Krakowie. Raport został
opublikowany na stronie internetowej Fundacji. Poprzez to zadanie, Fundacja realizowała cele
zwiększania przejrzystości życia społecznego, wspierania aktywności społecznej i rozwijania
świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli.
grudzień 2010 – aktualnie – udział Fundacji, jako koordynatora merytorycznego, w projekcie Los

6/18

jóvenes levantando los pueblos del mundo. Projekt rozpoczął się międzynarodowym seminarium w
Hiszpanii 6-12 grudnia 2010 roku, w którym liderzy młodzieżowi z poszczególnych grup i
przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wprowadzeni w szczegóły projektu, opracowali
model współpracy międzynarodowej aby uczynić pracę w lokalnych społecznościach bardziej
efektywną i autentyczną. Koordynatorzy przygotowują wzory warsztatów na tematy zgodne z
wybranymi dniami ONZ w danym miesiącu, przesyłane koordynatorom lokalnym, którzy, po
uprzednim dostosowaniu do warunków lokalnych, przeprowadzali je na miejscu wraz z grupami
młodzieży – członków zaangażowanych w projekt mniejszości. Projekt realizuje cele rozwijania
świadomości społecznej obywateli i poszerzania dostępu do kultury (w tym wypadku kultur
mniejszościowych Polski i świata).
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
19 kwietnia 2010, umowa z Fundacją Ekorozwoju, 1800 PLN na przeprowadzenie działania
„Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”
1 czerwca 2010, umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, 27600 PLN, na przeprowadzenie
Monitoringu Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie
10 czerwca 2010, umowa z Uniwersytetem Warszawskim, 3000 PLN na przeprowadzenie badań
fokusowych
23 czerwca 2010, umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, 37160 PLN, na
prowadzenie działania „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”.
15 grudnia 2010, umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, 64000 PLN, na przeprowadzenie
projektu „Przejrzysty Kraków”

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Odpisy uchwał Zarządu:
1. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/01
z 15 stycznia 2010 r. w sprawie akceptacji planu kont na rok 2010. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu planu kont za rok 2010, który stanowi załącznik do polityki rachunkowości.
2. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/02
z 1 lutego 2010 r. w sprawie realizacji akcji “Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”. Po
przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o przystąpieniu do realizacji akcji “Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”.
Jako koordynatora akcji wyznaczył Jana Niedośpiała 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/2010/03 z
dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie kceptacji zmian w planie kont i założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektu “Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”. 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 “Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”.
4. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/04 z
dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przygotowanego wniosku “NGO 2.0
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu przygotowanego wniosku “NGO 2.0 Organizacje pozarządowe w
społeczeństwie informacyjnym”. W przypadku przyjęcia wniosku, Zarząd wyraża zgodę na
podpisanie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dotacji, oraz
wyznacza jako koordynatora projektu Przemysława Żaka i przyznaje mu upoważnienia do
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dokonywania zmian w projekcie bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
5. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/05 z
dnia 13 marca 2010 r. w sprawie przygotowanego listu intencyjnego „Monitoring
Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie” do programu „Demokracja
w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z §
16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu przygotowanego listu
intencyjnego „Monitoring Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie”
do programu „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego”.
6. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/06 z
dnia 31 marca 2010 r. w sprawie listu intencyjnego jako partnera Biura Inicjatyw
Międzynarodowych przy projekcie POKL nr DWF 5.4.2.4 2010. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu listu intencyjnego jako partnera Biura Inicjatyw Międzynarodowych przy
projekcie POKL nr DWF 5.4.2.4 2010. W przypadku przyjęcia wniosku, Zarząd wyraża
zgodę na podpisanie umowy z z Biurem Inicjatyw Międzynarodowych 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.
7. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/07 z
dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2009 rok.
Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2009 rok.
8. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/08 z
dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowanego wniosku „Monitoringu Finansowania
Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie” do programu „Demokracja w działaniu”
Fundacji im. Stefana Batorego. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3
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Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu przygotowanego wniosku
„Monitoringu Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie” do
programu „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego”. W razie przyjęcia
wniosku, Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Fundacją im. Stefana Batorego oraz
wyznacza jako koordynatorów projektu Przemysława Żaka i Jana Niedośpiała. Zarząd
przyznaje koordynatorom upoważnienia do dokonywania zmian w projekcie bez
konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
9. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/09 z
dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przygotowanego wniosku do Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego o dofinansowanie na realizację Badań Fokusowych „Opinie
mieszkańców i urzędników o konsultacjach społecznych w Krakowie”. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu

przygotowanego

wniosku

do

Instytutu

Socjologii

Uniwersytetu

Warszawskiego o dofinansowanie na realizację Badań Fokusowych „Opinie mieszkańców i
urzędników o konsultacjach społecznych w Krakowie”. W razie przyjęcia wniosku Zarząd
wyraża zgodę na podpisanie umowy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Koordynatorem projektu badań jednogłośnie wybrano Jana Niedośpiała, oraz przyznano mu
upoważnienie do wprowadzania zmian w projekcie bez konieczności ich uchwalania przez
Zarząd.
10. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/10 z
dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany koordynatora projektu „NGO 2.0 Organizacje
pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie
z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zmianie koordynatora projektu
„NGO 2.0 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” z wpisanego we
wniosek o dotację Przemysława Żaka na Jana Niedośpiała. Jan Niedośpiał także otrzymuje
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upoważnienie do o dokonywania zmian w projekcie bez konieczności ich uchwalania przez
Zarząd.
11. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/11 z
dnia 20 maja 2010 r. w sprawie akceptacji zmian w planie kont i założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektów

NGO 2.0: Organizacje pozarządowe w

społeczeństwie informacyjnym, oraz monitoringu finansowania samorządowej kampanii
wyborczej 2010. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu zmian w planie kont i założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektów NGO 2.0: Organizacje pozarządowe w
społeczeństwie informacyjnym, oraz monitoringu finansowania samorządowej kampanii
wyborczej 2010.
12. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/12 z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu „Projekt
Społeczny 2012”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania z projektu „Projekt Społeczny
2012” dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
13. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/13 z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (relacji) z realizacji akcji
„Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16
ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania (relacji) z
realizacji akcji „Zamień Odpady Na Kulturalne Wypady”.
14. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/14 z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie akceptacji zmian w planie kont i założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektu Badań Fokusowych „Opinie mieszkańców i
urzędników o konsultacjach społecznych w Krakowie”. Po przeprowadzeniu głosowania,

11/18

zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o akceptacji zmian w
planie kont i założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Badań
Fokusowych „Opinie mieszkańców i urzędników o konsultacjach społecznych w
Krakowie”.
15. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/15 z
dnia 13 września 2010 r. w sprawie listu intencyjnego „Przejrzysty Kraków” do programu
„Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego. Po przeprowadzeniu głosowania,
zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu do
wysłania listu intencyjnego „Przejrzysty Kraków” do programu „Demokracja w Działaniu”
Fundacji im. Stefana Batorego.
16. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/16 z
dnia 1 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do współpracy z hiszpańską organizacją
pozarządową Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI) i Romskim Stowarzyszeniem
„Harangos” w ramach realizacji projektu „Los jóvenes levantando los pueblos del mundo” z
Programu „Młodzież w Działaniu”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3
Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o przystąpieniu do współpracy z hiszpańską
organizacją

pozarządową

Centro

Rural

Joven

Vida

(CERUJOVI)

i

Romskim

Stowarzyszeniem „Harangos” w ramach realizacji projektu „Los jóvenes levantando los
pueblos del mundo” z Programu „Młodzież w Działaniu”. Jako koordynatora projektu
Zarząd wyznacza Jana Niedośpiała i przyznaje mu upoważnienia do dokonywania zmian w
projekcie bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
17. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/17 z
dnia 1 października 2010 r. w sprawie akceptacji zmian w planie kont i założenia nowych
kont księgowych zgodnie z realizacją projektu „Los jóvenes levantando los pueblos del
mundo”. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
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jednomyślnie zadecydował o akceptacji zmian w planie kont i założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektu „Los jóvenes levantando los pueblos del mundo”.
18. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/18 z
dnia 13 października 2010 r. w sprawie wniosku projektowego „Przejrzysty Kraków” do
programu „Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o
zatwierdzeniu do wysłania wniosku projektowego „Przejrzysty Kraków” do programu
„Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego. W razie przyjęcia wniosku
Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Fundacją im. Stefana Batorego, oraz
akceptuje Jana Niedośpiała na koordynatora projektu i przyznaje mu upoważnienie do
dokonywania zmian w projekcie bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
19. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/19 z
dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Badań Fokusowych
„Opinie mieszkańców i urzędników na temat konsultacji społecznych w Krakowie”. Po
przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania z Badań Fokusowych „Opinie mieszkańców i
urzędników na temat konsultacji społecznych w Krakowie”.
20. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2010/20 z
dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 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:
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji:
Przychody statutowe odpłatne: 150,00 PLN
Dotacje: 60612,84 PLN
Darowizny osób fizycznych: 636,88 PLN
Darowizny osób prawnych: 1800,00 PLN
Odsetki: 349,53 PLN
Inne: 300,00 PLN
Koszty:
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji:
Koszty statutowe: 64066,07 PLN
Koszty administracyjne: 718,90 PLN
Koszty działalności gospodarczej: n/d
Koszty pozostałe: 19,00 PLN

Zatrudnienie i umowy zlecenia w Fundacji:
Fundacja nie zatrudniała pracowników, tym samym nie wypłacała wynagrodzeń.
Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu.
Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia Fundacja wydała w okresie rozliczeniowym
47577,16 PLN (netto: 38809,36 PLN).
Fundacja w minionym roku nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Fundacja na dzień bilansowy posiadała 16259,38 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 Fundacja nie nabyła środków trwałych na kwotę ponad 3500 PLN.
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Aktywa i zobowiązania Fundacji wg sprawozdania finansowego:
Aktywa Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 17152,47 PLN.
Zobowiązania Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 17152,47 PLN.
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Działalność zlecona Fundacji przez podmioty rządowe i samorządowe:
Fundacja w minionym roku realizowała zadanie zlecone „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w
społeczeństwie informacyjnym”w okresie od 2010-06-01 do 2010-12-31, na podstawie umowy nr
50, zawartej w dniu 2010-06-23, pomiędzy Ministerstwem P racy i Polityki Społecznej a Fundacją.
Kwota dotacji wyniosła 37160 PLN. Fundacja poniosła koszty w wysokości 42580 PLN, pokryte z
dotacji w wysokości 37160 PLN (w tym z odsetek bankowych 0 PLN), ze środków własnych w
kwocie 1500 PLN i w kwocie 3920 PLN ze środków własnych niefinansowych.
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Realizacja zobowiązań podatkowych Fundacji i składane deklaracje podatkowe:
Fundacja na dzień 31.12.2010 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja składała w 2010 r. następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R.
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W roku 2010 w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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