Kraków, dnia 4 listopada 2013 r.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
z siedzibą w Krakowie
adres siedziby: ul. Sławkowska 12 (III p., oficyna), 31-014 Kraków,
adres e-mail: stanczyk@stanczyk.org.pl.
Wpisana do KRS dn. 12.03.2009 r. pod numerem 0000325617
REGON: 120874588

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Członkowie Zarządu w 2012 roku:
Paweł Marek Bakalarz, (do 15 listopada 2012 r.),
Monika Joanna Kurowska, (do 16 września 2012 r.),
Małgorzata Agnieszka Małyniuk, (do 16 września 2012 r.)
Jan Stanisław Niedośpiał,
Przemysław Mariusz Żak,
Anna Magdalena Rozkuszka (od 15 listopada 2012 r.).
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1. Cele statutowe Fundacji
Za § 7 Statutu Fundacji:
szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:
- zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym;
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- 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.
2. 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,
11) działalność promująca kulturę i sztukę;

3/21

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.
3. Realizacja celów statutowych w okresie sprawozdawczym
Fundacja realizuje działania w dwóch podstawowych sferach: kontroli obywatelskiej i wspierania
i wzmacniania organizacji pozarządowych. Aby zapewnić realizację strategii oraz ciągłość działania
niezależnie od prowadzonych projektów, Fundacja w 2012 powołała 3 programy merytoryczne, w ramach
których prowadzi działania w ww. sferach:
Przejrzysty Kraków - program nakierowany na stały, wieloaspektowy monitoring władz publicznych
w Krakowie
Działania Strażnicze - program interwencyjny, zorientowany głównie wokół tzw. małych działań
strażniczych, ale obejmujący swoim zakresem także systematyczne działania i monitoringi poza terenem
Krakowa
Poradnictwo Prawne - program doradczo-szkoleniowy, będący także stałym wsparciem w zakresie prawa dla
pozostałych dwóch programów (na dzień sporządzenia sprawozdania program funkcjonuje pod zmienioną
nazwą Program Prawny).
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3.1. Kontrola obywatelska
Sfera zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (za art. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie).
W ramach form działań wymienionych w par. 9 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 Statutu Fundacji.
Kontrola obywatelska względem Krakowa
Działania względem Krakowa są przedmiotem zainteresowania programu Przejrzysty Kraków.
W okresie styczeń – lipiec kontynuowano monitoring powiązań pomiędzy biznesem a osobami pełniącymi
funkcje publiczne w Krakowie, rozpoczęty w 2011 roku. Podjęto również przygotowania do stworzenia bazy
danych o powiązaniach, która docelowo zapewni możliwość przeszukiwania zebranych informacji przez
mieszkańców, a tym samym umożliwi wszystkim zainteresowanym prowadzenie kontroli obywatelskiej
w tym zakresie. W kwietniu, czteroosobowy zespół współpracowników Fundacji odbył wizytę studyjną
u słowackiej organizacji Aliancia Fair- Play. Celem wizyty było poznanie sposobu działania organizacji
strażniczych na Słowacji oraz zapoznanie się z prowadzoną przez tę organizację bazą danych obrazującą
powiązania władzy i biznesu. W lipcu 2012 r. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy i zespołu z zakresu
dostępu do informacji publicznej oraz metodologii działań strażniczych. Trzon działań w zakresie badania
powiązań stanowiła praca wolontariuszy zaangażowanych w analizę bieżących wydarzeń. Prace nad bazą
danych o powiązaniach trwają do 2013 roku.
Działanie realizowało cele statutowe zwiększania przejrzystości życia publicznego, wspierania
aktywności społecznej i rozwijania świadomości i kultury prawnej.
Od sierpnia 2012 roku Fundacja prowadzi Monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. W sierpniu
przygotowano metodologię projektu, narzędzia do zbierania danych oraz do komunikacji w zespole.
Zrekrutowano i przeszkolono 20 wolontariuszy. Na dwudniowym szkoleniu dla zespołu szkolili między
innymi profesor politologii i doktor prawa, sędzia WSA. Od września rozpoczął się monitoring. Członkowie
zespołu są obecni na wszystkich sesjach Rady Miasta i wszystkich 18 dzielnic Krakowa. Rozdawane są
ankiety, prowadzone wywiady z radnymi. Prowadzone jest także badanie stron internetowych dzielnic.
Nagrania są umieszczane w serwisie YouTube. Trwają także prace nad stroną internetową, na której zostaną
zamieszczone zbierane informacje. Aktualnie dostępne są one http://www.stanczyk.org.pl/monitoring-radymiasta-i-dzielnic-krakowa-2012-13/rmk/
Działanie realizuje cele statutowe zwiększania przejrzystości życia publicznego, wspierania
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aktywności społecznej i rozwijania świadomości i kultury prawnej.
Kontrola obywatelska względem gmin województwa małopolskiego
Przez cały 2012 rok trwają działania w ramach projektu „Przyjazny Urząd”. W ramach projektu
przeprowadzono monitoring dostępu do informacji publicznej w 182 gminach woj. małopolskiego. Na
podstawie wyników przygotowano i opublikowano raport z monitoringu, który w 500 egz. został rozesłany
do gmin i powiatów z terenu woj. oraz innych instytucji administracji samorządowej i rządowej, bibliotek
oraz organizacji pozarządowych. Raport został także udostępniony w formie elektronicznej na stronie
Fundacji.
Od marca 2012 roku przeprowadzone zostało, sprawdzając jednocześnie realizację prawa człowieka do
informacji, badanie, jak wygląda sytuacja Młodzieżowych Rad Gmin/Miast/Powiatów w gminach
i powiatach województwa małopolskiego. Za pomocą wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
zwróciliśmy się do gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego o informację, czy w gminie/
powiecie funkcjonuje lub funkcjonowała Rada Młodzieżowa. Nasze badanie trwało do końca roku, było
kontynuowane i zakończone w 2013 roku.
26 października w Krakowie zorganizowano konferencję pt. “Przyjazny Urząd. Dostęp do informacji
publicznej w gminach woj. małopolskiego” dla 100 osób, głównie urzędników małopolskich gmin.
Przygotowano także szkolenia z dostępu do informacji publicznej dla przedstawicieli małopolskich urzędów
oraz dla mieszkańców gmin, mające objąć około 100 osób. Celem konferencji była popularyzacja wiedzy
w zakresie prawa człowieka do informacji oraz prezentacja wyników monitoringu dostępu do informacji
publicznej na wniosek w gminach województwa małopolskiego.
W czwartym kwartale 2012 r., w dniach 4, 5, 11, 12, 13 i 18 grudnia, w ramach działań na rzecz zmiany,
przeprowadzono sześć szkoleń z prawa do informacji publicznej dla urzędników gmin z terenu województwa
małopolskiego. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 osób z 50 gmin.
Działania te realizują cele statutowe zwiększania przejrzystości życia publicznego, wspierania
aktywności społecznej i rozwijania świadomości i kultury prawnej.
Kontrola obywatelska względem organów naczelnych
Fundacja wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Political Finance” Programu Przeciw Korupcji
Fundacji im. Stefana Batorego. W ramach projektu przedstawiciel Fundacji uczestniczył w dwóch
spotkaniach międzynarodowych (w marcu i w sierpniu), dotyczących finansowania polityki w wybranych
krajach regionu. W ramach projektu powstały raporty merytoryczne i tabele porównawcze, zamieszczone na

6/21

stronie internetowej www.politicalfinance.org.
Działanie realizuje cele statutowe zwiększania przejrzystości życia publicznego i rozwijania
świadomości i kultury prawnej.
Przeprowadzono (w ramach Programu Działań Strażniczych Fundacji) m.in. następujące działania, mające
na celu ochronę prawa człowieka do informacji na poziomie centralnym:
1. Uzyskanie od Kancelarii Sejmu informacji o wysokości nagród przyznanych członkom Prezydium Sejmu
oraz ich uzasadnienie. Informacje te miały uzupełnić wiedzę na temat przejrzystości procesu przyznawania
nagród, co do której krytycznie wypowiadały się media (informacja została udostępniona po wystosowaniu
przez Fundację wezwania do usunięcia naruszenia prawa już w 2013 roku).
2. Wystąpienie do Kancelarii Sejmu o informację o wysokości pożyczek mieszkaniowych zaciąganych przez
posłów z sejmowego funduszu socjalnego. Na podstawie doniesień prasowych (wypowiedzi posłów)
Fundacja ustaliła, że pożyczki te, udzielane na bardzo korzystnych warunkach, są zaciągane również przez
majętnych posłów, nierzadko w celach innych niż mieszkaniowe (informacja nie została udostępniona,
Fundacja złożyła skargę na Kancelarię Sejmu, sprawa jest w toku).
3. Wystąpienie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o udostępnienie sprawozdania ze spotkania
stowarzyszeń ekologicznych sprzeciwiających się wydobyciu gazu łupkowego w Polsce, które zostało
przesłane Ministerstwu, a następnie rozesłane przez Ministerstwo innym instytucjom publicznym, m.in.
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (informacja nie została udostępniona, Fundacja złożyła skargę na
bezczynność Ministerstwa, sprawa jest w toku).
4. Wystąpienie do partii politycznych o udostępnienie informacji o sposobie ustalania składek członkowskich
(informacja została udostępniona poza informacjami nt. składek w partii Prawo i Sprawiedliwość, Fundacja
złożyła skargę, sprawa jest w toku).
5. Wystąpienie do Państwowej Komisji Wyborczej o udostepnienie informacji o stanie rozpatrzenia
zastrzeżeń, jakie Fundacji wniosła wobec sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach
samorządowych z 2010 roku (informacja nie została udostępniona, sprawa jest w toku).
6. Uzyskanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nepełnosprawych informacji o sposobie
kontrolowania pracodawców uzyskujących dofinansowanie z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych
(informacja została udostępniona).
7. Uzyskanie od wszystkich ministerstw informacji o wysokości kar ponoszonych przez nie w związku
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z niezatrudnianiem wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (informacje zostały udostępnione).
Powyższe działania były kontynuowane w 2013 roku.
Działanie realizuje cele statutowe zwiększania przejrzystości życia publicznego i rozwijania
świadomości i kultury prawnej.
Poradnictwo dla obywateli z zakresu prawa do informacji i problemów w kontakcie z administracją
W ramach Programu Prawnego, w pod koniec 2012 roku Fundacja rozpoczęła i od tamtego czasu prowadzi
stale poradnictwo dla obywateli, którzy napotykają problemy w kontakcie z urzędem, zwłaszcza w
kontekście prawa do informacji. W 2012 roku przeprowadzono 10 godzin doradztw z zakresu prawa do
informacji i problemów w kontakcie z administracją publiczną.
3.2. Wspieranie i wzmacnianie organizacji pozarządowych
Sfera zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w pkt 1-23 (za art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
W ramach form działań wymienionych w par 9 pkt 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Statutu Fundacji
Pomoc i edukacja prawna dla organizacji pozarządowych
Fundacja stale prowadzi poradnictwo prawne dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa.
W 2012, w w ramach projektu NGO 2.0 i PRAWO oraz środków własnych roku przeprowadzono łącznie 90
doradztw z zakresu prawa w ciągu pond 305 godzin dla 61 organizacji pozarządowych.
Prowadzone były także doraźnie szkolenia z zakresu prawa. W ramach projektu NGO 2.0 i PRAWO
przeprowadzono 2 dwudniowe szkolenia z tematyki „Odpowiedzialność prawna członków zarządów
i wewnętrznych organów kontroli fundacji i stowarzyszeń”, oraz 2 dwudniowe szkolenia „Prawo autorskie
i otwarte standardy w NGO”. Łącznie przeszkolono przedstawicieli 43 organizacji pozarządowych.
Periodycznie prowadzony jest blog o tematyce prawa dla organizacji pozarządowych pod adresem
prawo.stanczyk.org.pl.
Zorganizowano seminarium dla 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, na której prezentowano
wybrane zagadnienia z zakresu prawa i promocji organizacji.
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W okresie od maja do października zrealizowano działanie pt “Księga Dobrych Praktyk”. Polegało ono na
przygotowaniu zespołu haseł i kategorii (opartych na mechanizmie wikimedia) z zakresu prawnej tematyki
działalności organizacji pozarządowych. Projekt został zrealizowany na zlecenie Związku Stowarzyszeń
Polska Zielona Sieć i miał on na celu przede wszystkim coraz większą profesjonalizację i skuteczność
działań organizacji członkowskich związku w sferze prawnej. Księga Dobrych Praktyk w przystępny sposób
opisuje obowiązki wynikające z przepisów prawa i sposoby ich realizacji, związane z działalnością osób
prawnych, jakimi są stowarzyszenia i fundacje. Księga zawiera omówienia problemów prawnych, z którymi
stykają się osoby działające w trzecim sektorze oraz praktyczne ich rozwiązanie, wytłumaczenie istoty.
Przykładowe tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, dostęp do informacji publicznej w NGO, rachunkowość,
odpowiedzialność członków zarządu, umowy cywilnoprawne, prawa autorskie oraz ochrona danych
osobowych, obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, zamówienia
publiczne i pomoc publiczna.
W okresie od czerwca do grudnia, w ramach projektu NGO 2.0 i PRAWO był także prowadzony tutoring dla
organizacji pozarządowych. Tutoring obejmował zagadnienia stanowiące problem dla objętych nim
organizacji. Założeniem działania było objęcie stałą współpracą z prawnikiem przez czas projektu
zgłoszonych 5 organizacji. Działanie miało charakter pilotażowy.
Pomoc i edukacja w zakresie wykorzystania narzędzi elektronicznych dla organizacji pozarządowych
i promocji w internecie
W okresie od czerwca do grudnia Fundacja, w ramach projektu NGO 2.0 i PRAWO, prowadziła poradnictwo
dla organizacji pozarządowych z zakresu wykorzystania elektronicznych narzędzi i promocji w internecie.
W 2012 roku przeprowadzono 50 godzin doradztw dla organizacji pozarządowych.
Prowadzone są także doraźnie szkolenia z zakresu promocji i wykorzystania elektronicznych narzędzi. W
ramach projektu NGO 2.0 i PRAWO przeprowadzono 2 szkolenia z tematyki „NGO w sieci – promocja a
web 2.0”, i 2 szkolenia „Web 2.0 i NGO w praktyce”. Łącznie przeszkolono przedstawicieli z 43 organizacji
pozarządowych.
Działania na rzecz dobrej legislacji dla organizacji pozarządowych.
Przez cały 2012 rok przedstawiciel Fundacji – prawnik – brał udział w pracach po stronie społecznej nad
zmianami w ustawie prawo o stowarzyszeniach wpierw w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych, a następnie w ramach zespołu roboczego ds. opracowania projektu zmian przy Kancelarii
Prezydenta RP. Prace zespołu, w których Fundacja bierze dalej udział, wciąż trwają na dzień sporządzania
sprawozdania.
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Wszystkie powyższe działania realizują cele statutowe wspierania aktywności społecznej i rozwijania
świadomości i kultury prawnej.
4. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
umową grantodawcza z dnia 2 lipca 2012r. z Fundacją im. Stefana Batorego na projekt “Monitoring Rady
Miasta i Dzielnic Krakowa” (143000,00 PLN)
umowa dotacyjna nr 220_I/12 z dnia 20 lipca 2012 r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (90280,00
PLN)
umowa zlecenia zadań merytorycznych z 31 maja 2012 r. ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
(37000,00 PLN)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Odpisy uchwał Zarządu
1. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/01 z dnia
17 stycznia 2012 r. sprawie zatwierdzenia planu kont na rok 2012, który stanowi załącznik do
polityki rachunkowości. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzenia planu kont na rok 2012, który stanowi załącznik do
polityki rachunkowości.
2. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/02 z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie wniosku projektowego „NGO 2.0 i PRAWO” 2012 do Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16
ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu wniosku projektowego „NGO
2.0 i PRAWO” 2012 do Programu Operacyjnego 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 Monikę Banach i przyznaje
jej upoważnienie do dokonywania zmian w projekcie, po konsultacji z członkiem Zarządu, bez
konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
3. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/03 z dnia
28 lutego 2012 r. sprawie wniosku projektowego “Obywatelski Mass Atak Młodych (OMAM)” do
Swiss Contribution. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu wniosku projektowego “Obywatelski Mass Atak
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Młodych (OMAM)” do Swiss Contribution. W przypadku przyjęcia wniosku, Zarząd wyraża zgodę
na podpisanie umowy z Firmą Ecorys w sprawie dotacji, oraz akceptuje jako koordynatora projektu
Monikę Banach i przyznaje jej upoważnienie do dokonywania zmian w projekcie, po konsultacji
z członkiem Zarządu, bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
4. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/04 z dnia 13
marca 2012 r. w sprawie listu intencyjnego „Monitoring Rad w Krakowie”. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu listu
intencyjnego „Monitoring Rad w Krakowie”.
5. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/05 z dnia
13 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku projektowego „Monitoring Rad w Krakowie”. Po
przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował
o zatwierdzeniu wniosku projektowego „Monitoring Rad w Krakowie”. W przypadku przyjęcia
wniosku, Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie dotacji, oraz akceptuje jako koordynatora projektu Jana Niedośpiała i przyznaje mu
upoważnienie do dokonywania zmian w projekcie bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
6. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/06 z dnia
13 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kont i zobowiązania obsługi księgowej
do założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu NGO 2.0 i PRAWO 2012. Po
przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował
o zatwierdzeniu zmian w planie kont i zobowiązania obsługi księgowej do założenia nowych kont
księgowych zgodnie z realizacją projektu NGO 2.0 i PRAWO 2012.
7. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/07 z dnia
26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania (relacji) z akcji „Zamień Odpady na Kulturalne
Wypady” 2012. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania (relacji) z akcji „Zamień Odpady na
Kulturalne Wypady” 2012.
8. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/08 z dnia
26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyceny przygotowanej przez Przemysława Żaka do zapytania
ofertowego Polskiej Zielonej Sieci na opracowanie Księgi Dobrych Praktyk organizacji
ekologicznych. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu do wysłania wyceny przygotowanej przez Przemysława
Żaka do zapytania ofertowego Polskiej Zielonej Sieci na opracowanie Księgi Dobrych Praktyk
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organizacji ekologicznych. W przypadku przyjęcia wyceny, Zarząd wyraża zgodę na podpisanie
umowy ze Stowarzyszeniem Polska Zielona Sieć w sprawie realizacji oferty, oraz akceptuje jako
koordynatora projektu Annę Rozkuszkę i przyznaje jej upoważnienie do dokonywania zmian
w projekcie, po konsultacji z członkiem Zarządu, bez konieczności ich uchwalania przez Zarząd.
9. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/09 z dnia
26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego Fundacji za 2011 rok, przygotowanego
przez Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o i sprawozdania merytorycznego za
2011 rok. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za 2011 rok przygotowanego
przez Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. i sprawozdania merytorycznego
za 2011 rok.
10. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/10 z dnia
23 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dotację instytucjonalną do Fundacji im. Stefana
Batorego. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie
zadecydował o zatwierdzeniu wniosku o dotację instytucjonalną do Fundacji Batorego. W przypadku
przyjęcia wniosku, Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy z Fundacją im. Stefana Batorego
w sprawie dotacji, oraz akceptuje jako odpowiedzialnych za projekt Jana Niedośpiała i Przemysława
Żaka i przyznaje im upoważnienie do dokonywania zmian w dotacji bez konieczności ich
uchwalania przez Zarząd.
11. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/11 z dnia
23 maja 2012 r. w sprawie zmiany lokalizacji biura z ul. Myśliwskiej 68/316 na ul. Sławkowską 12.
Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował
o zmianie lokalizacji biura z ul. Myśliwskiej 68/316 na ul. Sławkowską 12. Do podejmowania
decyzji w sprawie wykonania poszczególnych czynności związanych ze zmianą lokalu,
rozpoczęciem pracy na nowym miejscu, zapewnieniem dostępu do mediów, i środków koniecznych
do pracy w biurze, Zarząd wyznacza Przemysława Żaka, Jana Niedośpiała, Pawła Bakalarza.
12. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/12 z dnia
30 maja 2012 r. w sprawie zmian koordynatorów do „Przyjaznego Urzędu” (od lipca) i do „NGO
2.0 i PRAWO” 2012. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu zmian koordynatorów do „Przyjaznego Urzędu”
z Moniki Banach na Małgorzatę Fedas (od lipca) i do „NGO 2.0 i PRAWO” 2012 z Moniki Banach
na Annę Oborską. W umowach z obu koordynatorkami zawarte zostaną odpowiednie zezwolenia
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potrzebne do realizacji zadania. Zarząd przyznaje obu koordynatorkom upoważnienia do
dokonywania zmian w projekcie, po konsultacji z członkiem Zarządu, bez konieczności ich
uchwalania przez Zarząd.
13. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/13 z dnia
30 maja 2012 r. w sprawie atwierdzenia zmian w planie kont i zobowiązania obsługi księgowej do
założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Księgi Dobrych Praktyk. Po
przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował
o zatwierdzeniu zatwierdzenia zmian w planie kont i zobowiązania obsługi księgowej do założenia
nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Księgi Dobrych Praktyk.
14. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/14 z dnia
2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kont i i zobowiązania obsługi księgowej do
założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Monitoring Rady Miasta i Dzielnic
Krakowa i dotacji instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu
Fundacji, jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu zmian w planie kont i i zobowiązania obsługi
księgowej do założenia nowych kont księgowych zgodnie z realizacją projektu Monitoring Rady
Miasta i Dzielnic Krakowa i dotacji instytucjonalnej.
15. uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/15 z dnia
2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem
informatycznym. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zatwierdzeniu

polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania

systemem informatycznym. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pozostaje Paweł Bakalarz.
16. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/16 z dnia
1 października 2012 r. W sprawie prowadzenia w Fundacji Programów merytorycznych: Program
“Przejrzysty Kraków”, Program Działań Strażniczych i Program Prawny. Po przeprowadzeniu
głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji, jednomyślnie zadecydował o wprowadzeniu
w Fundacji Programów merytorycznych: Program “Przejrzysty Kraków”, Program Działań
Strażniczych i Program Prawny.
17. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/17 z dnia 15
listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu. Zarząd Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im.
Stańczyka po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 18 ust. 2 w zw. z ust. 1 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o wprowadzeniu poniższych zmian do statutu Fundacji. Ujednolicona
treść Statutu po zmianach stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

13/21

Zmiany Statutu, o których mowa obejmują:
1/ zmianę par. 9 poprzez ujęcie dotychczasowej treści par. 9 jako ustęp 1 tego paragrafu.
2/ dodanie par. 9 ust. 2 o brzmieniu:
Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji
działalności określone w ust. 1 pkt 1-16. Zakres odpłatnej, statuowej działalności pożytku
publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji określone w ust. 1 pkt 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3/ zmianę par. 11 ust. 1 poprzez zmianę całości brzmienia na:
Zabronione w Fundacji jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi
Fundatorzy, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani/związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
3)

wykorzystywanie

majątku

na

rzecz

Fundatorów,

członków/członkiń

organów

lub

pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
5/ wykreślenie par. 11 ust 2.
6/ zmianę par. 13 poprzez zmianę całości brzmienia na:
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Organami Fundacji są:
1) Zarząd;
2) Rada Fundacji
7/ zmianę par. 14 ust. 2 poprzez dodanie drugiego zdania o brzmieniu: Nie mogą być członkami
Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8/ zmianę par. 14 ust. 9 poprzez zmianę całości brzmienia na:
Członkowie Zarządu nie pobierają zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.
9/ zmianę par. 14 ust. 10 poprzez zmianę całości brzmienia na:
Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem
Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie stoi w oczywistej sprzeczności
z zapisem ust. 8.
10/ zmianę par. 14 ust. 11 poprzez zmianę brzmienia poprzez zmianę numeru paragrafu na końcu
zdania z 21 na 24.
11/ zmianę par. 15 ust. 2 pkt 7 poprzez wykreślenie słów “i zatwierdzanie” oraz dodanie po słowie
“Fundacji”:
, i ich zatwierdzanie po zaopiniowaniu ich przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem par. 20 ust. 2
12/ dodanie par. 15 ust. 2 pkt 16 o brzmieniu:
udzielanie wyjaśnień oraz odnoszenie się do wniosków pokontrolnych Rady Fundacji.
13/ zmianę numeracji par. 18, 19, 20 i 21 na odpowiednio par. 21, 22, 23, 24.
14/ dodanie nowego par. 18 o brzmieniu:
1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej, opiniodawczym i konsultacyjnym, odrębnym
i niezależnym od Zarządu. W skład organu wchodzi od 3 do 5 członków/-iń. Kadencja
członków/członkiń Rady Fundacji trwa 3 lata. Funkcję w Radzie Fundacji można pełnić więcej niż
jedną kadencję.
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2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest jednomyślnie przez Fundatorów, którzy mogą
wchodzić w jej skład, z zastrzeżeniem ust.5. Rada Fundacji może uchwałą odwołać
członków/członkinie Rady, z tym zastrzeżeniem, że głosować takiej decyzji nie może osoba, której
ma dotyczyć uchwała. Rada Fundacji może uchwałą powoływać nowych lub nowe członków
i członkinie Rady Fundacji, jednak tak by skład nie był większy niż wskazany w ust. 1. Uchwały
Rady Fundacji w sprawach odwoływania lub powoływania powinny być podjęte jednomyślnie przez
co najmniej połowę składu Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji powinna powołać członka/członkinię w przypadku istnienia wysokiego
prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum określonego w ust.
1. W razie obniżenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum z ust. 1 stosuje się odpowiednio do
pozostałych członków Rady oba zdania par. 14 ust. 6.
4. Do ustania członkostwa w Radzie Fundacji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §14 ust.7.,
z tym zastrzeżeniem, że uchwała o odwołaniu powinna być podjęta zgodnie z powyższym ust. 2
zd. 4.
5.Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkowie
Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady
Fundacji nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie/członkinie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu
udziału w pracach tego organu.
7. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać co
najmniej dwóch jej członków/-iń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie
mniej niż połowy jej składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy
członek/członkini Rady Fundacji ma jeden głos.
9. Członkowie/członkinie Rady Fundacji, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród
siebie

przewodniczącego/-ą

posiedzenia

Rady

Fundacji.

Przewodniczący/-a

posiedzenia

przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.
10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu z możliwością
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wypowiedzi.
15/ dodanie nowego par. 19 o brzmieniu:
Do zakresu zadań Rady Fundacji należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji;
2) w razie potrzeby występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni;
3) opiniowanie sprawozdań z działalności, nie później niż w ciągu 60 dni od przedłożenia przez
Zarząd
4) opiniowanie propozycji zmian w statucie, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia przez
Zarząd.
5) wydawanie opinii w sprawach, dotyczących funkcjonowania i działalności Fundacji
przedstawianych przez Zarząd.
16/ dodanie nowego par. 20 o brzmieniu:
1. Zarząd umożliwia Radzie Fundacji prowadzenie kontroli działalności Fundacji poprzez m.in.
udostępnienie biura, dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz udzielanie wyjaśnień, jak
i umożliwia branie udziału w zebraniach Zarządu członkom i członkiniom Rady Fundacji z prawem
do wypowiedzi.
2. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji sprawozdań z działalności w terminie lub dokonanie
tego po terminie, o czym mowa w §19 pkt 3 nie wstrzymuje Zarządu w zatwierdzeniu sprawozdań
z działalności.
3. Opinie Rady Fundacji zarówno wymagane przez Statut, jak i wydane na wniosek Zarządu nie
mają mocy wiążącej dla Zarządu. Jednakże w sytuacji podjęcia decyzji, działania lub zaniechania
niezgodnego z opinią wydaną przez Radę Fundacji, Zarząd musi sporządzić uzasadnienie
z podaniem powodów, dla których nie zgodził się z opinią Rady Fundacji. Jeśli niezgoda Zarządu
dotyczy części lub całości opinii na temat sprawozdań z działalności Fundacji, Zarząd zobowiązany
jest wraz z sprawozdaniami opublikować opinię Rady Fundacji wraz z swoim uzasadnieniem, dla
którego tej opinii w części lub całości nie podziela.
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17/ dodanie par. 21 ust. 3 w ramach nowego par. 21 (starego 18) o brzmieniu:
Zarząd przedstawia propozycje zmian statutu Radzie Fundacji. Brak zaopiniowania przez Radę
Fundacji po upływie czternastu dni od otrzymania projektu uznaje się za wyrażenie opinii
pozytywnej.
18/ zmianę “Rozdziału V. Zmiana Statutu” poprzez przeniesienie tego tytułu przed nowy par. 21.
19/ zmianę “Rozdział VI. Postanowienia końcowe i przejściowe” poprzez przeniesienie tego tytułu
przed nowy par. 22.
18. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/18 z dnia 15
listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządu Fundacji poprzez przyjęcie nowych członków. Zarząd
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka rozpatrywał następującą kandydaturę na
członka zwyczajnego Zarządu: Anna Rozkuszka. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 14
ust. 4 Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji jednomyślnie przyjął kandydaturę, powołując wymienioną
powyżej osobę na członka zwyczajnego Zarządu Fundacji.
19. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/19 z dnia 16
listopada 2012 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji z ul. Na Błonie 9a/207 na ul.
Sławkowską 12. Po przeprowadzeniu głosowania, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Fundacji,
jednomyślnie zadecydował o zmianie adresu siedziby Fundacji z ul. Na Błonie 9a/207 na ul.
Sławkowską 12.
20. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/20 z dnia 22
listopada 2012 r. W sprawie korekty uchwały nr UZF/2012/16 z dnia 1 października 2012 r. ws.
wprowadzenia w Fundacji Programów merytorycznych: Program “Przejrzysty Kraków”, Program
Działań Strażniczych i Program Prawny. Zarząd Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im.
Stańczyka postanowił o korekcie uchwały nr UZF/2012/16 z dnia 1 października 2012 r. w taki
sposób, że: w §1 zd. 2 ww. uchwały, słowa “Program Prawny” zostają zastąpione słowami:“Program
Poradnictwa Prawnego”.
21. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/21 z dnia 22
listopada 2012 r. w sprawie udziału członka Zarządu w spotkaniach grupy roboczej ds. zmiany
ustawy prawo o stowarzyszeniach przy Kancelarii Prezydenta RP. Zarząd akceptuje dotychczasową
działalność członka Zarządu Przemysława Żaka w pracach grupy roboczej ds. zmiany ustawy prawo
o stowarzyszeniach przy Kancelarii Prezydenta RP. Zarząd upoważnia Przemysława Żaka do
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formułowania stanowisk i występowania w imieniu Fundacji w pracach grupy wymienionej w §1, na
czas nieoznaczony.
22. Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka nr UZF/2012/22 z dnia 22
listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia szefów programów merytorycznych. W nawiązaniu do
uchwały nr UZF/2012/16, podjętej w dniu 16 listopada 2012 r. określa się cele programów
merytorycznych w szczególności jako: -dbanie o rozwój danej części działalności Fundacji,
organizowanie merytorycznej działalności.1. Upoważnia sie szefów programów do zarządzania nimi
samodzielnie, w tym do decydowania o ich składzie , kierowania pracami. 2. W skład programów
wchodzą obligatoryjnie członkowie Zarządu. 3. Szefowie są upoważnieni do reprezentowania
programów na zewnątrz. Zobowiązuje się szefów programów do przygotowania i przedstawienia
Zarządowi projektu i planu działań oraz zakreślenia struktury programu. Szefowie pełnią swoje
funkcje społecznie na podstawie umów wolontariackich. Wyznacza się na pierwszych szefów
programów odpowiednio: Jan Niedośpiał - Program Przejrzysty Kraków; Anna Krzywoń - Program
Działań Strażniczych; Przemysław Żak - Program Poradnictwa Prawnego.
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6. Finanse Fundacji
Przychody:
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji:
Przychody na odpłatnej działalności pożytku publicznego: 27300,00 PLN
Dotacje i granty: 265924,08 PL
Darowizny osób fizycznych: 16452,00 PLN
Darowizny osób prawnych: 0,00 PLN
Przychody statutowe pozostałe: 0,00 PLN
Odsetki i premie: 1208,00 PLN
Przychody operacyjne: 301,00 PLN
Koszty:
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji:
Koszty realizacji celów statutowych: 303738,06 PLN
Koszty administracyjne: 5553,52 PLN
Koszty działalności gospodarczej: n/d
Koszty finansowe i operacyjne: 354,84 PLN
Zatrudnienie i umowy zlecenia w Fundacji: Fundacja nie zatrudniała pracowników, tym samym nie
wypłacała wynagrodzeń ze stosunku pracy. Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu. Na
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia Fundacja wydała w okresie rozliczeniowym 124874,77 zł PLN z
obciążeniami na rzecz ZUS (netto: 105132,59 zł PLN).
Fundacja w minionym roku nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Fundacja na dzień bilansowy posiadała 12260,33 PLN na rachunku w Alior Banku oraz 742,75 PLN w
kasie. 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 13203,08 PLN.
Zobowiązania Fundacji (i rezerwy na nie) na dzień bilansowy wyniosły 11481,06 PLN.
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Działalność zlecona Fundacji przez podmioty rządowe i samorządowe:
Fundacja w minionym roku realizowała zadania zlecone „NGO 2.0 i PRAWO” w okresie od 01.06.2012 do
31.12.2012 na podstawie umowy nr 220_I/12 zawartej w dniu 20.07.2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej a Fundacją. Dotacja wyniosła 90280 PLN. Koszty pokryto z dotacji w 89.51%
(89993,14 PLN, z czego 0 PLN z odsetek), w 10,49% (10550,00 PLN) ze źródeł własnych wnioskodawcy.
Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 286,85 PLN (zwrócono na konto wnioskodawcy).

Realizacja zobowiązań podatkowych Fundacji i składane deklaracje podatkowe:
Fundacja na dzień 31.12.2012 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja składała w 2012 r. następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R, CIT-2

7. Kontrole zewnętrzne
W roku 2012 w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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