Roczne sprawozdanie z działalności fundacji

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy
znak myślnika (–).
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Odpowiedzialna Polityka
Polska

Mazowieckie

M. St. Warszawa

M. St. Warszawa

ul.Aleja Stanów
Zjednoczonych

16

76

Warszawa

03-965

fundacja@odpowiedzialnapoli
tyka.pl
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3.
REGON:

365666928

4. Data wpisu w
KRS:

18.10.2016

Imię i nazwisko
6. Dane członków zarządu
Karol Bijoś
fundacji (wg aktualnego
Zoﬁa Lutkiewicz
wpisu w KRS)

5. Nr KRS:

642450

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezeska
Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
zwiększanie przejrzystości wżyciu publicznym, promowanie jawności ﬁnansowania parbi
politycznych i kampanii wyborczych, wspieranie aktywności społecznej, rozwijanie świadomości
społecznej i kultury prawnej obywateli, wspieranie działalności naukowej i badawczej oraz troska o
demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis
rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Celem projektu „Obserwatorzy w Działaniu” było przedstawienie niezależnej i obiektywnej opinii o przebiegu
wyborów lokalnych na terenie województwa mazowieckiego, w oparciu o obserwacje procesu głosowania i
liczenia oddanych głosów przeprowadzoną przez grupę prawie 90 obserwatorów społecznych oraz
przeprowadzenie analizy nagrań wideo z procesu głosowania w czasie wyborów prezydenckich w Rosji z 18
marca 2018 roku. Opracowanie nagrań z wybranych komisji wyborczych z czterech regionów
administracyjnych Rosji: Kabardo-Bałkarii, Karaczajo-Czerkiesji, obwodu briańskiego i obwodu
biełgorodzkiego, było możliwe dzięki zaangażowaniu 55 wolontariuszy i 10 ekspertów. Projekt „Obserwatorzy
w Działaniu” to pierwsza polska apolityczna inicjatywa obserwacji wyborów zorganizowana przez Fundację
Odpowiedzialna Polityka i Fundację ePaństwo przy współpracy z Code4Romania.
W dniu 21 października 2018 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów,
sejmików wojewódzkich oraz na wójtów. Wybory przeprowadzone zostały na podstawie przepisów zawartych
w Kodeksie Wyborczym zmienionym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku wraz z poprawką wprowadzoną w
dniu 15 czerwca 2018 roku. Akcja obserwacji wyborów „Obserwatorzy w Działaniu” przeprowadziła
obserwację społeczną przebiegu tych wyborów na terenie województwa mazowieckiego. Obserwacją
objęliśmy wszystkie 37 powiatów województwa, cztery miasta na prawie powiatu oraz m.st. Warszawę.
Ogółem w obserwacji wzięło udział 89 obserwatorów, w tym grupa 10 obserwatorów międzynarodowych z
organizacji „Golos”. Przeprowadziliśmy 49 obserwacji procesu otwarcia lokali wyborczych, 338 obserwacji
procesu głosowania oraz 37 obserwacji procesu zamknięcia lokali i liczenia głosów wraz ze sporządzeniem
protokołów wyników. Dedykowana aplikacja mobilna, zainstalowana na smarhonach i/lub tabletach
obserwatorów, pozwoliła na bieżące opracowywanie danych otrzymywanych z formularzy obserwacyjnych
wypełnianych i przesyłanych przez obserwatorów. Użycie takiej technologii, podobnej do systemów
używanych przez misje obserwacyjne Unii Europejskiej czy OSCE/ ODIHR, pozwoliło nam przygotować wnioski
z obserwacji praktycznie natychmiast po zakończeniu pracy naszych obserwatorów.1 Nadrzędnym
priorytetem przeprowadzonej obserwacji było wygenerowanie impulsu do dalszego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, przejawiającego się m.in. w większym i bardziej świadomym zaangażowaniu obywateli w
proces wyborczy, oraz wzmocnienie zaufania społecznego do przebiegu i wyników wyborów. Głównym celem
obserwacji wyborów było dokonanie oceny przebiegu procesu wyborczego w trakcie dnia głosowania w
odniesieniu do 1 Aplikacja została zaadoptowana do warunków obserwacji polskich wyborów w oparciu o
technologię partnera projektu „Obserwatorzy w Akcji”, rumuńskiego NGO „Code4Romania”. 12 Obserwatorzy
w Działaniu obowiązujących przepisów prawa oraz międzynarodowych standardów określających
podstawowe zasady przeprowadzenia demokratycznych i uczciwych wyborów.2 Nasi obserwatorzy spotkali
się z dobrym przyjęciem w zdecydowanej większości obserwowanych lokali wyborczych, a nieliczne problemy
spowodowane były niewiedzą członków komisji wyborczych w zakresie obowiązujących praw obserwatora
społecznego i zostały wyjaśnione pozytywnie w krótkim czasie. Uwzględniając poziom skomplikowania
procesu wyborczego związanego z naturą wyborów samorządowych oraz fakt wprowadzenia znaczących
zmian w prawie wyborczym na krótko przed terminem tych wyborów, można uznać, że wybory na terenie
województwa mazowieckiego były dobrze zorganizowane i nie zaobserwowano incydentów, które
naruszałyby ich powagę oraz w sposób niedozwolony wpływały na wynik wyborów. Należy jednak podkreślić,
że niektóre aspekty procesu mogły mieć negatywny wpływ na jego przebieg oraz prawo obywateli do oddania
głosu. Należą do nich przede wszystkim:
• problemy z rejestracją wyborców z wykorzystaniem systemu ePUAP, które spowodowały, że wielu z nich
nie znalazło się w spisie wyborców w okręgu, gdzie chcieli oddać głos;
• problemy z pełnym przestrzeganiem zasady tajności głosowania, co przejawiało się w głosowaniu poza
miejscami do tego przeznaczonymi, głosowaniu wspólnym z innymi wyborcami, nieobecnością członka
komisji wyborczej przy urnie wyborczej w długich okresach czy brakiem reakcji komisji na wspomniane
powyżej zachowania;
• możliwość, stworzona przez obowiązujące prawo, pozostawienia materiałów kampanii wyborczej w
bezpośredniej bliskości lokali wyborczych, np. na słupach stojących tuż przy wejściu na teren lokalu czy na
ruchomych lawetach stojących vis-a-vis wyjść z lokalu wyborczego;
• niewystarczająca liczba członków komisji wyborczych w stosunku do liczby wyborców uprawnionych do
oddania głosu w danym lokalu, co powodowało trudności w przestrzeganiu wszystkich obowiązujących
procedur w przebiegu głosowania;
• niewystarczająca znajomość procedur procesu wyborczego wśród członków wielu obserwowanych komisji
wyborczych.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach ﬁnansowych

Nie dotyczy

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność
gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

X

TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
Nie dotyczy

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał)
???

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew

Gotówka

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

74658,79

0

a. Przychody z działalności statutowej

74347,93

0

b. Przychody z działalności gospodarczej

0

0

c. Pozostałe przychody (w tym przychody ﬁnansowe)

310,86

0

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 0
statutowych

0

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

0

0

- Ze środków budżetu państwa

0

0

- Ze środków budżetu jednostek samorządu 0
terytorialnego

0

e. Ze spadków, zapisów

0

0

f. Z darowizn

510,00

0

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

73837,93 (dotacja EU- 0
Russia Civil Society
Forum)

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik ﬁnansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody Nie dotyczy
minus koszty)
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do Nie dotyczy
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew

Gotówka

1. Koszty fundacji ogółem

74775,22

0

a. Koszty realizacji celów statutowych

73837,93

0

b. Koszty działalności gospodarczej

0

0

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 874,78
telefoniczne itp.)

0

d. Pozostałe koszty (w tym koszty ﬁnansowe)

0

62,51

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie
stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)

Fundacja nie zatrudnia pracowników
etatowych.

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności Nie dotyczy
gospodarczej
3. Łączna kwota wynagrodzeń (bruNo) wypłaconych
przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z 36781,55
pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
0
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

36781,55

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego Członkowie Zarządu nie pobierali z tego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu tytułu wynagrodzeń
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego Nie dotyczy
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek

Nie dotyczy

x

TAK

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku
bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku
sprawozdawczego)
43450,42zł - rachunek w banku BNP Paribas

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec 0
roku sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji
o raz wi el ko ść o b j ętych
udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek

4 . D a n e o n a b y t y c h 5. Nabyte pozostałe środki
n i e r u c h o m o ś c i a c h , i c h trwałe
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań
Aktywa
fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
ﬁ n a n s o w y c h s p o r z ą d z a n y c h d l a c e l ó w 43552,50
statystycznych

Nie dotyczy

Zobowiązania
43552,50

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku ﬁnansowym tej działalności)

Nie dotyczy

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

NIE

x

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
Nie dotyczy
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
(zaznaczyć odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

