Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2019

1.

Nazwa fundacji:

Fundacja Odpowiedzialna Polityka

Siedziba i adres:

ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 16 m. 76, 03-965 Warszawa

Aktualny adres do korespondencji:

Jak wyżej

Adres poczty elektronicznej:

fundacja@odpowiedzialnapolityka.pl

Data wpisu w KRS:

18 października 2016

Numer KRS:

0000642450

Numer REGON:

36566692800000

Dane dotyczące członków zarządu –

Karol Bijoś - Prezes

imię i nazwisko, pełniona funkcja:

Zofia Lutkiewicz - wiceprezeska

Określenie celów statutowych fundacji:

Celem Fundacji jest zwiększanie przejrzystości w życiu
publicznym, promowanie jawności finansowania partii 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.
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2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych:

W 2019 roku Fundacja uczestniczyła w międzynarodowej
misji oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego
koordynowanej przez austriacką organizację pozarządową
ElecCon-Watch.EU. Celem misji było porównanie
prawodawstwa 28 państw członkowskich UE w zakresie m.in.
tworzenia i odnawiania rejestrów i spisów wyborców,
regulacji kampanii wyborczej w mediach tradycyjnych i
społecznościowych oraz dostępu grup narażonych na
dyskryminację do wyborów.
W ramach kontynuacji prowadzonego w 2018 roku projektu
Obserwatorzy w Działaniu, 70 wolontariuszy zdobyło wiedzę
o tym jak przeprowadzić obserwację wyborów przez internet.
Następnie obserwatorzy monitorowali proces głosowania na
podstawie nagrań z rosyjskich komisji wyborczych
przeprowadzonych podczas wyborów prezydenckich w 2018
roku. W 65 obserwowanych przez nas komisjach wyborczych
wykryliśmy ok. 50 000 ukradzionych głosów. Przygotowaliśmy
30 ﬁlmów obrazujących wykryte przez nas naruszenia. Filmy,
wraz ze zgromadzonymi przez nas danymi posłużą naszemu
rosyjskiemu partnerowi do prowadzenia działań
mobilizujących rosyjskie społeczeństwo do walki o prawo do
wolnych i sprawiedliw ych w yborów. Bazując na
doświadczeniu organizacji misji wideoobserwacji wyborów
stworzyliśmy napisaną przez polskich i rosyjskich ekspertów i
wolontariuszy metodologię wideoobserwacji wyborów.
Ponadto, na wybory parlamentarne w październiku 2019
przygotowaliśmy Pomocnik Obserwatora Społecznego”. oraz
5 webinariów informacyjnych.zestaw Materiałów
Informacyjnych dla osób lub organizacji chcących
przeprowadzić obserwację wyborów. Materiały pozwalają na
zrobienie tego samodzielnie, w sposób przemyślany i zgodny
z ogólnie przyjętymi podstawowymi standardami obserwacji
wyborów. W ramach projektu kontynuowaliśmy również
promocję idei obserwacji społecznej w Polsce - zarówno w
mediach tradycyjnych jak i społecznościowych.
Przeprowadziliśmy monitoring mediów społecznościowych w
trakcie kampanii parlamentarnej. Celem projektu było
wypracowanie i rozwój metod obserwacji wyborów w
mediach społecznościowych. Projekt realizowany był w
pięciu krajach Unii Europejskiej (Polsce, Rumunii, Austrii,
Chorwacji i Słowacji.
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Opis głównych zdarzeń prawnych

Nie dotyczy

o skutkach finansowych:
3.

Informacja o prowadzonej działalności

Nie dotyczy

gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji:

1. Uchwała z dnia 27 kwietnia 2019 o powołaniu Zofii Lutkiewicz
na członka Zarządu
2. Uchwała z dnia 28 kwietnia 2019 o przyjęciu rezygnacji Adam
Sawickiego z roli Prezesa oraz członka Zarządu Fundacji
3. Uchwała z dnia 29 kwietnia 2019 o wyborze Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu Fundacji
4. Uchwała z dnia 9 maja 2019 o Wypowiedzeniu Umowy
Użyczenia Lokalu mieszkalnego, Zawarciu Umowy Użyczenia
Lokalu Mieszkalnego, i o zmianie siedziby Fundacji
5. Uchwała z dnia 10 maja 2019 o zmianie Statutu Fundacji
6. Uchwała z dnia 30 czerwca 2019 o przyjęciu sprawozdania
finansowego Fundacji za rok 2018.

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):

Przychody z działalności statutowej: 95 782, 41 PLN
W tym:
Darowizny od osób fizycznych - 1000 PLN
Granty od podmiotów krajowych i zagranicznych - 94 776,14 PLN
Przychody finansowe - 6,27 PLN
Forma płatności - przelew (we wszystkich przypadkach)

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów

Nie dotyczy

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń:
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej –
wynik finansowy tej działalności oraz procentowy
stosunek przychodu osiągniętego z działalności

Nie dotyczy

gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:

6.

Informacja o poniesionych kosztach na:

Poniesione koszty: 98 779,02 PLN

a)

realizację celów statutowych;

b)

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne,

W tym:

pocztowe itp.);

A) koszty grantów: 96 604,99 PLN

c)

działalność gospodarczą;

B) Koszty ogólnego zarządu: 1 296,12 PLN

d)

pozostałe koszty

C) Koszty finansowe - 877,16 PLN

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka,

D) Pozostałe koszty operacyjne: 0,75 PLN

przelew)
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7.

Dane o:
a)

A) Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych
liczbie osób zatrudnionych w fundacji

B) 62 916,63 PLN - wynagrodzenia

z podziałem według zajmowanych

C) Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia tytułu

stanowisk i z wyodrębnieniem osób

pełnienia funkcji w Fundacji

zatrudnionych wyłącznie w działalności

D) 62.916,63 PLN

gospodarczej;

E) nie dotyczy
F) 61 214,69 PLN - na rachunkach bankowych w BNP Paribas;

b)

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych

brak gotówki

przez fundację z podziałem na

G) nie dotyczy

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne

H) nie dotyczy

świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych I) nie dotyczy

c)

wynagrodzeń osób zatrudnionych

J)Należności

4.964,08 PLN

wyłącznie w działalności gospodarczej;

Zobowiązania 69.287,34 PLN

wysokości rocznego lub przeciętnego

Należności i zobowiązania bez projektów

miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego

Należności

łącznie członkom zarządu i innych

Zobowiązania 4.949,47 PLN

461,29 PLN

organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia;
d)

wydatkach na wynagrodzenia z umów
zlecenia;

e)

udzielonych przez fundację pożyczkach
pieniężnych z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek;

f)

kwotach zgromadzonych na rachunkach
płatniczych ze wskazaniem banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej oraz kwotach zgromadzonych
w gotówce;

g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości
objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek;

h)

nabytych nieruchomościach, ich
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie;
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8.

Dane o działalności zleconej fundacji przez

Nie dotyczy

podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności
9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu

Fundacja nie ma zobowiązań podatkowych….…………………….

ciążących zobowiązań podatkowych

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Informacja w sprawie składanych deklaracji

CIT 8, CIT D, CIT 8/0…………………………………….….……

podatkowych

10.

11.

Informacja, czy fundacja jest instytucją

Tak…………………………………………………………….

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca

……………………………………………………………………….

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

……………………………………………………………………….

finansowaniu terroryzmu

……………………………………………………………………….

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez

Nie dotyczy

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

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była

Nie.

przeprowadzona w fundacji kontrola, jeśli była –
jej wyniki
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu,
jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej

……………………………… ………………………………
data i podpis

data i podpis
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