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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2020 

 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

Fundacja Odpowiedzialna Polityka 

 

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

 

Jak wyżej 

 

Fundacja@odpowiedzialnapolityka.pl 

18 października 2016 

0000642450 

36566692800000 

Karol Bijoś – prezes 

Zofia Lutkiewicz – wiceprezeska 

 

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. 

 

2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja działa na rzecz promocji idei społecznej obserwacji wyborów 

w Polsce i za granicą; poprawy jakości systemu wyborczego w Polsce i 

wspierania aktywności społecznej, w szczególności wśród młodzieży. 

Swoje działania adresujemy do wszystkich uczestników procesu 

wyborczego - administracji wyborczej, samorządów, a także do 

organizacji społecznych, grup nieformalnych i wyborców. 

Rok 2020 rozpoczęliśmy od misji wideoobserwacji (obserwacja za 

pomocą kamer wideo zainstalowanych w lokalach wyborczych) 

przebieg przyśpieszonych wyborów parlamentarnych w Azerbejdżanie.  

W momencie wybuchu pandemii COVID-19 wzięliśmy udział w 

europejskim projekcie mającym na celu analizę i ocenę wpływu 

pandemii na procesy wyborcze czy też kwestię ograniczenia praw 

obywatelskich m.in. w związku z użyciem aplikacji do kwarantanny. 

W 2020 roku kontynuowaliśmy zapoczątkowaną 2 lata wcześniej akcję 

“Obserwatorzy w Działaniu”, w ramach której podczas wyborów 

prezydenckich blisko 300 przeszkolonych i oddelegowanych przez nas 

obserwatorów monitorowało przebieg dnia głosowania w lokalach 

wyborczych w całej Polsce oraz w 10 krajach świata. 

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

Aby usprawnić szkolenie obserwatorów, przed wyborami 

opublikowaliśmy pierwszy w Polsce kurs online dla obserwatorów 

społecznych, a w trakcie trwania wyborów publikowaliśmy materiały 

edukacyjne zarówno dla obserwatorów, jak i wyborców m.in. o 

protestach wyborczych oraz o tym kto i jak może je składać. 

Podczas kryzysu wokół wyborów prezydenckich w 2020, oprócz działań 

edukacyjnych i informacyjnych, prowadziliśmy również działania 

rzecznicze mające na celu m.in. obronę praw obserwatorów społecznych 

i mężów zaufania do monitorowania procesu wyborczego. 

Wystosowaliśmy 5 opinii o procesie wyborczym do organów 

państwowych i międzynarodowych - część z naszych postulatów i uwag 

została uwzględniona, m.in. w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach wyborczych 

oraz w opinii przygotowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Monitorowaliśmy również przebieg kampanii wyborczej w mediach 

społecznościowych - zarówno na profilach kandydatów, wiodących 

mediów oraz na stronach, które zostały zidentyfikowane jako 

potencjalne źródła treści o charakterze dezinformacyjnym. 

Współpracowaliśmy również z siecią organizacji społecznych z Europy 

Środkowo-Wschodniej w ramach której analizowaliśmy zmieniające się 

trendy polityczno-społeczne w naszym regionie. Badania obejmowały 

m.in. stosunek do demokracji, mediów, mniejszości narodowych, 

religijnych i seksualnych, a także do pandemii COVID-19.  

Jesienią 2020 roku Fundacja dołączyła do Europejskiej Platformy na 

rzecz Demokratycznych Wyborów (European Platform for Democratic 

Elections) gdzie działa na rzecz ochrony integralności wyborów w 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

W 2020 roku Fundacja podpisała dwie umowy grantowe na realizacje 

projektów. Pierwsza umowa dotyczyła współpracy ze słowacką 

organizacją GLOBSEC przy projekcie „Wzmacnianie dyplomacji 

publicznej w Europie środkowej” („Strengthening public diplomacy in 

Central Europe” finansowanym ze środków National Endowment for 

Democracy. Druga umowa dotyczyła grantu z Funduszu 

Obywatelskiego na przeprowadzenie społecznej obserwacji wyborów 

prezydenckich w Polsce. 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS:  

 

Nie dotyczy  

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Uchwała z dnia 15 maja 2020 przyjmująca sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe Fundacji za rok 2019  
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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): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – 

wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 

działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Przychody z działalności statutowej (przelew – polskie i zagraniczne 

organizacje grantodawcze): 149 422,77 PLN  (w tym 2 300 PLN – 

darowizny od osób fizycznych - przelew) 

Przychody operacyjne: 1,52 PLN 

Przychody finansowe: 2 295 ,75 PLN 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

6. 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, 

pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. 

gotówka, przelew)  

 

 

a) 147 263, 76 PLN  

b) 177,50 PLN (koszty ogólnego zarządu) 

c) Nie dotyczy 

d) 41,66 PLN (pozostałe koszty operacyjne) 

5238,01 PLN (koszty finansowe) 

Jeżeli nie napisano inaczej, formą płatności był przelew. 

 

 

7. 

 

Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej; 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych 

przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z 

wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej; 

 

 

 

A) Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych. 

 

 

 

 

B) 105 555,76 PLN (wynagrodzenia) 
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c) wysokości rocznego lub przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych 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 oszczędnościowo-kredytowej 

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; 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji 

ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów 

statystycznych  

C) Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia tytułu 

pełnienia funkcji w Fundacji  

 

 

 

 

 

 

D) 75 837,92 PLN 

 

 

E) Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

F) środki pieniężne na rachunkach bankowych: 821,42 PLN – 

Bank BNP Paribas 

 

 

 

G) Nie dotyczy 

 

 

 

H) Nie dotyczy 

 

 

 

I) Nie dotyczy 

 

J) Aktywa obrotowe: 14 361,93 PLN 

Zobowiązania krótkoterminowe: 8 739,33 PLN 

 

 

8. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez 

podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia 

 

Nie dotyczy 

 



5 
 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności 

 

9. 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 

Krótkoterminowe zobowiązanie wobec US: 534 PLN 

 

 

 

PIT 4R, CIT 8, CIT D, CIT 8/O 

 

 

10. 

 

Informacja, czy fundacja jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

 

Tak 

 

 

11. 

 

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 

 

   

 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym 

była przeprowadzona w fundacji kontrola, 

jeśli była – jej wyniki 

Nie 

 

  

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 

Warszawa, 31 grudnia 2021 

 

 

 


