SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„KONGRES OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH”
za okres 1.01.2021 – 31.12.2021
FUNDACJA „KONGRES OBYWATELSKICH RUCHÓW
DEMOKRATYCZNYCH”
Adres siedziby: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.12.2019
KRS: 0000820007
NIP: 118 220 37 25
REGON: 385 139 314
Członkowie zarządu: Robert Paweł Hojda – prezes zarządu, Kinga Dagmara
Siadlak - wiceprezes zarządu
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
Fundacja „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych” to platforma
współpracy prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup
nieformalnych z całej Polski.
Statutowe cele Fundacji to:
1. zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
2. działalność społeczna, kulturalna, informacyjna, naukowa i oświatowa
na rzecz rozwoju demokracji w Polsce;
3. działania na rzecz ochrony praw człowieka;
4. działania w celu zbliżenia społeczeństw Europy Środkowej i
Wschodniej oraz pozostałych, skupionych w ramach Unii Europejskiej;
5. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności,
stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości.
Fundacja wspiera różne przedsięwzięcia na rzecz demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego, organizuje wydarzenia promujące wartości demokratyczne i
europejskie, dba o zachowanie wartości historycznych, propaguje polski i
europejski patriotyzm.
•
•

Rok 2021 był drugim pełnym rokiem działalności Fundacji.
Na dzień 31.12.2021 Fundacja zatrudniała jednego pracownika na
stanowisku nieroboczym

•

Usługi księgowe były świadczone przez Biuro Rachunkowe Digesta Sp. z
o.o.
ul. Matejki 5a/53; 05-400 Otwock NIP 5322096801

W roku 2021 odbyły się dwa posiedzenia Rady Fundacji (17.05.2021 oraz
20.08.2021).
Podczas posiedzenia 17 maja 2021 roku Rada omówiła sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za rok 2020, udzieliła absolutorium zarządowi
Fundacji oraz omówiła plan działania na 2021 rok
Podczas posiedzenia Rady Fundacji, które odbyło się 20 sierpnia 2021 roku,
Fundator przyjął rezygnację Katarzyny Wyszomierskiej z funkcji wiceprezesa
Zarządu Fundacji oraz powołał na podstawie §7 ust. 4 Statutu Kingę Dagmarę
Siadlak na stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji. Ponadto Rada Fundacji
podjęła uchwałę wskazującą kandydatkę na członka Rady Fundacji - Danutę
Przywarę. Przychylając się do uchwały Rady Fundator powołał na podstawie §
8 ust. 2 Panią Danutę Przywarę na stanowisko członka Rady Fundacji. Fundator
zapoznał ponadto Radę z planowanymi zmianami w statucie, które Rada
przyjęła do akceptującej wiadomości.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ FUNDACJĘ W 2021
ROKU
W 2021 roku działalność Fundacji była skupiona na Tour de Konstytucja PL ogólnopolskiej akcji, która jest autorskim projektem Fundacji KORD
prowadzonym w ścisłej współpracy z organizacjami prawniczymi i
obywatelskimi. Dzięki zaangażowaniu aktywistów z grup formalnych i
nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a
także ludzi kultury i zwykłych obywateli. Podczas działań terenowych do końca
2021 roku ostatecznie odwiedziliśmy blisko 100 wsi, miasteczek i miast,
rozdaliśmy 12 tysięcy egzemplarzy konstytucji i tyle samo ulotek. Wszystkie
spotkania były poświęcone rozmowom o państwie obywatelskim oraz prawach i
obowiązkach zagwarantowanych w Ustawie Zasadniczej z Kartą Praw
Podstawowych UE.
Informacje i relacje:
https://tour-de-konstytucja.pl/
https://www.facebook.com/TourDeKonstytucjaPL
Doświadczenia zrealizowanej 1. Edycji Tour de konstytucja pokazały, iż
planowany przez Fundację Mobilny Obywatelski Punkt Informacji (wyposażony
bus, dający możliwość technicznej obsługi pokojowych zgromadzeń i spotkań z
ekspertami był trafionym projektem) Projekt zakładał wsparcie informacyjne,
techniczne i szkoleniowe działań aktywistek i aktywistów obywatelskich w całej

Polsce, zwłaszcza w najmniejszych miejscowościach. Fundacja rozpoczęła już
w 2020 roku starania o pozyskanie finansowania na zakup/wynajem i
wyposażenie busa oraz wyjazdów w teren. W 2021 roku dzięki zbiórce
zorganizowanej bezpośrednio po zakończeniu 1.edycji Tour de Konstytucja
(zrzutka i wpłaty na konto Fundacji) udało się w ciągu trzech tygodni zebrać
kwotę, która pozwoliła na zakup samochodu i profesjonalnego sprzętu
nagłaśniającego. TourdeBus jeździ obecnie po całej Polsce.
Jesienią 2021 roku Fundacja przystąpiła do organizacji Kongresu Praw
Obywatelskich, zaplanowanego na kwiecień 2022 roku w Warszawie. Kongres
przygotowywano we współpracy z rzecznikiem VII kadencji Adamem
Bodnarem, przy wsparciu finansowym Funduszu Obywatelskiego im. Henryka
Wujca oraz Miasta Stołecznego Warszawy (rabat na wynajem sal).
Na jesieni 2021 Fundacja zmieniła swoja siedzibę przenosząc swoje biuro do
wynajętego od Miasta St. Warszawy na zasadach określonych dla organizacji
społecznych lokalu o powierzchni 28 m2.
INNE AKTYWNOŚCI FUNDACJI
1.
W roku 2022 Fundacja będzie kontynuowała swoją działalność statutową.
2.
Fundacja nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej.
3.
Uzyskane łączne przychody w kwocie 527 509,72 PLN pochodziły z
dotacji i darowizn.
4.
a.
b.

Poniesione koszty na:
realizację celów statutowych: 169 730,55 PLN
administrację 7 712,36 PLN w tym:
usługi obce: 2 595,08 PLN
podatki i opłaty: 350 PLN
pozostałe koszty: 4 767,28 PLN
c.
działalność gospodarczą: 0 PLN
d.
pozostałe koszty 45,97 PLN, w tym:
- pozostałe koszty operacyjne (różnice groszowe): 2,34 PLN
- koszty finansowe: 43,63 PLN
5.
Dodatkowe dane liczbowe:
a.
kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 0,00 PLN
b.
wartość nabytych akcji lub obligacji: 0 PLN
c.
wartość nabytych środków trwałych, stanowiących urządzenia techniczne
i maszyny, wynosiła: 13 879,66 PLN; środki trans.
107 000 PLN; inne 3 220,29 PLN
d.
wartość aktywów na dzień bilansowy wynosi 369 130,01 PLN, wartość
zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień bilansowy wynosi 369 130,01
PLN

e.
środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021: 234
123,36 PLN
6.
Fundacja w 2021 roku nie realizowała zadań publicznych.
7.
Fundacja jest podatnikiem podatku od osób prawnych, podatnikiem
podatku od towarów i usług i podatnikiem podatku dochodowego od osób
fizycznych.
8.
Fundacja złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego wymagane prawem
deklaracje podatkowe: VAT-7 i CIT-8
9.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono
zewnętrznych kontroli.
10. Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR – zarówno jako
pojedynczej operacji, jak i kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Warszawa, 20.09.2022
Robert Hojda
Prezes Zarządu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

