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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wolność i Pokój za rok 
2011 

 
Podstawa prawna: art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 
46, poz. 203 z późniejszymi zmianami); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 
maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 
Nr 50, poz .529) 
 

Fundacja Wolność i Pokój 
01-651 Warszawa 
Gwiaździsta 5 C m. 7 
e-mail: zalewda@is.uw.edu.pl 
wpis do KRS z 02.02.2011 
pod numerem KRS 0000377302 
NIP 5252498321 
REGON 1427892911 
www.ruchwip.pl 

 
 
Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie 
zadania publicznego: 
Jarosław Dubiel – prezes, zam. ul. Sowia 2 m. 11, 00-318 Warszawa 
Zuzanna Dąbrowska-Denisiuk – wiceprezes, zam. ul. Czerniakowska 201A/29, 00-436 
Warszawa 
Dariusz Zalewski – wiceprezes, zam. ul. Zielone Zacisze 1/255, 03-294 Warszawa 
 
 
Cele statutowe Fundacji: 
1. Celami Fundacji jest promocja i ochrona: 
 
a. wolności osobistej, grupowej i narodowej w sferze kultury, edukacji, życia społecznego i 
polityki. W szczególności będziemy promować wszelkie działania pozytywnie 
przeciwstawiające się redukcjonistycznym ideologiom uprzedmiotawiającym człowieka. 
 
b. pokoju społecznego, narodowego i międzynarodowego, którego najważniejszymi 
warunkami są: A) przestrzeganie praw człowieka i obywatela; B) uznanie autonomii ludów i 
narodów; C) prymat partnerskiego dialogu, jako sposobu rozwiązywania konfliktów między 
grupami, narodami i państwami; D) sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, gwarantowana 
równością obywateli wobec prawa i faktycznym poszanowaniem praw mniejszości i grup 
słabszych. 
 
c. tolerancji, dialogu społecznego i filozofii non-violence, jako najbardziej etycznych i 
efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych i politycznych. W szczególności, przeciwdziałanie wszelkim przejawom 
nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, 
religijnym, światopoglądowym, różnic wieku, kondycji umysłowej, zdrowotnej czy 
psychicznej. 
 
d. Polski, rozumianej, jako wspólnota tradycji, języka, terytorium i przestrzeni sensu 
podzielanych przez pluralistyczną kulturowo, etnicznie i religijnie społeczność, dla której 
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Ojczyzna jest w równym stopniu determinowana historią jak też wolnym wyborem jednostek, 
które decydują o swej państwowej przynależności i wewnętrznym ustroju wspólnoty.  
 
e. ważnych źródeł kulturowych Polski i Europy zakorzenionych w chrześcijaństwie i tradycji 
judaizmu, starożytnej Grecji i Rzymu, europejskich kultur przedchrześcijańskich, zwłaszcza 
Słowian, nowożytnego oświecenia i ideałów społeczeństwa obywatelskiego opartego na 
wolności, braterstwie i równości wzbogacanych współcześnie o efekty globalnej wymiany 
(m.in. nowożytna nauka, buddyzm, psychologia humanistyczna, itp.). 
 
f. praw kobiet, tak, aby miały pełny i równy udział w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego 
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce, jak na świecie. Przeciwdziałanie wszelkiej 
dyskryminacji kobiet i negatywnym stereotypom odnoszącym się do społecznych ról 
przypisanych kobietom i mężczyznom. Szczególnie zaś będziemy działać na rzecz ochrony 
kobiet przed przemocą fizyczną czy/i psychiczną w rodzinie i szerszym środowisku. 
 
g. życia i jego jakości, w szczególności życia ludzkiego, ale też całej ekosfery. W ramach 
Fundacji promować będziemy wszelkie działania wspierające życie, zdrowie fizyczne i 
psychiczne osób. Troska o środowisko naturalne, szacunek dla bioróżnorodności i wspieranie 
bioregionalizmu oraz ekologiczne standardy produkcji, usług i komunikacji, czy alternatywne 
źródła energii, stanowią istotną część działań promujących życie. 
 
h. podmiotowego zaangażowania obywateli podejmujących działania, które, obok swoich 
specyficznych celów, będą źródłem budowania wspólnoty, bezinteresownego zaangażowania 
społecznego, zaufania międzyludzkiego, ważnych osobistych sensów życia i tworzenia 
bardziej przyjaznego państwa. 
 
i. wszelkich form kultury, sztuki, religii, duchowości, mistyki, nauki, doświadczeń i praktyk, 
które rozwijają ludzkie dyspozycje do twórczości, pogłębiania sensu życia, otwierania na 
Tajemnicę, nawiązywania głębokich relacji interpersonalnych oraz wysokiej jakości życia 
inspirowanego pięknem, prawdą i dobrem. 
 
j. dziedzictwa historycznego i kulturowego Ruchu Wolność i Pokój, w szczególności 
wydobycie z nich autentycznych inspiracji, które współcześnie i w przyszłości mogą stawać 
się źródłem wartościowych postaw jednostek i wspólnot w Polsce i na świecie. 
 
k. międzyludzkich i międzyregionalnych więzi między uczestnikami i sympatykami Ruchu 
Wolność i Pokój, tak aby dzięki wspólnej tradycji doświadczeń, aktualnemu wciąż zaufaniu i 
przyjaźni, mogli oni rozwijać żywą oraz wspierającą siebie i innych pluralistyczną wspólnotę 
szanujących się i cieszących się sobą nawzajem osób i środowisk. Dialog, zrozumienie, 
szacunek, wzajemne przebaczenie, pojednanie, przejrzystość, przyjazne wspieranie się w 
potrzebie, dzielenie wzajemnymi darami, dobra komunikacja, sprawiedliwa współpraca, 
szukanie porozumienia w konflikcie: to ważne cechy normatywne tej zróżnicowanej 
wspólnoty. 
 
Realizacja celów statutowych: 
Jedynym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2011 r. był projekt „Między bezpieczeństwem a 
tożsamością. WiP w relacjach międzynarodowych”, dotowany m.in. w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego 
przez Fundację Edukacja dla Demokracji (01.07.2011-31.12.2011). Poszczególne elementy 
projektu uzyskały także wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 
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Fundacji Promocji Prawa Europejskiego PAN, Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”, 
Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie, Fundacji PAUCI, Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, NSZZ ‘Solidarność’ Pracowników Służby Zagranicznej RP, Austriackiego 
Forum Kultury, Ambasad RP w Moskwie, Kijowie i Wiedniu oraz Konsulatu Generalnego 
RP we Lwowie. W ramach tego projektu zorganizowano międzynarodową konferencję, która 
odbyła się w Warszawie w dniach 07-08.10.2011. W konferencji wzięło udział wielu 
prominentnych przedstawicieli życia publicznego oraz dysydentów z Polski, Ukrainy, 
Niemiec, Białorusi, Rosji, Austrii i Holandii, a także liczne grono byłych uczestników Ruchu 
Wolność i Pokój. Przedmiotem obrad były kwestie związane z moralnymi dylematami 
wyboru i uczestnictwa w życiu publicznym, współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi, 
koegzystencją mniejszości etnicznych i narodowych w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Owocem tychże dwudniowych obrad jest pokonferencyjna książka „Ruch 
Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990)”. Książka dostępna jest także 
w wersji elektronicznej na stronie Grupy WiP na portalu społecznościowym facebook. 
 
 

Tytuł projektu Termin 
realizacji 

Krótka charakterystyka projektu Źródła finansowania Wartość 
projektu 
w PLN 

„Mi ędzy bezpieczeństwem 
a tożsamością. WiP w 
relacjach 
międzynarodowych” 

lipiec – 
grudzień 
2011 

Zorganizowanie 
międzynarodowej konferencji 
„Bezpieczeństwo i tożsamość. 
Ruch Wolność i Pokój w 
relacjach międzynarodowych 
(1985-1990)”. 

Program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Przemiany w 
Regionie” – RITA, 
realizowany przez Fundację 
Edukacja dla Demokracji – 
32200 zł.; 
Dotacje innych sponsorów – 
40780 zł.; 
Praca wolontariuszy – 7500 
zł.; * 
Wkład rzeczowy – usługi 
uzyskane nieodpłatnie dla 
projektu – 1600 zł.; 

82080 zł. 

 
* W tabeli przyjęto przeliczenie: 1 godzina pracy wolontariusza = 15 PLN. 
 
 
W 2011 roku Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 
 
Rada Fundacji podjęła następujące uchwały (kopie w załączniku): 

• uchwała 1/2011 z 26.02. 2011 r. o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu Fundacji 
Wojciecha Jaronia; 

• uchwała 2/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Zuzanny Dąbrowskiej na członka 
zarządu Fundacji; 

• uchwała 3/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Jarosława Dubiela na prezesa zarządu 
Fundacji; 

• uchwała 4/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Wojciecha Bafeltowskiego na członka 
Rady Fundacji; 

• uchwała 5/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Zdzisława Kulawika na członka Rady 
Fundacji; 

• uchwała 6/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Małgorzaty Tarasiewicz na wice-
przewodniczącą Rady Fundacji; 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody ogółem: 46 930 zł 
W tym:  
dotacja RITA: 32 200 zł 
z darowizn: 5 730 zł 
dotacja MSZ: 9000 zł 
 
 
Informacja o poniesionych kosztach: 
Koszty ogółem: 50 933.23 zł 
W tym: 
• koszt realizacji projektu „Między bezpieczeństwem a tożsamością. WiP w relacjach 

międzynarodowych”: 50 217,73 zł. 
• opłaty administracyjne: 400 zł. 
• prowizje bankowe: 315,50 zł. 
 
Fundacja Wolność i Pokój nie zatrudniała w 2011 roku żadnych pracowników,  
 
 
Fundacja korzystała z usług firm zewnętrznych (grafika, księgowość, wynajem sali 
konferencyjnej, hotele, tłumaczenie konferencji, wydanie publikacji konferencyjnej). 
 
Prace na rzecz Fundacji były również wykonywane przez grupę ok. 10 wolontariuszy z całej 
Polski. 
 
 
Koszt usług obcych wynosił: 39 345,52 zł. 
 
 
W 2011 roku Fundacja Wolność i Pokój nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 
 
 
Fundacja Wolność i Pokój posiada w Banku PEKAO SA rachunek o numerze 14 1240 6175 
1111 0010 3789 4118 . W dniu 31.12.2011 r. znajdowało się na nim 11 293,50 zł. 
 
W 2011 roku Fundacja Wolność i Pokój nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach 
prawa handlowego. 
 
W 2011 roku Fundacja Wolność i Pokój nie nabyła nieruchomości. 
 
W 2011 roku Fundacja Wolność i Pokój nie nabyła drogą kupna środków trwałych. 
 
Informacje statystyczne: 
aktywa: 14 170,07 zł. 
pasywa: 14 170,07 zł. 
zobowiązania: 17 123,30 zł. 
 
 
W 2011 roku Fundacja Wolność i Pokój wykonywała zadanie publiczne „Między 
bezpieczeństwem a tożsamością. WiP w relacjach międzynarodowych”, dofinansowywane 
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przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, 
realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 
 
Fundacja Wolność i Pokój terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań 
podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, 
VAT). 
 
W 2011 roku w Fundacji Wolność i Pokój nie została przeprowadzona żadna kontrola. 
 
 
Warszawa, 24 lutego 2012 r. 
 
 
Załączniki: 

• uchwała 1/2011 z 26.02. 2011 r. o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu Fundacji 
Wojciecha Jaronia; 

• uchwała 2/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Zuzanny Dąbrowskiej na członka 
zarządu Fundacji; 

• uchwała 3/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Jarosława Dubiela na prezesa zarządu 
Fundacji; 

• uchwała 4/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Wojciecha Bafeltowskiego na członka 
Rady Fundacji; 

• uchwała 5/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Zdzisława Kulawika na członka Rady 
Fundacji; 

• uchwała 6/2011 z 26.02. 2011 r. o powołaniu Małgorzaty Tarasiewicz na wice-
przewodniczącą Rady Fundacji; 

 
 
 
 
 
 
         

Prezes Zarządu Fundacji Wolność i Pokój 
         Jarosław Dubiel 
 
         


