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Dane fundacji
1. Nazwa organizacji:

Fundacja Wolność i Demokracja

2. Siedziba:

POLSKA, woj. MAZOWIECKIE,
ul. WIEJSKA 13 lok. 3, 00-480 WARSZAWA

3. Data rejestracji w KRS:

25-01-2006

4. Numer KRS:

0000249712

5. NIP:

701-000-41-21

6. REGON:

140429708

7. Zarząd fundacji:
Tomasz Pisula – Prezes Zarządu
Marek Bućko - Sekretarz Zarządu
Radosław Ludwik Poraj Różecki – Wiceprezes Zarządu
KRS stan na dzień 31.12.2010

Cele działania organizacji
8.

Cele Statutowe Fundacji (§ 7. statutu Fundacji):
1. Wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w krajach Europy
Wschodniej i Azji
2. Wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy
Wschodniej i Azji
3. Działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których
wartości te byłyby poważnie zagrożone
4. Działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw
człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane
5. Niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz
krajach Europy Środkowej i Wschodniej
6. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego,
polskiej kultury i tradycji narodowych
7. Poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej
8. Tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami
polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków
9. Pozyskiwanie środowisk polonijnych na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla
Polaków na Wschodzie.

Sprawozdanie merytoryczne z działań statutowych w 2010 roku
Zasady, formy i zakres działalności statutowej, główne zdarzenia prawne o skutkach
finansowych.
W 2010 roku Fundacja Wolność i Demokracja realizowała swoje cele poprzez:
1. Materialne, logistyczne i medialne wspieranie organizacji praw człowieka i ruchów
demokratycznych na Białorusi, w Mołdawii, Egipcie i na Kubie.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom białoruskich środowisk
demokratycznych represjonowanych za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji.
3. Pomoc humanitarną więźniom politycznym reżimu Castro na Kubie.
4. Pomoc w wydawaniu i kolportażu wydawnictw periodycznych i druków ulotnych w
„drugim obiegu” na Białorusi.
5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, praw człowieka i politycznymi partiami
różnych krajów w celu organizowania międzynarodowego wsparcia dla walki o demokrację i
prawa człowieka na Białorusi, w Mołdawii i na Kubie.

6. Wspieranie mniejszości polskiej na Białorusi, w szczególności Związku Polaków na Białorusi
(A.Borys), w zakresie rozwoju mediów polskojęzycznych, zarówno wydawania i kolportażu
prasy ZPB jak tworzenia i rozwoju mediów internetowych. Wspierania zachowania polskiego
języka, kultury i dziedzictwa narodowego na Białorusi.
7. Współpraca z niezależnym kanałem telewizji satelitarnej „TV Belsat” na rzecz wolności
słowa na Białorusi.
Działalność gospodarcza.
Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację Wolność i Demokracja w 2010 roku
miała na celu pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej. Zakres tej
działalności był zgodny z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
i obejmował odpłatne sporządzanie dla zleceniodawców biuletynów informacyjnych
zawierających bieżący monitoring wydarzeń politycznych na Wschodzie i sytuacji mniejszości
polskiej w krajach b. ZSRR.
Działalność Zarządu Fundacji – odpisy uchwał Zarządu w załączniku.

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2010 roku:
- Umowa dotacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP na realizację projektu
„Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2010”
- Umowa dotacji z Kancelarią Senatu RP na realizację projektu: Portal Informacyjno –
Publicystyczny Polaków na Białorusi „Kresy24.pl”
- Umowa dotacji z Kancelarią Senatu RP na realizację projektu: Wydawanie czasopism dla
polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
- Umowa dotacji z organizacją Freedom House Europe na realizację szkoleń dla Egipskich
działaczy demokratycznych w Polsce.
- Umowa dotacji ze Szwedzką Agencją Rozwojową „SIDA” na wsparcie niezależnej telewizji
satelitarnej TV Belsat.

Najistotniejsze projekty zrealizowane w 2010 roku:

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2010
Okres realizacji:
01.05.2010 – 31.12.2010
Budżet: 235.200 PLN
Osoby realizujące:
Tomasz Pisula, Agnieszka Bućko, Marek Bućko, kierownictwo CPC ”Wiosna” (A.Bialacki),
kierownictwo KOR ”Solidarność” (I.Kulej), dwoje koordynatorów białoruskich.
Partnerzy:
Komitet Obrony Represjonowanych „Solidarność”, prowadzony przez Inę Kulej
Centrum Praw Człowieka „Wiosna”, prowadzone przez Aleksandra Białackiego
Cel projektu:
Celem projektu jest zminimalizowanie dotkliwości represji stosowanych wobec białoruskich
działaczy demokratycznych poprzez udzielanie im systematycznej pomocy materialnej i
opieki prawnej. Projekt „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na
Białorusi” jest swoistą długofalową inwestycją w najbardziej wartościowy kapitał ludzki w
Republice Białoruś. Pomoc jest okazywana najbardziej aktywnej grupie społecznej, w
pierwszej kolejności zainteresowanej przemianami demokratycznymi i rynkowymi w tym
kraju, która z racji swojego zaangażowania w walkę o te przemiany została narażona na
represyjne sankcje materialne poważnie utrudniające lub wręcz uniemożliwiające
kontynuowanie tej aktywności. Są to demokratyczne elity społeczne i regionalne, bez których
żadne przemiany na Białorusi w ogóle nigdy nie będą możliwe. Stąd zarówno w latach
poprzednich, jak i w 2010 roku Fundacja Wolność i Demokracja traktowała pomoc dla tych
grup jako najbardziej prorozwojowe działanie jakie jest możliwe w obecnych warunkach na
Białorusi.
Przebieg realizacji projektu:
Projekt Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2010
był kontynuacją realizowanych przez FWiD w latach 2007-2009 analogicznych projektów, z
udziałem tych samych dwóch białoruskich organizacji partnerskich – Komitet Obrony
Represjonowanych „Solidarność” i Centrum Praw Człowieka „Wiosna”. W ramach projektu
okazano bezpośrednią pomoc finansową na łączną kwotę 160 tys. PLN dla 47 ofiar represji
politycznych z terenu całej Białorusi poprzez wypłaty honorariów autorskich za sporządzane
przez te osoby opracowania ze szczegółowym opisem represji wobec nich. Wypłaty
honorariów pomocowych odbywały się po starannej wielostopniowej weryfikacji
beneficjentów na podstawie szczegółowych informacji o represjach wobec nich zawartych w
w/w specjalistycznych opracowaniach, weryfikacji na poziomie koordynatorów białoruskich i

organizacji partnerskich, koordynatora polskiego i podczas ostatecznej rozmowy
kwalifikacyjnej z beneficjentem przeprowadzonej przez kierownictwo projektu w Warszawie.
Rezultaty projektu:
W ramach projektu udzielono wsparcia 47 represjonowanym działaczom opozycyjnym na
Białorusi. Jak w latach poprzednich, zebrane w trakcie projektu informacje na temat
funkcjonariuszy białoruskiego aparatu władzy zaangażowanych w represje umieszczono w
białoruskim Internecie.

Portal informacyjno – publicystyczny „Kresy24.pl”
Okres realizacji:
01.01.2010 – 31.12.2010
Budżet: 321.500 PLN
Osoby realizujące (i współpracownicy portalu):
Marek Bućko – redaktor naczelny portalu, Tomasz Pisula, Barbara Brzewska, Franciszek
Czahorowski, Cezary Goliński, Justyn Oboładze, Anna Połówka, Tadeusz Joniewicz, Hanna
Grodecka, Andrzej Poczobut, Aleksandra Akińczo.
Partnerzy:
Związek Polaków na Białorusi (A.Borys).
Cel projektu:
Portal informacyjno – publicystyczny Kresy24.pl ma upowszechniać w atrakcyjnej,
nowoczesnej formie problematykę Polaków na Wschodzie, a przede wszystkim – mniejszości
polskiej na Białorusi. W sytuacji kiedy zdelegalizowana przez reżim białoruski prasa Związku
Polaków na Białorusi ukazuje się tam jedynie w „drugim obiegu”, Internet staje się
najskuteczniejszym kanałem niezależnego przekazu adresowanego do środowisk polskich,
pozwalającym jednocześnie pokazać ich sytuację i problemy szerokiej opinii publicznej w
Polsce i w innych krajach. Portal Kresy24.pl koncentruje się na tematyce historycznej,
społecznej, politycznej i patriotycznej dotyczącej Polaków na Wschodzie, starając się
zainteresować nią przede wszystkim młode pokolenie. Oprócz w/w tematyki portal
zamieszcza więc także „lżejsze” informacje, mające na celu pozyskanie takich odbiorców.
Przebieg realizacji projektu:
Wiadomości były tworzone profesjonalnie, w standardzie newsowo-gazetowym. Wiele
wiadomości własnych portalu (gł. z Rosji i Białorusi) było przedrukowywanych lub
cytowanych w całości lub części przez duże polskie i polonijne media (rp.pl, dziennik.pl,
TVN24, gazeta.pl, polityka.pl, Onet.pl, wp.pl, IAR, PAP, gazety lokalne, Radio znad Wilii,
polskie portale w Irlandii i W. Brytanii). W przypadku wiadomości z Białorusi portal

Kresy24.pl jest przez wielu dziennikarzy traktowany jako podstawowe wyspecjalizowane
źródło informacji. Portal cechuje staranna redakcja stylistyczna i językowa, brak
wulgaryzmów, czy taniej sensacji.
Rezultaty projektu:
oglądalność:
- średnia dzienna liczba odsłon: ok. 3.500
- największa dzienna liczba odsłon: ponad 9.000
- średni czas spędzony dziennie w witrynie przez czytelnika: 3,2 minuty.
liczba materiałów:
- 9.800 wiadomości własnych, z tego ok. 50 proc. z terenu Białorusi i 40 proc. Z Litwy,
Ukrainy i Rosji;
- 3000 wiadomości polonijnych ze świata w ramach uruchomionego w połowie roku
wyspecjalizowanego serwisu polonijnego;
- ok. 7.000 przetworzonych wiadomości agencyjnych lub importowanych z innych
portali, dot. bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, informacji sportowych,
gospodarczych, ciekawostek;
- 4.000 przeglądów prasy dot. tematyki kresowej, polonijnej, historycznej i politycznej;
- 77 własnych dużych artykułów, fotoreportaży, opracowań historycznych i
publicystycznych w ramach tzw. Biblioteki Kresowej;
- kilkadziesiąt materiałów multimedialnych (filmy dokumentalne, teledyski patriotyczne,
fotoreportaże);
- kilkadziesiąt bieżących sondaży, głównie związanych z tematyką wschodnią;
- wielki własny kresowy przewodnik turystyczny “Wędrówki po Grodzieńszczyźnie”
autorstwa Stanisława Poczobuta z Grodna;
- moduł poświęcony Karcie Polaka;
- importowane moduły: sportowy (Sport.pl) i gospodarczy (“Liczba Dnia”);
- rozbudowany tematyczny katalog linków zewnętrznych z różnych dziedzin;
Wszystkie wiadomości własne Kresów24.pl w 2010 roku były opatrzone zdjęciami lub
grafiką.

Wydawanie czasopism dla polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
Okres realizacji:
01.01.2010-31.12.2010
Budżet: 450.912
Główne osoby realizujące:
Barbara Brzewska, Igor Bancer, Andrzej Poczobut, Ines Todryk.
Partnerzy:
Związek Polaków na Białorusi (A.Borys).
Cel projektu:
- integracja środowiska Polaków na Białorusi wokół tworzenia, kolportażu i czytelnictwa
własnej prasy polskojęzycznej - „Magazynu Polskiego na Uchodźstwie” i „Głosu znad Niemna
na Uchodźstwie”;
- przeciwdziałanie blokadzie informacyjnej Polaków na Białorusi w wyniku zdelegalizowania
prasy ZPB przez reżim Aleksandra Łukaszenki;
- wspieranie tożsamości narodowej Polaków na Białorusi, polskich tradycji, kultury i języka,
upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski, a w szczególności Kresów Wschodnich,
wśród młodego pokolenia Polaków na Białorusi
- zacieśnienie kontaktów z Polską, wspieranie rozwoju intelektualnego i umiejętności
dziennikarskich wśród młodego pokolenia Polaków na Białorusi.
Przebieg realizacji projektu:
Pomimo podejmowanych przez białoruskie służby specjalne i milicję licznych prób konfiskat,
dezorganizowania i uniemożliwienia ukazywania się prasy Związku Polaków na Białorusi,
Fundacji Wolność i Demokracja wspólnie ze ZPB udało się utrzymać regularny kolportaż tej
prasy w skupiskach polskich na terenie całej Republiki Białoruś. Redaktorzy naczelni obu
„Magazynu” i „Głosu” - Igor Bancer i Ines Todryk, wraz z zespołem dziennikarskim zapewnili
wysoki poziom merytoryczny. Na szczególną uwagę zasługiwały obszerne publikacje
historyczne, religijne, felietony polityczne i reportaże z życia mniejszości polskiej. W zakresie
tematyki problemów środowiska polskiego na Białorusi i bieżących informacji z życia polskiej
organizacji oba w/w pisma były praktycznie jedynym opiniotwórczym i kompetentnym
źródłem medialnym.
Rezultaty projektu:
Łącznie w 2010 roku wydano:
- 12 numerów pisma „Magazyn Polski na Uchodźstwie” (nakład: 12 x 3.000 = 36.000 egz.)
- 12 numerów pisma „Głos znad Niemna na Uchodźstwie” (nakład: 12 x 3.000 = 36.000 egz.).

Szkolenia dla działaczy demokratycznych z Egiptu, Algierii i Jordanii.
Okres realizacji:
01.09.2010-30.09.2010
Budżet: 450.912
Główne osoby realizujące:
Tomasz Pisula, Barbara Brzewska
Partnerzy:
Freedom House
Cel projektu:
Przekazanie arabskim demokratom (prawnikom, dziennikarzom, związkowcom) doświadczeń
płynących z polskiej walki o demokrację i prawa człowieka w latach osiemdziesiątych.
Przebieg realizacji projektu:
Partnerem Fundacji w projekcie była organizacja Freedom House, najstarsza amerykańska
organizacja zajmująca się prawami człowieka i demokracją na arenie międzynarodowej.
Zorganizowana przez FH grupa arabskich aktywistów przyjechała do Polski aby poznać
doświadczenia uczestników polskiej transformacji ustrojowej. Podczas pobytu w Warszawie i
Krakowie grupa spotkała się z czołowymi polskimi politykami, historykami, badaczami zmian
społecznych. Grupa uczestniczyła także w warsztatach z zakresu organizacji i przewodzenia
grupom społecznym. Ze względu na rewolucję, która miała miejsce w Egipcie wkrótce potem
projekt szkoleniowy fundacji stał się nieoczekiwanie przedmiotem wielu komentarzy
medialnych.

Działalność na rzecz przemian demokratycznych na Kubie
Okres realizacji:
01.01.2010-31.12.2010
Główne osoby realizujące:
Tomasz Pisula

Partnerzy:
Directorio Democratico Cubano
Cel projektu:
Pomoc
kubańskim
środowiskom
demokratycznym,
przyspieszenie
przemian
demokratycznych na wyspie. Poprawa warunków bytowych / zwolnienie kubańskich
więźniów sumienia
Przebieg realizacji projektu:
Fundacja Wolność i Demokracja podjęła szereg inicjatyw popularyzujących wiedzę o łamaniu
praw człowieka na Kubie, w tym domagających się zwolnienia wszystkich więźniów
politycznych reżimu. W ramach tych inicjatyw kontynuowano rozpoczęty w 2009 r. program
adopcji 100 kubańskich więźniów politycznych przez polskich parlamentarzystów. W 2010 r.
ponad połowa z osób objętych opieką przez polskich parlamentarzystów trafiła na wolność.
Fundacja wielokrotnie organizowała konferencje w polskim parlamencie, zainspirowała
powstanie kilku rezolucji Sejmu RP potępiających Kubę za łamanie praw człowieka,
zorganizowała zbiórkę i wysyłkę pomocy humanitarnej dla więźniów reżimu Castro.

Wsparcie dla TV Belsat
Okres realizacji:
01.01.2010-31.12.2010
Budżet: 2000000 PLN
Główne osoby realizujące:
Tomasz Pisula, Barbara Brzewska
Partnerzy:
Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA

Cel projektu:
Wzmocnienie instytucjonalne pierwszego niezależnego kanału TV dla Białorusi – TV Belsat;
wzmocnienie wolności słowa na Białorusi
Przebieg realizacji projektu:
Fundacja Wolność i Demokracja była zaangażowana w powstanie TB Belsat już w 2006 r. Od
tego czasu jednym z głównych zajęć fundacji jest pozyskiwanie środków od zagranicznych
donorów na rzecz rozwoju kanału. W 2010 r. Fundacja podpisała umowę ze szwedzką
agencją rozwojową, której przedmiotem jest rozwój kanału, a za jego pośrednictwem
zapewnienie Białorusinom dostępu do niezależnej informacji i kultury. Z pieniędzy
przekazanych prze SIDA, fundacja dokonała szeregu zakupów sprzętowych (kamer,
komputerów, oprogramowania), zakupów programowych oraz przeprowadziła serię szkoleń
pracowników stacji.

Podpisy Członków Zarządu:

