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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 31.12.2011

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 2011 roku
Zasady, formy i zakres działalności statutowej, główne zdarzenia prawne o skutkach
finansowych.
W 2011 roku Fundacja Wolność i Demokracja realizowała swoje cele poprzez:
1. Materialne, logistyczne i medialne wspieranie organizacji praw człowieka i ruchów
demokratycznych na Białorusi i na Kubie.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom białoruskich środowisk
demokratycznych represjonowanych za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji.
3. Pomoc w wydawaniu i kolportażu wydawnictw periodycznych i druków ulotnych na
Białorusi.
4. 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 i na Kubie.
5. Wspieranie mniejszości polskiej na Białorusi, w szczególności niezależnego Związku
Polaków na Białorusi, 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.
8. Uruchomienie „Domu Białoruskiego” w Warszawie, będącego placówką informacyjno –
kulturalną integrującą niezależne środowiska białoruskie zmuszone do uchodźstwa w Polsce.
9. Organizację kampanii na rzecz uwolnienia uwięzionego na Białorusi polskiego
dziennikarza, Andrzeja Poczobuta.

Działalność gospodarcza.
Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację Wolność i Demokracja w 2011 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 2011 roku:
- Umowa dotacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP na realizację projektu
„Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi – 2011”
- Umowa dotacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP na realizację projektu: „Reduta
Wolnego Słowa – białoruskie pogotowie dziennikarskie”
- 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 ze Szwedzką Agencją Rozwojową „SIDA” na wsparcie niezależnej telewizji
satelitarnej TV Belsat.

Najistotniejsze projekty zrealizowane w 2011 roku:

Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2011

(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)

Reduta Wolnego Słowa – Białoruskie Pogotowie Dziennikarskie
(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)

Portal informacyjno – publicystyczny „Kresy24.pl”
(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)

Wydawanie czasopism dla polskiej mniejszości narodowej na Białorusi

(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)

Działalność na rzecz przemian demokratycznych na Kubie
(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)
Wsparcie dla TV Belsat
(Informacje dotyczące realizacji projektu przekazane MSZ RP)

