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Sprawozdanie merytoryczne  
Fundacji Court Watch Polska  

za rok 2015 
 

1. Wprowadzenie 

 

Nazwa Fundacji: Fundacja Court Watch Polska 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń, adres siedziby: ul. Szosa Chełmińska 54/2, 87-100 Toruń. 

 

Fundacja Court Watch Polska została zarejestrowana 7 kwietnia 2010 roku w Krajowym 

Rejestrze Sądowym – Sądzie Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS 0000353330. Fundacja 

posiada NIP 956-277-29-03 oraz REGON 340870870. 

 

Członkami zarządu Fundacji byli: Bartosz Pilitowski, Kamila Popiela oraz Stanisław Burdziej. 

 

Przedmiotem działalności Fundacji jest: 

1. działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego; 

2. działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru 

sprawiedliwości; 

3. działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości; 

4. poprawa świadomości prawnej społeczeństwa; 

5. propagowanie i organizowanie wolontariatu; 

6. działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

7. upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej; 

8. przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w 

tym readaptacja skazanych. 

 

W 2015 Fundacja rozwijała przede wszystkim program „Obywatelski Monitoring Sądów”, 

który prowadzi od początku swojej działalności. W 2015 roku program osiągnął następujące 

wskaźniki: 

Liczba miast, w których prowadzony był monitoring: 103 

Liczba sądów, w których prowadzony był monitoring: 162 

Liczba obserwatorów: 619 

Liczba otrzymanych obserwacji posiedzeń: 6390 

 

Ponadto Fundacja uruchomiła w Białymstoku i Toruniu Centra Sprawiedliwości Naprawczej, 

które zajmowały się przede wszystkim koordynacją wykonywania nieodpłatnej pracy na cele 

społeczne przez osoby skazane w sądach rejonowych w Toruniu i w Białymstoku. Centra 
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udzielały także poradnictwa skierowanym do nich osobom.  

 

Przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Fundacja uruchomiła w październiku 2015 roku Punkt 

Informacyjny dla interesantów prowadzony przez wolontariuszy Fundacji. 

 

W 2015 roku odnotowano następujące zdarzenia prawne o znaczących skutkach dla 

działalności i sytuacji finansowej Fundacji: 

1. 17 XII 2014 roku podpisano deklarację współpracy z Kuratorem Okręgowym przy 

Sądzie Okręgowym w Toruniu, p. Piotrem Bolewickim w ramach realizacji projektu 

Centra Sprawiedliwości Naprawczej. 

2. 10 II 2015 roku podpisano umowę partnerską z Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw 

w Naukach Sądowych w ramach realizacji projektu Forensic Watch II. 

3. 10 II 2015 roku podpisano umowę partnerską ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji 

Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” w ramach realizacji projektu Centra 

Sprawiedliwości Naprawczej. Kwota do wykorzystania przez Stowarzyszenie w latach 

2015-2016 to 15 500 zł. 

4. 25 III 2015 roku podpisano umowę na realizację projektu „Centra Sprawiedliwości 

Naprawczej” ze środków EOG z Fundacją im. S. Batorego na kwotę 350 tys. zł do 

wykorzystania w latach 2015–2016. 

5. 1 IV 2015 roku podpisano umowę o współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem 

Penitencjarnym „Patronat” – Oddział w Białymstoku w ramach realizacji projektu Centra 

Sprawiedliwości Naprawczej. 

6. 15 VI 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy w sprawie przyjmowania 

skazanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne  

w ramach orzeczonej kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznej użytecznej  

z kuratorską służbą sądową okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku reprezentowaną 

przez p. Andrzeja Rzepniewskiego w ramach realizacji projektu Centra Sprawiedliwości 

Naprawczej. 

7. 30 VII 2015 roku podpisano umowę o współpracy z Prezesem Sądu Rejonowego  

w Białymstoku, sędzią Katarzyną Anną Dąbrowską-Doroszczyk w ramach realizacji 

projektu Centra Sprawiedliwości Naprawczej. 

8. 10 VIII 2015 roku podpisano umowę o realizację zadania publicznego zleconego  

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Ambasadorzy 

Sprawiedliwości”. Kwota do wykorzystania w latach 2015–2016 to 140 695 zł. 

9. 21 X 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy z Instytutem Spraw Publicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie możliwości odbycia przez studentów kierunku 

„Polityka Społeczna” jednego z ćwiczeń zaliczeniowych we współpracy z Fundacją.  

 

2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2015 r. z wyodrębnieniem ich źródeł: 

a. Darowizny: 81 600,84 zł 

b. Dotacje:  496 948,03 zł 

c. Odpłatna działalność pożytku publicznego: 5 570,00 zł 

d. Przychody finansowe: 793,43 zł 
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e. Wynik finansowy działalności gospodarczej: 0 zł  

f. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy 

 

3. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a. Realizację celów statutowych – działalność nieodpłatna:  676 943,56 zł 

b. Realizację celów statutowych – działalność odpłatna: 5 570,00 zł  

c. Administrację:  14 192,56 zł 

d. Działalność gospodarczą: 0 zł 

e. Pozostałe koszty: 0 zł 

 

4. Pozostałe dane o: 

a. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji: 0 

b. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na:  

i. Wynagrodzenia: 0 zł 

ii. Nagrody: 0 zł 

iii. Premie: 0 zł 

iv. Inne świadczenia: 0 zł 

v. Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej: nie dotyczy 

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:  

i. Wynagrodzenia: 0 zł 

ii. Nagrody: 0 zł 

iii. Premie: 0 zł 

iv. Inne świadczenia: 0 zł 

d. Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło:  498 356,19 zł 

e. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców o warunkach przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: nie dotyczy 

f. Kwotach ulokowanych ma rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  146 413,24 zł 

w Alior Banku  

g. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy 

h. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie: nie dotyczy 

i. Nabytych pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy 

j. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  

i. Aktywa:  156 347,35 zł 

ii. Zobowiązania:  198 554,43 zł 

5. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 
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 Brak 

6. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: 

 Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wyniosły 13 311,46 zł, w tym 9 621,56 zł względem 

ZUS i 3 689,90 zł względem Urzędu Skarbowego (PIT). 

7. Informacja dotycząca przeprowadzenia kontroli w okresie sprawozdawczym: 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

 


