
Sprawozdanie merytoryczne  
Fundacji Court Watch Polska  

za rok 2016 
 

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, Stanisław Burdziej, Michał 
Popiela (przez cały rok 2016) oraz Filip Gołębiewski – do 1 września 2016 roku (oświadczenie o 
rezygnacji z członkostwa w zarządzie), zmiany w KRS dokonano 24 października 2016 roku.  

Przedmiotem działalności Fundacji jest: 

• działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego; 
• działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru 

sprawiedliwości; 
• działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości; 
• poprawa świadomości prawnej społeczeństwa; 
• propagowanie i organizowanie wolontariatu; 
• działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 
• upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej; 
• przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w tym 

readaptacja skazanych. 

Działalność 

Wokanda Obywatelska 

W 2016 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie serwisu WokandaObywatelska.pl, 
umożliwiającego zapraszanie publiczności na rozprawy sądowe. W 2016 roku wpłynęło 345 
nowych zgłoszeń. 

Obywatelski Monitoring Sądów 

W 2016 roku Fundacja kontynuowała program Obywatelski Monitoring Sądów, który prowadzi 



od początku swojej działalności. W 2016 roku program osiągnął następujące wskaźniki: 
Liczba miast, w których prowadzony był monitoring: 72 
Liczba sądów, w których prowadzony był monitoring: 128 
Liczba obserwatorów: 378  
Liczba otrzymanych obserwacji posiedzeń: 3 606 

Wyniki cyklu monitoringu 2015/2016 zostały przedstawione w raporcie oraz zaprezentowane na 
konferencji ogólnopolskiej w Warszawie. Ważną część konferencji stanowił panel dyskusyjny pt. 
“Jacy sędziowie? W poszukiwaniu optymalnego modelu i kryteriów wyboru sędziów”, w którym 
zabrali głos: 

● Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – prof. Małgorzata Gersdorf 
● Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa – SSN Dariusz Zawistowski, 
● Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – prof. Małgorzata Manowska, 
● Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Sylwester Marciniak, 
● Minister w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera. 

W grudniu 2016 przedstawiliśmy wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sądów sędziom Izby Cywilnej 
Sądu Najwyższego na zaproszenie Prezesa Izby - SSN Dariusza Zawistowskiego.  

9 grudnia 2016 roku Fundacja Court Watch Polska otrzymała nagrodę Dla dobra wspólnego w 
kategorii Dzieło od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za program 
Obywatelskiego Monitoringu Sądów. 

Mam to w BIPie 

W 2016 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie serwisu Mam to w BIP-ie! umożliwiającego 
monitorowanie dostępności Biuletynów Informacji Publicznej dla osób niewidomych. 
Rozpoczął się także konkurs dla szkół związany z tym projektem, w którym udział wzięło 8 szkół, 
32 klasy i 646 uczniów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób dokonano 7602 obserwacji 
Biuletynów Informacji Publicznej.    

Pozostała działalność badawcza 

Fundacja kontynuowała badania dotyczące problematyki sprawiedliwości proceduralnej 
prowadząc wywiady z osobami, które otrzymały wyrok sądu. W 2016 roku przeprowadzono 
pilotaż badania w sprawach cywilnych w ramach współpracy z Instytutem Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zakończono badanie warunków pracy sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w ramach projektu 
Smacznego! Wysoki Sądzie i przedstawiono wyniki kierownictwu sądu.  

Zakończono projekt badawczo-rozwojowy dotyczący sprawiedliwości naprawczej realizowany 
we współpracy z Uniwersytetami Mikołaja Kopernika, w Białymstoku i Gdańskim. Wyniki badań 
zostały opublikowane w poradniku Współpraca organizacji pozarządowej z wymiarem 
sprawiedliwości. 

Program Edukacji Prawnej 

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła Program Edukacji Prawnej skierowany do młodzieży. W dniach 
18-20 listopada 2016 roku w Toruniu odbyły się warsztaty dla 18 wolontariuszy, chcących podjąć 
współpracę w zakresie prowadzenia zajęć w szkołach średnich. Zajęcia prowadzone przez 
wolontariuszy Fundacji w szkołach polegają na przeprowadzaniu symulacji rozpraw i wspólnej 



grze w edukacyjną grę planszową Prawopolis.  

Nowa wersja gry planszowej Prawopolis 

By umożliwić realizację Programu Edukacji Prawnej w 2016 roku Fundacja opracowała nową wersję 
edukacyjnej gry planszowej Prawopolis i wyprodukowała 70 prototypowych egzemplarzy gry 
do testów, promocji i działań edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji. Gra 
powstała z merytorycznym wsparciem Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. 

Udział w procesie tworzenia aktów prawnych i dokumentów strategicznych 

Fundacja na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła postulaty reformy 
sądownictwa oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych m.in. projektu zmian ustawy o 
Krajowej Radzie Sądownictwa z dn. 2 maja 2016. Z własnej inicjatywy Fundacja przedstawiła 
Ministerstwu także postulaty dotyczące zmian w procedurze cywilnej, zakładające przede 
wszystkim losowy dobór składu sądu w sprawach cywilnych i gospodarczych.  

Współpraca międzynarodowa 

Przedstawiciele Fundacji przeprowadzili w kwietniu 2016 roku 2 dniowe szkolenie dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Armenii i Gruzji dotyczące metodologii 
obywatelskiego monitoringu sądów. Przedstawiciel Fundacji uczestniczył także w konferencji 
podsumowującej pilotaż monitoringu zrealizowany w tych krajach w Erywaniu z udziałem 
Ambasadora RP w Armenii. Organizatorem obu wydarzeń była organizacja Protection of Rights 
without Borders.  

Przedstawiciel Fundacji wziął tradycyjnie udział w Trial Monitoring Meeting organizowanym dla 
przedstawicieli misji OBWE oraz organizacji z regionu zajmujących się monitoringiem procesów 
sądowych. Spotkanie odbyło się w Tiranie i zorganizowane było przez Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. 

Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali jej działalność i wyniki badań na międzynarodowym 
kongresie największej na świecie organizacji zrzeszającej naukowców zajmujących się socjologią 
prawa Law & Society Association w Nowym Orleanie.  

Znaczące zdarzenia prawne 
W 2016 roku odnotowano następujące zdarzenia prawne o znaczących skutkach dla działalności i 
sytuacji finansowej Fundacji: 

● W marcu 2016 roku Fundacja Court Watch Polska została członkiem Kujawsko-Pomorskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych. 

● 2 VIII 2016 roku podpisano umowę na grant przeznaczony na prowadzenie działalności 
statutowej z Fundacją im. S. Batorego na kwotę 150 tys. zł do wykorzystania w latach 2016–
2017. 

● 6 września 2016 roku podpisano List Intencyjny z Okręgową Izbą Radców Prawnych 
w Toruniu o współpracy w zakresie edukacji prawnej młodzieży, wymiany wzajemnych 
doświadczeń, promowania aktywności ułatwiającej rozwój kontaktów naukowych oraz 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 



● 14 września 2016 roku podpisano List Intencyjny z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu 
o współpracy w zakresie edukacji prawnej młodzieży, wymiany wzajemnych 
doświadczeń, promowania aktywności ułatwiającej rozwój kontaktów naukowych oraz 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

● 10 października 2016 roku podpisano umowę o wsparcie projektu wyróżnionego w VIII 
edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat” z Fundacją Dobra Sieć (działającą w imieniu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) na kwotę 10 tys. zł do wykorzystania w okresie 
od 10 października 2016 roku do 28 lutego 2017 roku na przeprowadzenie konkursu dla 
szkół promującego projekt "Mam to w BIPie!". 

● 30 grudnia 2016 roku podpisano umowę partnerską z Fundacją Stabilo oraz Fundacją na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w zakresie realizacji Projektu pn.: „Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Finanse 
Przychody 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2016 r. z wyodrębnieniem ich źródeł: 

• Darowizny: 128 649,61 zł 

• Dotacje: 752 723,90 zł*  

• Odpłatna działalność pożytku publicznego: 9 261,71 zł 

• Przychody finansowe: 625,09 zł 

• Przychody z 1%: 5 880,70 zł 

• Wynik finansowy działalności gospodarczej: 0 zł  

• Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy 

* W 2016 roku Fundacja faktycznie otrzymała dotacje w łącznej kwocie 605 328,11 zł, pozostała 
kwota to niewykorzystana część dotacji z 2015 roku, związanej z realizacją projektu „Centra 
Sprawiedliwości Naprawczej”. Niewykorzystana w 2015 roku część dotacji została przeniesiona 
w międzyokresowe rozliczenia przychodów i wykazana w pozycji „dotacje” w 2016 roku (by 
zachować współmierność kosztów i przychodów). 

Koszty 

Fundacja poniosła w 2016 następujące koszty na: 

• realizację celów statutowych – 669 466,29 zł, w tym na: 

• działalność nieodpłatną pożytku publicznego:  652 164,59 zł  

• działalność odpłatną pożytku publicznego: 17 301,70 zł  

• administrację: 8 873,33 zł 



• działalność gospodarczą: 0 zł 

• pozostałe koszty: 0 zł 

Pozostałe dane 

• Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0 

• Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na:  

• Wynagrodzenia: 0 zł 

• Nagrody: 0 zł 

• Premie: 0 zł 

• Inne świadczenia: 0 zł 

• Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: nie dotyczy 

• Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na:  

• Wynagrodzenia: 0 zł 

• Nagrody: 0 zł 

• Premie: 0 zł 

• Inne świadczenia: 0 zł 

• Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło: 432 425,31 zł 

• Udzielone 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 

• Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 200 892,27 zł  w Alior 
Banku  

• Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy 

• Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie: nie dotyczy 

• Nabycie pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy 

• Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  

• Aktywa: 216 635,81 zł 

• Zobowiązania: 40 091,50 zł 



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

• Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: 
Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 6 354,40 zł, w tym 4 027,40 zł względem ZUS  i 2 
327 zł względem Urzędu Skarbowego. 

• Informacja dotycząca przeprowadzenia kontroli w okresie sprawozdawczym: W okresie 
sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 
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Sprawozdanie merytoryczne 
Fundacji Court Watch Polska 
za rok 2016



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, Stanisław Burdziej, Michał Popiela (przez cały rok 2016) oraz Filip Gołębiewski – do 1 września 2016 roku (oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w zarządzie), zmiany w KRS dokonano 24 października 2016 roku. 

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

· działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;

· działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;

· działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;

· poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;

· propagowanie i organizowanie wolontariatu;

· działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

· upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej;

· przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w tym readaptacja skazanych.

Działalność

Wokanda Obywatelska

W 2016 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie serwisu WokandaObywatelska.pl, umożliwiającego zapraszanie publiczności na rozprawy sądowe. W 2016 roku wpłynęło 345 nowych zgłoszeń.

Obywatelski Monitoring Sądów

W 2016 roku Fundacja kontynuowała program Obywatelski Monitoring Sądów, który prowadzi od początku swojej działalności. W 2016 roku program osiągnął następujące wskaźniki:

Liczba miast, w których prowadzony był monitoring: 72

Liczba sądów, w których prowadzony był monitoring: 128

Liczba obserwatorów: 378 

Liczba otrzymanych obserwacji posiedzeń: 3 606

Wyniki cyklu monitoringu 2015/2016 zostały przedstawione w raporcie oraz zaprezentowane na konferencji ogólnopolskiej w Warszawie. Ważną część konferencji stanowił panel dyskusyjny pt. “Jacy sędziowie? W poszukiwaniu optymalnego modelu i kryteriów wyboru sędziów”, w którym zabrali głos:

· Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – prof. Małgorzata Gersdorf

· Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa – SSN Dariusz Zawistowski,

· Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – prof. Małgorzata Manowska,

· Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Sylwester Marciniak,

· Minister w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera.

W grudniu 2016 przedstawiliśmy wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sądów sędziom Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na zaproszenie Prezesa Izby - SSN Dariusza Zawistowskiego. 

9 grudnia 2016 roku Fundacja Court Watch Polska otrzymała nagrodę Dla dobra wspólnego w kategorii Dzieło od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za program Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Mam to w BIPie

W 2016 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie serwisu Mam to w BIP-ie! umożliwiającego monitorowanie dostępności Biuletynów Informacji Publicznej dla osób niewidomych. Rozpoczął się także konkurs dla szkół związany z tym projektem, w którym udział wzięło 8 szkół, 32 klasy i 646 uczniów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób dokonano 7602 obserwacji Biuletynów Informacji Publicznej.   

Pozostała działalność badawcza

Fundacja kontynuowała badania dotyczące problematyki sprawiedliwości proceduralnej prowadząc wywiady z osobami, które otrzymały wyrok sądu. W 2016 roku przeprowadzono pilotaż badania w sprawach cywilnych w ramach współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zakończono badanie warunków pracy sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w ramach projektu Smacznego! Wysoki Sądzie i przedstawiono wyniki kierownictwu sądu. 

Zakończono projekt badawczo-rozwojowy dotyczący sprawiedliwości naprawczej realizowany we współpracy z Uniwersytetami Mikołaja Kopernika, w Białymstoku i Gdańskim. Wyniki badań zostały opublikowane w poradniku Współpraca organizacji pozarządowej z wymiarem sprawiedliwości.

Program Edukacji Prawnej

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła Program Edukacji Prawnej skierowany do młodzieży. W dniach 18-20 listopada 2016 roku w Toruniu odbyły się warsztaty dla 18 wolontariuszy, chcących podjąć współpracę w zakresie prowadzenia zajęć w szkołach średnich. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Fundacji w szkołach polegają na przeprowadzaniu symulacji rozpraw i wspólnej grze w edukacyjną grę planszową Prawopolis. 

Nowa wersja gry planszowej Prawopolis

By umożliwić realizację Programu Edukacji Prawnej w 2016 roku Fundacja opracowała nową wersję edukacyjnej gry planszowej Prawopolis i wyprodukowała 70 prototypowych egzemplarzy gry do testów, promocji i działań edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji. Gra powstała z merytorycznym wsparciem Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

Udział w procesie tworzenia aktów prawnych i dokumentów strategicznych

Fundacja na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła postulaty reformy sądownictwa oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych m.in. projektu zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z dn. 2 maja 2016. Z własnej inicjatywy Fundacja przedstawiła Ministerstwu także postulaty dotyczące zmian w procedurze cywilnej, zakładające przede wszystkim losowy dobór składu sądu w sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Współpraca międzynarodowa

Przedstawiciele Fundacji przeprowadzili w kwietniu 2016 roku 2 dniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Armenii i Gruzji dotyczące metodologii obywatelskiego monitoringu sądów. Przedstawiciel Fundacji uczestniczył także w konferencji podsumowującej pilotaż monitoringu zrealizowany w tych krajach w Erywaniu z udziałem Ambasadora RP w Armenii. Organizatorem obu wydarzeń była organizacja Protection of Rights without Borders. 

Przedstawiciel Fundacji wziął tradycyjnie udział w Trial Monitoring Meeting organizowanym dla przedstawicieli misji OBWE oraz organizacji z regionu zajmujących się monitoringiem procesów sądowych. Spotkanie odbyło się w Tiranie i zorganizowane było przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali jej działalność i wyniki badań na międzynarodowym kongresie największej na świecie organizacji zrzeszającej naukowców zajmujących się socjologią prawa Law & Society Association w Nowym Orleanie. 

Znaczące zdarzenia prawne

W 2016 roku odnotowano następujące zdarzenia prawne o znaczących skutkach dla działalności i sytuacji finansowej Fundacji:

· W marcu 2016 roku Fundacja Court Watch Polska została członkiem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

· 2 VIII 2016 roku podpisano umowę na grant przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej z Fundacją im. S. Batorego na kwotę 150 tys. zł do wykorzystania w latach 2016–2017.

· 6 września 2016 roku podpisano List Intencyjny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu o współpracy w zakresie edukacji prawnej młodzieży, wymiany wzajemnych doświadczeń, promowania aktywności ułatwiającej rozwój kontaktów naukowych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

· 14 września 2016 roku podpisano List Intencyjny z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu o współpracy w zakresie edukacji prawnej młodzieży, wymiany wzajemnych doświadczeń, promowania aktywności ułatwiającej rozwój kontaktów naukowych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

· 10 października 2016 roku podpisano umowę o wsparcie projektu wyróżnionego w VIII edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat” z Fundacją Dobra Sieć (działającą w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) na kwotę 10 tys. zł do wykorzystania w okresie od 10 października 2016 roku do 28 lutego 2017 roku na przeprowadzenie konkursu dla szkół promującego projekt "Mam to w BIPie!".

· 30 grudnia 2016 roku podpisano umowę partnerską z Fundacją Stabilo oraz Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w zakresie realizacji Projektu pn.: „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Finanse

Przychody

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2016 r. z wyodrębnieniem ich źródeł:

· Darowizny: 128 649,61 zł

· Dotacje: 752 723,90 zł* 

· Odpłatna działalność pożytku publicznego: 9 261,71 zł

· Przychody finansowe: 625,09 zł

· Przychody z 1%: 5 880,70 zł

· Wynik finansowy działalności gospodarczej: 0 zł 

· Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy

* W 2016 roku Fundacja faktycznie otrzymała dotacje w łącznej kwocie 605 328,11 zł, pozostała kwota to niewykorzystana część dotacji z 2015 roku, związanej z realizacją projektu „Centra Sprawiedliwości Naprawczej”. Niewykorzystana w 2015 roku część dotacji została przeniesiona w międzyokresowe rozliczenia przychodów i wykazana w pozycji „dotacje” w 2016 roku (by zachować współmierność kosztów i przychodów).

Koszty

Fundacja poniosła w 2016 następujące koszty na:

· realizację celów statutowych – 669 466,29 zł, w tym na:

· działalność nieodpłatną pożytku publicznego:  652 164,59 zł 

· działalność odpłatną pożytku publicznego: 17 301,70 zł 

· administrację: 8 873,33 zł

· działalność gospodarczą: 0 zł

· pozostałe koszty: 0 zł

Pozostałe dane

· Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0

· Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na: 

· Wynagrodzenia: 0 zł

· Nagrody: 0 zł

· Premie: 0 zł

· Inne świadczenia: 0 zł

· Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy

· Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

· Wynagrodzenia: 0 zł

· Nagrody: 0 zł

· Premie: 0 zł

· Inne świadczenia: 0 zł

· Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło: 432 425,31 zł

· Udzielone 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

· Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 200 892,27 zł  w Alior Banku 

· Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy

· Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie dotyczy

· Nabycie pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy

· Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

· Aktywa: 216 635,81 zł

· Zobowiązania: 40 091,50 zł

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

· Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 6 354,40 zł, w tym 4 027,40 zł względem ZUS  i 2 327 zł względem Urzędu Skarbowego.

· Informacja dotycząca przeprowadzenia kontroli w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.
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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, Stanisław Burdziej, Michał 


Popiela (przez cały rok 2016) oraz Filip Gołębiewski – do 1 września 2016 roku (oświadczenie o 


rezygnacji z członkostwa w zarządzie), zmiany w KRS dokonano 24 października 2016 roku.  


Przedmiotem działalności Fundacji jest: 


• działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego; 


• działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru 


sprawiedliwości; 


• działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości; 


• poprawa świadomości prawnej społeczeństwa; 


• propagowanie i organizowanie wolontariatu; 


• działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 


• upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej; 


• przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w tym 


readaptacja skazanych. 


Działalność 


Wokanda Obywatelska 


W 2016 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie serwisu WokandaObywatelska.pl, 


umożliwiającego zapraszanie publiczności na rozprawy sądowe. W 2016 roku wpłynęło 345 


nowych zgłoszeń. 


Obywatelski Monitoring Sądów 


W 2016 roku Fundacja kontynuowała program Obywatelski Monitoring Sądów, który prowadzi 


