
UCHWAŁA 1/2016 

ZARZĄDU FUNDACJI INSTYTUT AUREA LIBERTAS 

 

Kraków, dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Aurea Libertas  

w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji działań Fundacji w roku 2015. 

 

1. Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Fundacji Instytutu Aurea Libertas, Zarząd Fundacji In-

stytut Aurea Libertas z siedzibą w Krakowie, w składzie: Rafał Olszowski niniejszym po-

stanawia o przyjęciu sprawozdania z realizacji działań w roku 2015 . 

2. Sprawozdanie z realizacji działań Fundacji Instytut Aurea Libertas w roku 2015 stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

Prezes Zarządu 

Rafał Olszowski  
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Załącznik 1  

 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI DZIAŁAŃ  

FUNDACJI INSTYTUT AUREA LIBERTAS  

ZA ROK 2015 

 

1. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 1 Statutu Fundacji Instytutu Aurea 

Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 

i. Realizacja projektu badawczo-edukacyjnego „E-government 2.0 w praktyce” w ramach programu 

ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Badania nad zjawiskiem elektronicznej admini-

stracji prowadzone w oparciu o autorską metodologię badawczą. 

Projekt realizowany na postawie umowy partnerskiej zawartej z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. 

Józef Tischnera w Krakowie. 

ii. Prace badawcze w obszarze współczesnych trendów w zakresie komunikacji, partycypacji oraz 

współdecydowania obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: audyt 

obywatelski, elektroniczna administracja oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w modelo-

wych rozwiązaniach komunikacyjnych, partycypacyjnych oraz współdecydowania obywatelskiego.  

W ramach tych prac zorganizowano m.in.. sympozjum naukowe oraz debatę ekspercką "CZY 

MOŻLIWA JEST ELEKTRONICZNA REPUBLIKA? Dobre praktyki w dziedzinie partycypacji oby-

watelskiej i demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem Internetu", we współpracy z Instytutem 

Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie w dniu 5 listopada 2015 r.  

 

Działania badawcze realizowane były ze środków własnych Fundacji w ramach bieżącej działalno-

ści.  

b. Działalność odpłatna gospodarcza: 

W roku 2015 działalność badawcza o charakterze gospodarczym nie była prowadzona. 

2. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 2 Statutu Fundacji Instytutu Aurea 

Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 

i. Publikacja broszury "CZY MOŻLIWA JEST ELEKTRONICZNA REPUBLIKA? Dobre praktyki w 

dziedzinie partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem Internetu" 

Projekt zrealizowany ze środków publicznych, w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego-  Fun-

duszu na rzecz Organizacji Pozarządowych. 
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b. Działalność odpłatna gospodarcza: 

W roku 2015 działalność wydawnicza o charakterze gospodarczym nie była prowadzona. 

3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 3 Statutu Fundacji Instytutu Aurea 

Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 

i. Realizacja projektu "1989: Fall of Communism in Eastern Europe. Development of the strategic 

game for the young Europeans: projekt o charakterze międzynarodowym. W ramach działań pro-

jektowych organizowane były spotkania międzynarodowe (każde w innym kraju), rekrutacja uczest-

ników i promocja wydarzeń w krajach partnerów (Polska, Słowacja, Rumunia i Niemcy) oraz upo-

wszechnianie rezultatów projektu – kolportaż gry edukacyjnej o tematyce historycznej wśród insty-

tucji edukacyjnych, wychowawczych, organizacji pozarządowych w Polsce i Europie. 

Projekt realizowany ze środków publicznych, w ramach programu Komisji Europejskiej Europe for 

Citizens. 

b. Działalność odpłatna gospodarcza: 

W roku 2015 działalność edukacyjna o charakterze gospodarczym nie była prowadzona. 

4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ ORGANIZACJI 

SPOŁECZNYCH (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 4 Statutu Fundacji Instytutu Aurea Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 

i. Kontynuacja prowadzenia serwisów internetowych oraz kanałów w serwisach społecznościowych 

przypisanych realizowanym projektom: 

 Instytut Aurea Libertas (http://aurealibertas.pl/); 

 Małopolskie Święta Polskie (http://msp.aurealibertas.pl/ ); 

 Ranking Krakowskich Samorządowców (http://rankingsamorzadowcow.pl/); 

ii. Udział w spotkaniach, konferencjach oraz grupach roboczych organizowanych przez Instytut So-

bieskiego w ramach inicjatywy Archipelag Inicjatyw Obywatelskich. Udział w spotkaniach i projek-

tach realizowanych przez Instytut Spraw Obywatelskich. 

b. Działalność odpłatna gospodarcza: 

W roku 2015 działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych 

o charakterze gospodarczym nie była prowadzona. 

5. DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 5 Statutu Fundacji Instytutu Aurea 

Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 
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i. Kontynuacja działalności doradczej w ramach obszarów wyspecjalizowanych Fundacji, tj. rozwoju 

lokalnego, edukacji obywatelskiej, administracji publicznej oraz polityk publicznych. Z doradztwa 

Fundacji korzystały organizacje pozarządowe takie jak: 

 Fundacja Na Pomoc (w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych na dzia-

łalność statutową oraz planowania inicjatyw o charakterze edukacyjnym); 

 Federacja Świetlic Środowiskowych SOS (w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

publicznych na działalność statutową oraz planowania inicjatyw o charakterze edukacyjnym). 

Wyżej wymienione działania o charakterze doradczym realizowane były ze środków własnych Fundacji 

w ramach bieżącej działalności.  

b. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA GOSPODARCZA: 

W roku 2015 działalność tego typu nie była prowadzona. 

 

6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI 

I RZĄDOWYMI (w rozumieniu zapisów § 7 ust. 6 Statutu Fundacji Instytutu Aurea Libertas): 

a. Działalność nieodpłatna niegospodarcza: 

i. Kontynuacja współpracy podjętej w ramach dotychczas realizowanych projektów i inicjatyw z orga-

nizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi – udział w warsztatach, szkoleniach, spotka-

niach roboczych, konferencjach oraz poszukiwanie nowych obszarów współpracy oraz podejmowa-

nie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym poszuki-

wanie nowych możliwości i form formalnej i nieformalnej współpracy.  

 Kontynuacja współpracy z Instytutem Sobieskiego oraz innymi organizacjami pozarządowymi 

podjętej w ramach inicjatywy „Archipelag Inicjatyw Obywatelskich”. 

 Udział w spotkaniach i projektach realizowanych przez Instytut Spraw Obywatelskich. 

 

Działanie realizowane było ze środków własnych Fundacji w ramach bieżącej działalności.  

b. Działalność odpłatna gospodarcza: 

W roku 2015 współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi 

o charakterze gospodarczym nie była prowadzona 

 


