SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2014
I./ DANE FUNDACJI
Nazwa:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Siedziba i adres:

ul. Górnośląska 20 lok. 6
00-484 Warszawa

Adres e-mail:

biuro@ordoiuris.pl

Data rejestracji:

14.08.2013 r.

Numer KRS:

0000473488

REGON:

146826296

Zarząd Fundacji:
- Prezes –
Aleksander Stępkowski
- Wiceprezes – Joanna Banasiuk
- Skarbnik – Jerzy Kwaśniewski
Celami Fundacji są:
badania nad kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura
polska oraz propagowanie ich w życiu publicznym i systemie prawnym, a w szczególności:
1. Afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, oraz działania na rzecz
wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza
2. działanie na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju;
3. działanie na rzecz poszanowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz promowanie rozwiązań prawnych służących
ich ochronie;
4. działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim
sumieniem i przekonaniami;
5. działanie na rzecz prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją;
6. działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa
Narodu, w którym zakorzeniona jest kultura polska oraz
7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji z powodu
ich przywiązania do wartości, o których mowa w punkcie 6;
8. pomoc prawna osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje cele
wymienione w punktach 1-7.
II./ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

A./ Interwencje procesowe:
1. Dwa wnioski o kontrolę konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny:
• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• rządowego programu finansowania in vitro
1. Liczne interwencje w sprawach dotyczących ograniczania autonomii życia rodzinnego
(zwłaszcza, zagrożenie odebrania dzieci rodzicom).
2. Podejrzenie zabójstwa w Opolu – zawiadomienie prokuratury,
3. Wsparcie w sprawie interwencji pod klubem Cocomo,
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4. Wsparcie w sprawie wystaw Wybierz Życie Fundacji PRO - Prawo do Życia,
5. Wsparcie w obronie uczestnika manifestacji środowisk katolickich, bezzasadnie
pomówionego o napaść na funkcjonariuszy Policji,
6. Wsparcie w obronie a w sprawie wydarzeń związanych ze znieważającą znak krzyża
wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej.

B./ Interwencje Sejmowe:
1.
2.
3.
4.

Ratyfikacja konwencji 211 Rady Europy (tzw. „Konwencja przemocowa”)
Ustawa o aktach stanu cywilnego (zaświadczenia o stanie cywilnym),
Stanowisko komisji sejmowych UE ws. dyrektywy antydyskryminacyjnej,
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

C./ Działania przeciw Konwencji przemocowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raport (dystrybucja do posłów i do VIP),
Konferencja prasowa w PAP,
Broszura,
Analiza ustawy ratyfikacyjnej,
Obecność na komisjach sejmowych,
100 000 wysłanych internetowych protestów,
3 filmiki video,
Infografika,
Liczne cytowania i artykuły w prasie, obecność w TV.

D./ Działania ws. obrony wolności sumienia pracowników służby zdrowia:
1. Wsparcie w wyborze pełnomocnika prof. Bogdana Chazana w postępowaniach przed
Sądem Pracy, Sądem Karnym, Policją, Prokuraturą i Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej,
2. Wsparcie farmaceutek zagrożonych zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu
wyjaśnień, jakich udzieliły osobie chcącej nabyć preparat wczesnoporonny.
3. Seminarium podczas posiedzenia OBWE w Warszawie,
4. Serwis informacyjny www.bogdanchazan.pl,
5. Materiały video, artykuły prasowe, obecność w mediach elektronicznych.

E./ Inne interwencje krajowe:
2. Interwencje przed KRRiT w sprawie naruszeń ustawy o radiofonii i telewizji
związanych z dopuszczeniem do emisji spotu „Najbliżsi obcy” promującego
polityczne działania SLD i TR.
3. Wsparcie organizatorów oraz uczestników programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”,
4. Analiza dotycząca dostępu do informacji n.t. wydatkowania środków publicznych prez
NFZ na procedury aborcyjne.
5. Korespondencja z dyrekcjami szpitali n.t. podstawy prawnej domagania się przez MZ
sprawozdań z korzystania przez personel medyczny z pracowniczych praw sumienia.

F./ Interwencje Zagraniczne:
1. FAFCE przeciwko Szwecji, interwencja w sprawie przed Komitetem Społecznym RE.
2. Korespondencja z polskimi członkami Parlamentu Europejskiego w około dziesięciu
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3.
4.
5.
6.
7.

sprawach procedowanych w PE(m.in. raporty Estrela, Zuber, Lunacek, Honneyball,
projekt 5 dyrektywy antydyskryminacyjnej). Informacje prasowe.
Korespondencja z członkami polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy.
Korespondencja z Ombudsmanem antydyskryminacyjnym Szwecji (sprawa Ellinor
Grimmark),
Interwencja u Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy. Korespondencja oraz
mobilizacjaopinii społecznej. Interwencja w MSZ.
Działania w sprawie kształtu Celów w ramach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Korespondencja z MSZ, informowanie i mobilizacja opinii publicznej.
Ekspertyza do Komisji Europejskiej ws Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden
z Nas”.

G./ Komunikacja społeczna i mobilizacja opinii publicznej
Instytut Ordo Iuris zorganizował 15 petycji w ramach których wysłanych zostało ponad 440
tysięcy stanowisk obywatelskich w sprawach publicznych.

H./ Analizy:
14 analiz ustaw, 6 analiz orzecznictwa ETPCz, 6 analiz działań organów międzynarodowych,
1 inna analiza działań organów administracji publicznej (GIODO) oraz 9 tłumaczeń analiz
1. Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych
ustaw (druk 2957);
2. Analiza poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk
sejmowy 340i 1078);
3. Analiza poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Karny (druk 2297);
4. Analiza konstytucyjności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
5. Opinia Ordo Iuris w sprawie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności
(konsultacje społeczne);
6. Analiza poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk
1885);
7. Analiza projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (druk nr 2515);
8. Analiza poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy i niektórych innych
ustaw (druk nr 1948);
9. Analiza: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych (MdM) w świetle Konstytucji RP (druk 3246);
10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Karny (druk 2677);
11. Analiza rządowego projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk 2620);
12. Analiza poselskich projektów ustaw z druku nr 2383 oraz druku nr 2297;
13. Analiza projektów ustaw z druku 2171 i 2482
14. Ocena legalności działań GIODO w odniesieniu do danych osobowych zawartych w
księgach parafialnych Kościoła Katolickiego.
15. Analiza: Sprawy S.A.S. v. Francji (ETPCz: skarga 43835/11) z 1.07.2014.
16. Analiza: Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny o doniosłości wolności
religijnej dla prawa pracy – wyrok z 22 października 2014 (2 BvR 661/12).
17. Analiza: Komitet Praw Dziecka ONZ narusza postanowienia Konwencji.
18. Analiza Działania Komitetu przeciwko Torturom ONZ (CAT) w świetle raportu
Solidarity Centre for Law and Justice.
19. Analiza: Komentarz Stolicy Apostolskiej do uwag końcowych Komitetu Praw
Dziecka ONZ.
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Tłumaczenie i publikacja analiz zagranicznych:
20. Analiza: Projekt ustawy nowelizujący hiszpańskie prawo regulujące dopuszczalność
aborcji w kontekście europejskiego ładu prawnego i politycznego.
21. Analiza: Kolejne sprawy dotyczące związków osób tej samej płci trafiły do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
22. Analiza: Wyrok w sprawie Vallianatos przeciwko Grecji w świetle przemian w
sposobie pojmowania rodziny i „życia rodzinnego” w orzecznictwie ETPCz.
23. Analiza: Europejski Komitet Praw Społecznych piętnuje Włochy za masowe
sprzeciwy sumienia lekarzy.
24. Analiza: Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza autonomię wspólnot
religijnych.
25. Analiza: Próby uwzględnienia praw dziecka w hiszpańskiej ustawie aborcyjnej.
26. Analiza: ETPCz: Konwencja nie gwarantuje prawa do homoseksualnego związku
małżeńskiego.
27. Analiza: Prawo do sprzeciwu sumienia w orzecznictwie ETPCz.
28. Analiza: Prawo międzynarodowe a edukacja seksualna.

I./ Publikacje Instytutu Ordo Iuris:
1. A. Stępkowski (red.), Protection of Human Life in Its Early Stage, Peter Lang 2014;
2. M. L. Condic, Kiedy zaczyna się ludzkie życie? Perspektywa naukowa, Westchester
Institute White Paper Series, Vol. 1, No 1, The Westchester Institute For Ethics & The
Human Person, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 2014;
3. J. Banasiuk (red.), Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o
zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?, Raport
Instytutu Ordo Iuris 2014;
4. Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?, Broszura Instytutu
Ordo Iuris 2014;
5. F. Ciepły (red.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Instytut
Ordo Iuris 2014.

K./ Ponadto:
1. Zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu do spraw Wykonywania
Wyroków ETPCz, który działa w MSZ;
2. Udział w pracach analogicznego zespołu parlamentarnego;
3. Powołanie mec. Jerzego Kwaśniewskiego w skład Rady Społecznej d.s. Modernizacji
Przestrzeni Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości;
4. Organizacja podczas konferencji OBWE (HDIM) w Warszawie międzynarodowego
panelu nt. Zagrożeń dla wolności sumienia na przykładzie głośnych spraw sądowych;
5. Organizacja 9 wykładów prezesa Bioethics Defence Fund, NikolasaNikasa.
6. „Prawnik – moralny sędzia prawa czy bezwzględny egzekutor?” – spotkanie
studentów KUL z koordynatorem Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris,
Bartoszem Lewandowskim w Stalowej Woli.
7. Konferencja w Bytomiu, J. Banasiuk
8. Konferencja „Gender oczami specjalistów” (KAI) – A. Stępkowski.
9. Konferencja w Sejmie nt CAHVIO: A. Stępkowski, J. Banasiuk i O. Pankiewicz.
10. Wystąpienie w ramach konferencji: „Gender nowa rewolucja?” (KUL) - A.
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Stępkowski.

L./ Materiały video:
Instytut prowadził warsztaty medialne oraz przygotował 7 materiałów wideo na temat
zagadnień prawnych znajdujących się w obszarze zainteresowań instytutu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mec. Jerzy Kwaśniewski o sprawie prof. Bogdana Chazana
Zagrożenia dla wolności sumienia w Polsce i Europie
Konwencja Rady Europy – GREVIO
ONZ – prawa reprodukcyjne i seksualnego
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – promocyjny OI
Źródła przemocy wobec kobiet
Skala zjawiska przemocy wobec kobiet w Polsce na tle UE

III. LOKALE PRZEZNACZONE NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
Siedziba: ul. Górnośląska 20 lok. 6; 00-484 Warszawa

IV./ PRZYCHODY FUNDACJI
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja uzyskała w roku 2014 przychody
łącznie w wysokości841 108,76 zł, w tym 840,457,63złpochodzi z darowizn.
V./ WYDATKI FUNDACJI
•
•
•
•

Koszty realizacji celów statutowych –
Koszty administracyjne1 –
Pozostałe koszty operacyjne –
Koszty finansowe –
Razem koszty –

437 063,37 zł
342 245,18zł
0,00 zł
774,78zł
780 083,33 zł

VI./ INFORMACJE DODATKOWE:
Struktura zatrudnienia: W roku 2014 zatrudniano w Fundacji 4 osoby, na stanowisku
administracyjnym.
Łączna kwota wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia wynosiła – 227.110,04 zł
w tym:
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 101.296,21 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (o dzieło) – 101.451,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 24.362,83 zł
Łączne wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu wynosiło 108.900,00 zł netto.

1

W tym ok. 250.000 zł to koszty zatrudnienia i koszty wynagrodzeń oraz usług świadczonych na rzecz
Fundacji w celu realizacji celów statutowych.
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Nakłady na środki trwałe wyniosły – 0,00 zł
Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły – 0,00 zł

VII./ INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z BUDŻETEM
Fundacja rozlicza się z budżetem z tytułu następujących podatków:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
Zobowiązanie z tytułu podatków wg stanu na dzień 31.12.2014 wynosiło 14.348,20 zł
w tym:
- PIT-4 – 5.779 zł
- ZUS – 8.569,20 zł
VIII./ INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH:
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.
IX./ ZAŁĄCZNIKI:
1. Rachunek wyników za rok 2014
2. Bilans za rok 2014
3. Wykaz uchwał Zarządu Fundacji
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