SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

Po intensywnych latach poprzednich, rok 2010 był rokiem mniejszej aktywności
Stowarzyszenia. Główne działania skupiały się wokół uczestnictwa Stowarzyszenia
„Normalne Państwo” w kongresach, seminariach i spotkaniach związanych z celami
organizacji.

1.

Kongres Państw Obywatelskich (25/03/10r.).
Stowarzyszenie „Normalne Państwo” wzięło udział w Kongresie Praw Obywatelskich
zorganizowanym z inicjatywy organizacji pozarządowych w dniach 25 – 27 marca 2010r.
W pierwszym dniu Kongresy nasze Stowarzyszenie zorganizowało sesję poruszającą
kwestię jednomandatowych okręgów wyborczych. Prezes Stowarzyszenia, Bartłomiej
Michałowski i red. Stefanem Bratkowski wzięli udział w panelu Prawo do kandydowania

w wyborach - propozycja ordynacji na wzór anglosaski w wyborach radnych gmin,
powiatów i sejmików wojewódzkich.
Na sesji zaprezentowano argumenty za zmianą ordynacji wyborczej, które
pokazywały, Ŝe wzmocniłaby i usprawniłaby ona polską demokrację. Przypomniano
równieŜ obywatelski projekt ustawodawczy z 2006 roku proponujący wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach na radnych gmin, powiatów i
sejmików wojewódzkich.

2.

Powołanie nowego Zarządu (17/06/10r.) w składzie niezmienionym.
Dnia 17/06/10r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Normalne
Państwo”,

podczas

którego

powołano

nowy

Zarząd

Stowarzyszenia

,Radę

Stowarzyszenia. Kadencja nowych władz, zgodnie ze statutem, trwa 3 lata.
Skład zarządu: Pan Bartłomiej Michałowski (Prezes), Pan Maciej Ślusarek
(Wiceprezes), Pan Paweł Tyszkiewicz (Wiceprezes).
Skład Rady Stowarzyszenia: Pan Tomasz Chmal, Pan Marek Kaczorowski, Pan
Przemysław Świtakowski, Pan Marcin Schrimer, Pan Tomasz Judycki.
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Pozostałe, główne uchwały, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie to
udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009: zarządowi (w składzie:
Pan Bartłomiej Michałowski - Prezes, Pan Maciej Ślusarek - Członek Zarządu, Pan
Paweł Tyszkiewicz - Członek Zarządu) oraz Radzie Stowarzyszenia.

3.

Spotkania w Kancelarii Prezydenta RP ws. ordynacji wyborczej w wyborach
samorządowych.
Od listopada 2010r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach

Samorząd Terytorialny dla Polski organizowanych przez Prezydenta RP, pana
Bronisława Komorowskiego w ramach Forum Debaty Publicznej. Debaty poruszane w
ramach spotkania dotyczą zmian w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych.
Stowarzyszenie

przedstawiło

swoje

propozycje

oraz

uwagi

do

rozwiązań

zaprezentowanych przez Kancelarię Prezydenta.

4.

9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji (obchodzonego dnia 9
grudnia) instytucje rządowe i organizacje pozarządowe zorganizowały szereg
przedsięwzięć, które miały na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem korupcji,
a takŜe wskazanie sposobów jej zapobiegania i zwalczania. Stowarzyszenie „Normalne
Państwo” wzięło udział w przygotowaniach do I Konferencji antykorupcyjnej, która
obyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pokazowej lekcji korupcyjnej.
Podczas konferencji dostępne były równieŜ materiały przygotowane przez
stowarzyszenie.

5.

"Reforma dla Polski" - cykl seminariów.
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie „Normalne Państwo” brali udział w
spotkaniach „Reforma dla Polski” organizowanych przez Instytut Studiów EkonomicznoSpołecznych SKN Finansów Międzynarodowych SGH. W listopadzie 2010r. Prezes
Stowarzyszenia, Pan Bartłomiej Michałowski, wygłosił wykład „Jak wybierać naszych
przedstawicieli”, w którym poruszył tematykę jednomandatowych okręgów wyborczych.
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6.

Kontakt z Antykorupcyjną Koalicją Organizacji Pozarządowych w sprawie
dołączenia do koalicji.
W listopadzie 2010r. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o przyjęcie go w grono
organizacji zrzeszonych w Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (www.
akop.pl). Decyzja w sprawie przyjęcia Stow. „Normalne Państwo” do grona tych
organizacji ma zostać podjęta w lutym 2011r.

7.

List w sprawie projektu dot. demokracji bezpośredniej.
Stowarzyszenie,

chcąc

kontynuować

pomysł

Obywatelskich, w listopadzie 2010r. wystąpiło

powstały na

Kongresie

Praw

z propozycją stworzenia koalicji

organizacji pozarządowych, której celem byłoby dokonanie zmian ustawodawczych
poprzez wprowadzenie do polskiego prawa elementów demokracji bezpośredniej –
referendum ogólnokrajowego i inicjatywy ustawodawczej – które dałyby moŜliwość
efektywnego wpływania na proces decyzyjny.
W ramach działań prowadzonych w kierunku utworzenia wspomnianej wyŜej koalicji
Stowarzyszenie opracowało załoŜenia i plan przebiegu projektu oraz opracowało jego
wstępny budŜet. Następnie stworzona propozycja została wysłana do ponad 30
organizacji pozarządowych, które mogłyby być zainteresowane współpracą w
powyŜszym zakresie.

8.

List intencyjny o grant do Fundacji im. St. Batorego dot. projektu „Nie daję, nie
biorę łapówek”.
Stowarzyszenie wystąpiło o grant przyznawany przez Fundację im. Stefana Batorego
w ramach programu Demokracja w działaniu na dofinansowanie kolejnej edycji akcji
„Nie daję, nie biorę łapówek”. List intencyjny złoŜony we wrześniu 2010r. nie został
zaakceptowany.

9.

Członkowie.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 19 członków.
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