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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 

 

I. Podstawowe informacje o Fundacji 

Dane fundacji 

Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu 

Siedziba i adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, Polska  

Aktualny adres do korespondencji: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, Polska  

Adres poczty elektronicznej: kontakt@poledialogu.org.pl 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.02.2011 

Numer KRS: 0000378360 

REGON: 142815249 

 

Skład zarządu Fundacji w 2013 roku 

W okresie 1 stycznia – 4 grudnia 2013: 

Przemysław Sadura – prezes Fundacji 

Agata Urbanik – wiceprezeska Fundacji 

Anna Kordasiewicz - członkini Zarządu Fundacji  

Marta Ostrowska – członkini Zarządu Fundacji 

Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 

 

W okresie 4 – 31 grudnia 2013: 

Agata Urbanik – wiceprezeska Fundacji 

Marta Ostrowska – członkini Zarządu Fundacji 

Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 

 

4 grudnia 2013 roku rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli Przemysław Sadura oraz Anna 

Kordasiewicz. 

 

Cele statutowe: 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we wszystkich 

obszarach życia społecznego; 

 rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie; 

 rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, organizacjami 

pozarządowymi, biznesem oraz obywatelami w zakresie partycypacji obywatelskiej i dialogu 

społecznego; 
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 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot 

lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych; 

 przełamywanie uprzedzeń i zapobieganie konfliktom między jednostkami i grupami na poziomie 

lokalnym i ponadlokalnym; 

 wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz 

wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:  

1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z), 

2. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B), 

4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z), 

5. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z).  

 

Uchwały zarządu fundacji w 2013 roku 

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia nadwyżki 

bilansowej za 2012 rok. 

Uchwała nr 2 o zmianie adresu siedziby Fundacji z ulicy Leżajskiej 2 lok. 2, 02-155 Warszawa, na ulicę 

Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa z dnia 3 grudnia 2013 r. 

Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia Anny Kordasiewicz pełnomocnikiem do rachunku bankowego 

Fundacji Pole Dialogu w Multibanku S.A. oraz do rachunków pomocniczych z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Uchwały Rady Fundacji w 2013 roku 

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Pole Dialogu za 

rok 2012 oraz udzielenia członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonywania przez nich 

obowiązków w roku 2012 roku. 

Uchwała nr 2 o zmianie statutu Fundacji (treści §16,  §18 i §22) oraz przyjęciu tekstu jednolitego 

statutu z dnia 3 grudnia 2013 roku. 
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II. Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 roku 

 

Projekty 

1. Zaprogramuj Dom Kultury 

Lider i partner 

projektu 

 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Dom Kultury „Świt”(partner) 

Źródło finansowania 

/grantodawca: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Kwota 

dofinansowania 

72 500 PLN (w 2013 roku 36 500 PLN) 

Okres realizacji 01.09.2013 – 30.10.2014 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Zofia Włodarczyk, Jakub 

Rozenbaum, Katarzyna Murawska 

 

1. Główne cele projektu 

 zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych młodzieży ponadgimnazjalnej na Targówku w oparciu 

o działania partycypacyjne; 

 dopasowanie oferty Domu Kultury „Świt” do potrzeb młodzieży ponadgimnazjalnej; 

 zwiększenie uczestnictwa młodzieży w działaniach kulturalnych i rozwój ich kompetencji; 

 rozwój kompetencji animacyjnych i edukacyjnych pracowników Domu Kultury. 

2. Cele statutowe, które projekt realizował 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego 

we wszystkich obszarach życia społecznego;  

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot 

lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych.  

3. Główne działania w projekcie 

W czasie pierwszego etapu projektu pracownicy Fundacji oraz Domu Kultury „Świt” chcieli 

dowiedzieć się, jakie są zainteresowania oraz sposób spędzania czasu wolnego młodzieży 

ponadgimnazjalnej uczącej się na terenie Targówka. W tym celu zorganizowano po dwa warsztaty 

z każdą klasą biorącą udział w projekcie (klasy 1 i 2 w dwóch liceach z Targówka) oraz spotkania 

podczas przerw. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty „Młodzi sami o sobie” oraz „Młodzi sami 

o sobie w obiektywie” dla chętnych uczniów. Tematem rozmów i prac warsztatowych były sposoby 

spędzania czasu wolnego nastolatków, przestrzenie przyjazne i nieprzyjazne w okolicy, a także 

możliwość współdecydowania o sprawach dla nich ważnych. Efektem tych spotkań jest krótka 

broszura „Młodzi i ich czas wolny” dostępna na licencji Creative Commons.  



4 
 

Oprócz spotkań z licealistami odbyły się dwa warsztaty, na które zaproszeni zostali nauczyciele, 

pracownicy Domu Kultury oraz urzędnicy. Podczas spotkań podejmowany był temat zainteresowań 

młodych ludzi oraz ich zaangażowania w wydarzenia pozalekcyjne. Uczestnicy spotkań byli też dużym 

wsparciem w planowaniu dalszych działań, mówili które elementy projektu są dla uczniów najmniej 

atrakcyjne, co należy poprawić. 

4. Główne trudności i sukcesy 

Trudności: 

 Małe zaangażowanie młodzieży w działania pozalekcyjne odbywające się poza szkołą; 

 Dostosowanie rytmu wydarzeń do kalendarza roku szkolnego. 

Sukcesy: 

 Współpraca z partnerem projektu; 

 Zapoznanie grona pedagogicznego z pracownikami Domu Kultury. 

5. Kontynuacja 

Z uwagi na fakt, że projekt jest dwuletni, jego drugi etap będzie realizowany w roku 2014. W kolejnej 

fazie skupi się przede wszystkim na wspólnej pracy z młodzieżą podczas warsztatów kreatywnych. 

Wówczas też przedstawiciele Domu Kultury oraz Fundacji chcą umożliwić uczniom zrealizowanie 

swoich pomysłów, wypracowanych podczas warsztatów.  

Po etapie wymyślania pomysłów uczniowskich nastąpi moment ich weryfikacji i selekcji – warsztat 

wyborczy. Licealiści zastanowią się nad tym, które pomysły mieszczą się w dostępnym budżecie (5000 

zł) oraz jak podzielić środki między wybrane pomysły. Następnie podczas warsztatów organizacyjnych 

uczniowie wspólnie z pracownikami Domu Kultury i Fundacji przygotują zaproponowane przez siebie 

przedsięwzięcia. Jesienią 2014 roku wydrukowana zostanie również publikacja wieńcząca projekt. 
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2. Młodzież ma wpływ  

Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole 

i społeczności lokalnej 

Lider i partnerzy 

projektu 

 

Fundacja Civis Polonus (lider), Fundacja Pole Dialogu (partner), 

Centre for Urban and Community Research (partner), Goldsmiths 

College (partner), University of London (partner) 

Źródło finansowania 

/grantodawca: 

Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

Kwota 

dofinansowania 

607 290 PLN (całość dotacji) 

Okres realizacji 20.09.2012 – 31.03.2014 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Anna Kordasiewicz, Marta Ostrowska, Przemysław Sadura 

 

1. Główne cele projektu 

Celem projektu było wzmocnienie uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji 

poprzez: 

 wprowadzenie do debaty publicznej kwestii potrzeby realizowania edukacji obywatelskiej 

koncentrującej się na animowaniu aktywności obywatelskiej młodzieży; 

 opracowanie modelu aktywizowania obywatelskiego młodzieży na poziomie lokalnym oraz 

wdrożenie go w 6 społecznościach; 
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 upowszechnianie wypracowanego modelu. 

2. Cele statutowe, które projekt realizował: 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego 

we wszystkich obszarach życia społecznego;  

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot 

lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych.  

3. Główne działania w projekcie: 

Zadaniami Fundacji Pole Dialogu w projekcie było:  

 zaplanowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii w jednostkach 

samorządowych, instytucjach edukacyjnych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się 

partycypacją młodzieży. Odbyła się ona w styczniu 2013;  

 przygotowanie publikacji książkowej na temat edukacji obywatelskiej. Ukazała się ona nakładem 

Wydawnictwa Naukowego Scholar w 2013 roku pod redakcją Anny Kordasiewicz i Przemysława 

Sadury pt. „Edukacja obywatelska w działaniu”;  

 promocja projektu; 

 zaplanowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej partnera brytyjskiego w Polsce. Odbyła się ona 

w październiku 2013 w Warszawie i Wąchocku. 

 

4. Główne wyzwania / trudności / sukcesy:  

Projekt „Młodzież ma wpływ” należy uznać za jednoznacznie udany. Jego sukcesem jest przede 

wszystkim to, że udało się wypracować formułę udanego i satysfakcjonującego działania, która 

sprawdziła się w przypadku współpracy warszawskiej organizacji pozarządowej z mniejszymi, ale 

bardzo zróżnicowanymi ośrodkami miejskimi, miejsko-wiejskimi i wiejskimi. Wszystkie gminy 

wdrożyły zaplanowane działania dotyczące Młodzieżowej Rady Gminy oraz Samorządów 

Uczniowskich. Z pewnością projekt podniósłby jeszcze swoją skuteczność, gdyby trwał dłużej, mógłby 

wtedy wystąpić efekt zakładanej synergii – dzieci, które stykają się w szkołach z partycypacją, poza 

szkołą wypływają na szersze wody uczestnictwa w społeczności lokalnej. Skuteczność i nagłośnienie 

działań projektowych poprzez ich uatrakcyjnienie mogłyby wpłynąć na podniesienie środki na 

projekty młodzieżowe bądź inne środki na działania lokalne. Warto w przyszłych działaniach 

podejmować z uczestnikami refleksję na temat inkluzywności i autentyczności młodzieżowej 

partycypacji. Sukcesem projektu jest także wydanie poważnej publikacji książkowej w uznanym 

wydawnictwie.  

5. Kontynuacja 

Nie jest planowana 
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3. Włącz się! Energetyczne narady obywatelskie  

Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych 

Lider i partner 

projektu 

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (lider), Fundacja Pole Dialogu 

(partner), INFORSE Europe (partner), Dania (partner) 

Źródło finansowania 

/grantodawca: 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej. 

Kwota 

dofinansowania 

547 996 PLN (całość dotacji) 

Okres realizacji 1.08.2012-30.09.2014 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Borys Martela 

 

1. Główne cele projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywateli na przykładzie tworzenia lokalnych 

planów i strategii energetycznych. W procesach tych ich głos jest zazwyczaj pomijany przez lokalne 

władze, a oni sami nie są tym tematem zbytnio zainteresowani. Projekt zakłada przetestowanie, 

wdrożenie i upowszechnienie narady obywatelskiej – innowacyjnej metody udziału społecznego. 

2. Cele statutowe, które projekt realizował: 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we 

wszystkich obszarach życia społecznego; 

 rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie; 

3. Główne działania w projekcie: 

Głównym działaniem było przygotowanie i realizacja pilotażu energetycznej narady obywatelskiej 

w Rejowcu Fabrycznym na temat niskiej emisji. Odbyła się seria czterech facylitowanych spotkań 

z grupą mieszkańców, na których uczestnicy i uczestniczki dyskutowali o energetycznych 

uwarunkowaniach Rejowca, pomysłach na zmniejszenie niskiej emisji i stawiali pytania, na które 

odpowiedzi udzielali eksperci. Proces zwieńczyło wysłuchanie publiczne, podczas którego 

przedstawiono wypracowane rekomendacje społeczne przedstawicielkom i przedstawicielom 

lokalnej społeczności. W drugiej połowie roku przygotowano naradę obywatelską w trzech kolejnych 

lubelskich gminach – Rykach, Poniatowej i Opolu Lubelskim.  

4. Główne wyzwania / trudności / sukcesy:  

Głównym wyzwaniem była odpowiednia rekrutacja uczestników narady, tak aby grupa była 

zróżnicowana i brały w niej udział osoby reprezentujące różne stanowiska oraz opracowanie 

scenariuszy i poprowadzenie spotkań narady obywatelskiej. Cztery trzygodzinne spotkania musiały 

wystarczyć, aby powstały rekomendacje społeczne dotyczące niskiej emisji.  
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Sukcesem było pomyślne zakończenie pilotażu narady w Rejowcu Fabrycznym oraz nawiązanie 

bliskiej współpracy z burmistrzem tego miasta, Stanisławem Bodysem. W efekcie narady zawiązało 

się lokalne Stowarzyszenie „Szansa”. 

5. Kontynuacja 

W ramach kontynuacji projektu zostaną zrealizowane narady obywatelskiej w trzech kolejnych 

gminach oraz wyjazd na wizytę studyjną do Danii. 
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Działalność gospodarcza 
1. Remiks energetyczny 

Partnerzy w 

realizacji zlecenia 

Laboratorium EE 

Źródło finansowania Frakcja Zielonych w Europarlamencie 

Kwota 

dofinansowania 

22 227,49 PLN 

Okres realizacji październik-listopad 2013 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Agata Urbanik (liderka), Katarzyna Ławecka (Laboratorium EE), 

Agnieszka Mulak, Marianna Wybieralska (opracowanie graficzne 

i wsparcie projektowe) 

 

1. Cel zlecenia 

Stworzenie gry dyskusyjnej, która ma przekazać wiedzę i zaangażować w dyskusję uczestników 

konferencji „Energia obywatelska dla dobrego klimatu” na temat optymalnego miksu 

energetycznego dla Polski na następne 20 lat.   

2. Główne działania 

Zadaniem zespołu było wymyślenie formuły zaangażowania w dyskusję uczestników konferencji. 

Opracowałyśmy temat i mechanizm gry, wyszukałyśmy materiały źródłowe dotyczące różnych 

źródeł energii i związanych z nimi wyzwań społecznych. Przeszkoliłyśmy moderatorów oraz 

przeprowadziłyśmy grę dla 100 osób podczas wydarzenia (gra toczyła się przy 11 stolikach). Gra 

powstała w wersji polskiej i angielskiej. Jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie 

Autorstwa 3.0 Polska (CC BY). Można ją ściągnąć ze strony 

http://www.poledialogu.org.pl/projekt/energy-remix.  

3. Główne wyzwania / trudności / sukcesy 

Głównym wyzwaniem było ekspresowe tempo powstawania gry. Na wymyślenie formy, zdobycie 

wiedzy, napisanie i przetłumaczenie tekstów, zaprojektowanie graficzne gry, testy oraz jej 

logistyczne zorganizowanie podczas konferencji było niewiele ponad 5 tygodni. Kolejną 

trudnością była dwujęzyczność gry. Pociągało to za sobą konieczność przetłumaczenia tekstów, 

a także znalezienia i przeszkolenia moderatorów potrafiących poprowadzić dyskusję w grupie 

mówiącej po angielsku. Dużym sukcesem było to, że Remiks energetyczny został świetnie 

odebrany – zarówno przez graczy, ekspertów z zakresu energetyki, jak i zleceniodawców. Zdobył 

uznanie jako przykład partycypacyjnej pracy z uczestnikami dużej konferencji i został opisany w 

Bazie Dobrych Praktyk Partycypacji (http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/975800).  

4. Kontynuacja 

Mamy nadzieję, że gra zostanie wykorzystana w działaniach Fundacji bezpośrednio 

w wydarzeniach związanych z energią lub jako baza do zbudowania gry dyskusyjnej na inny 

temat. Ponieważ remiks jest dostępny na wolnych licencjach – jego rozgrywki mogą się odbywać 

także bez udziału Fundacji. 

https://www.facebook.com/energiaobywatelska?directed_target_id=0
http://www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl
http://www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl
http://www.poledialogu.org.pl/projekt/energy-remix
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/975800
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Działalność szkoleniowa i warsztatowa 

 W ramach współpracy z Instytutem Rozwoju służb Społecznych trenerzy z Fundacji Pole Dialogu 

w dniach 12-14 marca przeprowadzili szkolenie pt. „Prowadzenie konsultacji społecznych 

w pomocy społecznej: Od konsultacji do współdecydowania". Było to trzecie z kolei szkolenie 

z przedstawicielami OPS z całej Polski, na którym omówiliśmy w pogłębiony sposób rolę 

komunikacji w procesach partycypacyjnych, a współprowadzący szkolenie przedstawiciele MOPS 

z Gdyni przedstawili gdyńskie doświadczenia partycypacyjne w obszarze pomocy społecznej: 

Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych, Srebrny Panel, Aktywizowanie społeczności lokalnej, 

spacery partycypacyjne. 

 W ramach współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Fundacja 

przygotowała i przeprowadziła warsztaty dotyczące zasad i reguł prowadzenia budżetu 

partycypacyjnego w Warszawie w 2014 roku. Pierwszy warsztat odbył się 10 września na 

konferencji "Budżet partycypacyjny w Warszawie" w Klubie Kultury Saska Kępa przy 

ul. Brukselskiej 23. Drugi warsztat był skierowany do  koordynatorów ds. budżetu 

partycypacyjnego w dzielnicach i miał miejsce 7 października w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4. 

 W ramach współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej z Gdańska trenerzy z Fundacji Pole Dialogu 

przeprowadzili szkolenie na temat przygotowania i planowania budżetów partycypacyjnych 

w instytucjach kultury. Szkolenie odbyło się w Gdańsku w dniach 27-28 listopada. 
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III. Działalność publiczna członkiń i członków zespołu 

Fundacji Pole Dialogu 

Wystąpienia w mediach (audycje radiowe) 

 17 lipca w Radiu TOK FM - Agata Urbanik rozmawiała z Agatą Kowalską o budżetach 

partycypacyjnych, w szczególności o zapowiedzi budżetu partycypacyjnego w Warszawie. 

 22 sierpnia w Poranku Radia dla Ciebie Agata Urbanik debatowała z Joanną Erbel na temat 

przyszłości domków fińskich na warszawskim Jazdowie.  

 23 sierpnia, Agata Urbanik tym razem w Radiu Kampus razem z Andrzejem Górzem, członkiem 

Stowarzyszenia Mieszkańców Domków Fińskich, komentowała spór wokół domków fińskich na 

warszawskim Jazdowie.  

 16 września w „Popołudniu z Ekonomią” Programu 1 Polskiego Radia Marta Ostrowska 

opowiadała o eksperymentach z budżetem partycypacyjnym w Warszawie.  

 16 września, w audycji „Zrób sobie kraj” w Radiu Tok FM, w rozmowie z Pawłem Sulikiem Marta 

Szaranowicz-Kusz komentowała pomysł firmy „Groupon S.A.” nawiązujący do mechanizmu 

budżetu partycypacyjnego 

 4 listopada Anna Kordasiewicz w Radiu TOK FM recenzowała realizację budżetu partycypacyjnego 

w Płocku.  

Wystąpienia na konferencjach, udział w debatach i seminariach 

 30 stycznia, Anna Kordasiewicz na konferencji naukowej w Brukseli przyglądała się konsultacjom 

publicznym prowadzonym przez Komisję Europejską w sprawie osobistych usług domowych 

(personal household services) (relacja: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=854&furtherEvents=yes) 

 25 kwietnia, Fundacja Pole Dialogu we współpracy ze Stocznią zorganizowała seminarium na 

temat budżetu partycypacyjnego. Spotkanie było poświęcone praktycznym aspektom wdrażania 

budżetu partycypacyjnego na przykładzie doświadczeń Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. 

 10 maja, Agata Urbanik w ramach akcji „Warszawa Czyta” wzięła udział w debacie pt. „Warszawa 

– miasto mieszkańców czy deweloperów”, która odbyła się w Państwo-Miasto. 

 Lipiec – wrzesień, Anna Kordasiewicz brała udział w cyklu seminariów Fundacji „Stocznia” 

mających na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących standardów i modeli rozwiązań dla 

budżetów partycypacyjnych w Polsce (dokument "Standardy procesów budżetów 

partycypacyjnych w Polsce" jest dostępny tutaj: 

http://partycypacjaobywatelska.pl/standardybp/).  

 23 sierpnia, Agata Urbanik wzięła udział w debacie o przyszłości osiedla Jazdów (relacja: 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/908160.html).  

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=854&furtherEvents=yes
http://partycypacjaobywatelska.pl/standardybp/
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Udział w ciałach doradczych 

 Od 5 grudnia 2013 roku Marta Szaranowicz-Kusz zasiada w Radzie ds. Budżetu Partycypacyjnego 

przy Prezydent m.st. Warszawy w roli eksperta. Głównym celem funkcjonowania Rady jest 

wspieranie procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego, czyli takiego, w którym sami 

mieszkańcy decydują o sposobie wydatkowania części budżetu miasta. W skład Rady ds. budżetu 

partycypacyjnego wchodzi 15 osób, część to eksperci wyłonieni w drodze otwartego naboru 

prowadzonego od 24 września do 11 października 2013 r. Pozostałe osoby reprezentują władze 

miejskie. Szczegółowe informacje o działalności Rady znajdują się pod adresem: 

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/rada-ds-bud-etu-partycypacyjnego 

 

IV. Nagrody dla zespołu Fundacji w 2013 roku 

1. SEKTOR 2012 – Nagroda S3KTOR w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie i Prawa 

Człowieka dla Fundacji Pole Dialogu  

Budżet obywatelski w Domu Kultury Śródmieście realizowany przez Fundację otrzymał 

nagrodę S3KTOR w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie i Prawa Człowieka. Nie udałoby się to 

bez wsparcia Fundacji Batorego, Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa 

Śródmieście, a przede wszystkim wszystkich uczestników i uczestniczek warsztatów 

budżetowych. 

Więcej informacji:     

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_s3ktor

_web.pdf]  

2. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej  

Marta Ostrowska i Marta Szaranowicz-Kusz (członkinie Zarządu Fundacji) otrzymały I nagrodę 

w konkursie IV Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej (kategoria „Organizacje 

pozarządowe”) za autorstwo projektu pt. „Mikrolaboratorium partycypacji: aktywizacja 

uczestnictwa młodzieży w kulturze”    

Relacja: http://www.wpek.pl/wpek,3,3760.html?locale=pl_PL  

Wywiad z autorkami: http://www.wpek.pl/wpek,3,3875.html?locale=pl_PL  

 

V. Skrócone sprawozdanie finansowe 

Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła  – 

spadek, zapis,  darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, 

w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) 
Przychody ogółem: 238 912,51 PLN, w tym:  

 dotacje: 147 317,01 PLN 

 darowizny finansowe: 12 182,10 PLN 

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/rada-ds-bud-etu-partycypacyjnego
http://www.poledialogu.org.pl/projekt/kultura-w-srodmiesciu/
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_s3ktor_web.pdf
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_s3ktor_web.pdf
http://www.wpek.pl/wpek,3,3760.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,3,3875.html?locale=pl_PL
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 nadwyżka bilansowa za rok poprzedni: 41 125,91 PLN 

 przychody z działalności gospodarczej: 38 287,49 PLN 

a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

 Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej 

b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł 

Przychód z działalności gospodarczej: 38 287,49 PLN 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej: dochód 7337,11 PLN. 

Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł: 19 %. 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

1. realizację celów statutowych: 165 097,59 PLN 

2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 4 400,56 PLN 

3. działalność gospodarczą: 30 950,38 PLN 

4. pozostałe koszty: 0 PLN 

Inne informacje finansowe  

a) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej 

Fundacja w roku 2013 nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę. 

b) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 

i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z tytułu 

pełnionych funkcji. 

c) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich 

przyznania) 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2013 roku. 

d) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja nie posiadała lokat w 2013 roku. 

e) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego (nazwy spółek) 

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2013 roku. 

f) nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie) 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2013 roku. 
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g) nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2013 roku. 

h) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy  i wykazano w bilansie: 23 509,78 

Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 15 741,11 

Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 38609,20 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności  

Fundacja nie prowadziła w 2013 roku działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych 

CIT-8, CIT-80, PIT 4R zostały złożone do urzędów.  

PITy-11 zostały wysłane pracownikom i do urzędu. 

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była – wyniki kontroli  

Brak kontroli 

 

 

Podpisy członków zarządu 

 

 

 


