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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2011 

 

1. Nazwa fundacji:  Fundacja Pole Dialogu 

 Siedziba i adres: 

 

Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa, Polska  

 
Aktualny adres do korespondencji: 

 
Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa, Polska  

 Adres poczty elektronicznej1: kontakt@poledialogu.org.pl 

 Data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym: 
15.02.2011 

 Numer KRS: 0000378360 

 REGON: 142815249 

 

Dane dotyczące członków zarządu: 

Imi ę i nazwisko, pełniona funkcja  

 
Przemysław Sadura, prezes Zarządu Fundacji 

Agata Urbanik, wiceprezeska Zarządu Fundacji 

Anna Kordasiewicz, członek Zarządu Fundacji 

Marta Olejnik, członek Zarządu Fundacji 

Marta Szaranowicz-Kusz, członek Zarządu Fundacji 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 1) promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu 
społecznego we wszystkich obszarach życia społecznego; 

2) rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie 
innowacyjnych technik konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie 
wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną publicznie; 

3) rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją 
publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz obywatelami 
w zakresie partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego; 

4) edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli 
i rozwojowi wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów 

lokalnych; 
5) przełamywanie uprzedzeń i zapobieganie konfliktom między jednostkami 

i grupami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym; 
6) wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności 

społecznej oraz wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego 
rozwoju. 

                                                           
1  Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej  
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2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności 

statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych: 

 

W 2011 roku Fundacja otrzymała dotację Fundacji im. Stefana Batorego na 

realizację projektu „Wszyscy mają wpływ na kulturę w Śródmieściu” w ramach 

programu Demokracja w działaniu. W ramach projektu zostanie zrealizowany 

budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Mieszkańcy dzielnicy 

zdecydują na jakie działania przeznaczyć budżet zadaniowy DKŚ na rok 2013. 

Działania w projekcie będą realizowane w 2012 roku. Projekt realizuje 

następujące cele statutowe: promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz 

dobrych praktyk dialogu społecznego we wszystkich obszarach życia 

społecznego; testowanie innowacyjnych technik konsultacyjnych 

i partycypacyjnych; edukacja obywatelska i animowanie działań służących 

aktywizacji obywateli i rozwojowi wspólnot lokalnych. 

 

W 2011 roku Fundacja Pole Dialogu weszła w partnerstwo z Fundacją Civis 

Polonus, Forum for Youth Participation (Cambridge University) oraz 

z Department of Professional and Community Education Goldsmiths College 

(University of London), w ramach którego przygotowywała wniosek “Młodzież 

ma wpływ!”, ubiegając się o środki z Szwajcarskiego Grantu Blokowego (Fundusz 

dla organizacji pozarządowych). Wniosek został złożony w lutym 2012 r. Projekt 

realizuje następujące cele statutowe: promocja idei partycypacji obywatelskiej, 

edukacja obywatelska. 

 

W 2011 roku członkowie zarządu Fundacji występowali publicznie jako 

przedstawiciele Fundacji promując idee partycypacji obywatelskiej. 

Dr Przemysław Sadura wystąpił w panelu na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw  

Pozarządowych w sesji „Najważniejsze wyzwania dla edukacji obywatelskiej i rola 

organizacji pozarządowych”. W ten sposób Fundacja realizuje następujące cele 

statutowe: 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.  

 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o 

skutkach finansowych: 

 

1) Otrzymanie dotacji Fundacji im. Stefana Batorego na realizację projektu 

„Wszyscy mają wpływ na kulturę w Śródmieściu!” w ramach programu 

Demokracja w działaniu (przychód 60000 PLN). 

2) Zawarcie 2 umów z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w ramach 

działalności gospodarczej na zorganizowanie i realizację trzech seminariów na 

temat procesów partycypacyjnych w pomocy społecznej oraz dwóch szkoleń z 

konsultacji społecznych dla pracowników pomocy społecznej (przychód 16260 

PLN). 

3) Zawarcie umów o dzieło z osobami realizującymi seminaria, szkolenia, projekt 

graficzny logo i strony internetowej Fundacji (koszt 17194 PLN). 

4) Zawarcie umowy na prowadzenie księgowości Fundacji (koszt 1230 PLN). 
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3 Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS: 

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych (72.20.Z), 

2) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z ), 
3) działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), 
4) wydawanie książek (58.11.Z), 
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
7) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

(85.59.B), 
9) działalność portali internetowych (63.12.Z), 
10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (63.99.Z), 
11) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 

(70.22.Z), 
13) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z), 
14) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
15) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (94.99.Z) 
16) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 
17) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),  
18) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet (47.91.Z),  
19) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami (47.99.Z), 
20) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 

21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
(68.20.Z). 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Uchwała Zarządu Fundacji nr 1 „Polityka rachunkowości w Fundacji Pole Dialogu” 

 

5. 

 

Informacja o wysokości przychodów  

(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, 

zapis, darowizna, środki z budżetu 

państwa i budżetu gminy): 

 

Przychody ogółem: 81568,64 PLN, w tym:  

- 60000 dotacja Fundacji im. Stefana Batorego 

- 5308,64 darowizny finansowe na cele statutowe  

- 16260 przychód z działalności gospodarczej 

 

 

a)  informacja o odpłatnych 

świadczeniach realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych 

(z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń): 

 

Brak odpłatnej działalności statutowej 
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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: 16260 PLN. 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej: dochód 1626 PLN. 

Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

innych źródeł: 19,93%. 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,                        

b) administrację (czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe itp.), 

c) działalność gospodarczą, 

d) pozostałe koszty. 

 

 

a) 3298 PLN 

b) 107,90 PLN 

c) 14634 PLN 

7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

(wg zajmowanych stanowisk 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej): 

Fundacja w roku 2011 nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy 

o pracę.  

 

 
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): 

 

Brak wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. 

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło: 17194 PLN  

 

b)  wysokość rocznego lub przeciętnego 

wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów 

fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą 

(z podziałem jw.): 

Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego 

wynagrodzenia. 

 
c)  wydatki na wynagrodzenia z umów 

zlecenia: 

 

Brak umów zlecenia. 
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d)  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 2011 roku.  

 
e) kwoty ulokowane w banku wraz z 

nazwą banku: 

 

Multibank S.A. 98 1140 2017 0000 4202 1244 3307, środki pieniężne na 

rachunku bankowym: 70896,14 zł. 

 

 

f)  wartość nabytych obligacji oraz 

wielkość objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego (nazwy spółek): 

 

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2011 roku.  

 

g)  nabyte nieruchomości (ich 

przeznaczenie, wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie): 

 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2011 roku. 

 h)  nabyte pozostałe środki trwałe: 
Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2011 roku. 

 

i)  wartości aktywów i zobowiązań 

fundacji  uj ęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów 

statystycznych: 

Aktywa obrotowe: 70 896,14. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2367,40. 

 

8. 
 

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 2011 roku działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 

 

9. 

 

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 . 

 

INNE : 
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10. Informacja, czy w okresie 

sprawozdawczym była przeprowadzona 

kontrola w fundacji,  jeśli była  - wyniki 

kontroli: 

Brak kontroli 

11. Podpisy co najmniej 2 członków 

zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej) 

 
………………………………….. 

data i podpis 
 

 
…………………………………

.. 
data i podpis  


