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Podstawowe informacje o Fundacji 

Dane fundacji 

Nazwa  Fundacja Pole Dialogu 

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

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 2014 roku 

Marta Ostrowska – prezeska Fundacji (do 13 czerwca 2014 członkini Zarządu) 

Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 

Agata Urbanik – członkini Zarządu Fundacji (do 13 czerwca 2014 wiceprezeska Zarządu) 

 

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; 

• 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:  

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (72.20.Z), 
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 działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

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

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

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z).  

Uchwały zarządu fundacji w 2014 roku 

Uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz 

przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2013 rok 

Uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2013 rok 

Uchwała nr 3/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu eko 

Uchwała nr 4/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu księgowego 

Uchwała nr 5/2014 w sprawie zmiany adresu korespondencyjnego i biura 

Uchwała nr 6/2014 w sprawie przyjęcia metodologii obliczania kosztów pośrednich 

Uchwała nr 7/2014 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości Fundacji Pole Dialogu 

 

Uchwały Rady Fundacji w 2014 roku 

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Pole 

Dialogu za rok 2013 oraz udzielenia członkiniom Zarządu Fundacji absolutorium  

z wykonywania przez nie obowiązków w roku 2013 roku. 

Uchwała nr 2 w sprawie zmiany statutu Fundacji (treści §20 statutu) oraz przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu z dnia 13 czerwca 2014 roku. 

Uchwała nr 3 w sprawie powołania nowego zarządu Fundacji Pole Dialogu, na okres trzech 

lat, w następującym składzie: Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik. 

Uchwała nr 4 w sprawie powierzenia funkcji prezeski Fundacji Pole Dialogu Marcie 

Ostrowskiej.  

Uchwała nr 5 podjęta w trybie obiegowym w sprawie zatrudnienia członkini zarządu Marty 

Szaranowicz-Kusz na umowę o pracę na czas określony na stanowisku dyrektorki ds. finansów 

i działalności komercyjnej. 
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Projekty 
 

1. Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie 

 

Lider i partner 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Urząd 

Miasta Rejowiec Fabryczny (partner) 

Źródło 

finansowania 

Programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 350 000 PLN 

Dotacja FPD w 2014 roku: 85 152,09 

PLN 

Okres realizacji 01.09.2014 – 30.04.2016 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, 

Martyna Studzińska, Agata Bluj, Anna 

Gorczyca (wolontariuszka) 

Główne cele projektu 

W projekcie zostanie wypracowana i przetestowana nowa metoda przekazywania 

kompetencji urzędnikom w zakresie partycypacji obywatelskiej: uczenie przez doświadczenie. 

W pierwszej fazie, urzędnicy i działacze NGO z Rejowca Fabrycznego przy wsparciu 

doradczym Fundacji Pole Dialogu zrealizują naradę obywatelską na wskazany przez 

mieszkańców temat. Naradę w Rejowcu Fabrycznym będą obserwować 3 inne gminy. 

Następnie zostanie wyłoniona jedna z nich, w której zostanie powtórzony cały proces. 

Głównymi celami całego projektu są:  

• przekazanie urzędnikom kompetencji do samodzielnego prowadzenia procesów 

partycypacyjnych w przyszłości;  

• przygotowanie mieszkańców gmin do uczestnictwa w naradach i analogicznych 

procesach w przyszłości. 

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; 

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli  

i rozwojowi wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych; 

Główne działania w projekcie 

W 2014 roku odbył się szereg spotkań w Rejowcu Fabrycznym, które miały na celu 

poinformowanie mieszkańców i mieszkanek o sposobach, w jaki mogą uczestniczyć w dialogu 
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obywatelskim na poziomie lokalnym oraz wyłonienie najważniejszych potrzeb i problemów 

miasta, z których następnie miał być wybrany temat narady obywatelskiej. Spotykaliśmy się  

w domu kultury, na różnych osiedlach, w bibliotece, w siedzibie organizacji pozarządowej. 

Wśród grup, które uczestniczyły w spotkaniach były, poza mieszkańcami i mieszkankami 

Rejowca, przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, 

liderzy i działacze społeczni, radni i przewodniczący rad osiedli. Celem tych spotkań z radnymi 

było zbudowanie odpowiedniego klimatu wokół partycypacji w mieście, odniesienie się do 

obiekcji, że elementy demokracji bezpośredniej podważają rolę radnych. 

Dodatkowo przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne na Osiedlu Fabrycznym. Były 

poświęcone tematowi bezpieczeństwa na osiedlu.  

Aby jak najlepiej przygotować przedstawicieli instytucji publicznych i urzędów oraz liderów 

społecznych do narady obywatelskiej, przeprowadziliśmy dwa dwudniowe szkolenia:  

• Szkolenie dotyczące organizacji procesów partycypacyjnych, prowadzące do 

wyłonienia zespołu ds. narady oraz opracowania szczegółowego planu narady 

obywatelskiej; 

• szkolenie moderatorskie przygotowujące urzędników i przedstawicieli organizacji do 

samodzielnego prowadzenia spotkań konsultacyjnych, w tym narady.  

Tematy wyłonione w trakcie warsztatów i spotkań z mieszkańcami zostały skonsultowane na 

jesieni z przedstawicielami urzędu i władz. Na początku 2015 roku wybrane tematy zostaną 

poddane ocenie szerokiemu gronu mieszkańców w formie ankiety.  

Główne wyzwania i sukcesy 

 Wyzwaniem, zwłaszcza w pierwszej części projektu było skuteczne zachęcenie 

mieszkańców i mieszkanek Rejowca Fabrycznego do przyjścia na spotkania. 

Ostatecznie frekwencja na spotkaniach była zadowalająca, jednak wyraźnie brakowało 

na nich przedstawicieli „młodych dorosłych”. To było wyzwanie, z którym 

rozpoczęliśmy rok 2015. 

 Sukcesem, którym zakończyliśmy rok było wyłonienie rejowieckiego zespołu ds. 

narady obywatelskiej, który w kolejnym roku będzie organizował naradę przy wsparciu 

FPD. Zespół był złożony z osób reprezentujących różne instytucje lokalne, urząd  

i organizacje pozarządowe. 

 Sukcesem było opracowanie przez urzędników z Rejowca tabeli z odpowiedziami na 

problemy zgłaszane przez mieszańców do urzędu miasta, które zostały zebrane 

podczas spotkań przygotowujących naradę. Tabela wisi na stronie internetowej 

urzędu.  

Kontynuacja 

W pierwszej połowie 2015 roku zostanie przeprowadzona narada obywatelska w Rejowcu 

Fabrycznym przez lokalny zespół ds. narady obywatelskiej, ze wsparciem zespołu FPD. Na 

jesieni 2015 w kolejnej, wybranej gminie zostanie przygotowana narada obywatelska, która 

następnie zostanie zorganizowana w pierwszym kwartale 2016 roku. 

Informacje w mediach  

 Internetowa Agencja Samorządowa, „Rejowiec Fabryczny: Nic o nas bez nas, czyli 

narady obywatelskie”, 23 września 2014 

 Internetowa Agencja Samorządowa, „Rejowiec Fabryczny: Narady obywatelskie – 

kontynuacja”, 23 września 2014 

http://rejowiec.pl/index.php/page/show/60
http://rejowiec.pl/index.php/page/show/60
http://ias24.eu/aktualnosci,rejowiec-fabryczny-nic-o-nas-bez-nas-czyli-narady-obywatelskie-audio,11667.html
http://ias24.eu/aktualnosci,rejowiec-fabryczny-nic-o-nas-bez-nas-czyli-narady-obywatelskie-audio,11667.html
http://ias24.eu/aktualnosci,rejowiec-fabryczny-narady-obywatelskie-kontynuacja,11666.html
http://ias24.eu/aktualnosci,rejowiec-fabryczny-narady-obywatelskie-kontynuacja,11666.html


 7 

 

 

 

2. Zaprogramuj Dom Kultury 

 

Lider i partner 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Dom 

Kultury „Świt”(partner) 

Źródło 

finansowania 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 72 500 PLN  

Dotacja FPD w 2014 roku: 36 000 

PLN 

Okres realizacji 01.09.2013 – 30.10.2014 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Marta Szaranowicz-Kusz, Katarzyna 

Murawska (koordynacja), Marta 

Ostrowska, Zofia Włodarczyk, Jakub 

Rozenbaum, Katarzyna Murawska 

 

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. 

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.  
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Główne działania w projekcie 

W 2013 roku zbadano sposób spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej 

się na terenie Targówka. Wyniki badania opublikowaliśmy na otwartych licencjach Creative 

Commons, są dostępne na stronie internetowej fundacji. Warsztaty z nauczycielami i 

pracownikami domu kultury pozwoliły nam przygotować grunt pod kolejne działania w 

szkołach i DK. 

 W 2014 roku przeprowadziliśmy serię warsztatów 

kreatywnych w Domu Kultury „Świt” z uczniami i 

uczennicami, podczas których uczestniczki i 

uczestnicy wypracowali pomysły, które chcieli 

realizować w domu kultury. Po etapie wymyślania 

pomysłów uczniowskich nastąpił moment ich 

weryfikacji i selekcji, czyli warsztat wyborczy. 

Licealiści i licealistki zastanawiali się, 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 przygotowali zaproponowane przez siebie przedsięwzięcia.  

 W efekcie zrealizowano dwa przedsięwzięcia: 

powstało pięć krótkometrażowych filmów grozy 

Creepypasta oraz został zorganizowany fandom 

Geekon w Domu Kultury „Świt”, czyli konwent 

wielbicieli fantasy, sci-fi, horrorów, komiksów, mangi i 

anime. Odbyła się na nim premiera Creepypasta. 

Konwent przyciągnął koło 200 uczestników. Kilka 

zdjęć na facebooku.  

Doświadczenia projektu zostały zebrane w publikacji „Pole do działania. Jak partycypacyjnie 

współpracować z młodzieżą” autorstwa Katarzyny Murawskiej. Wsparcia redaktorsko-

merytorycznego udzieliły Marta Ostrowska i Marta Szaranowicz-Kusz. Publikacja jest wydana 

na otwartej licencji. Jest dostępna w formie elektronicznej i papierowej.  

 

Główne wyzwania i sukcesy 

• Wyzwaniem było utrzymanie zainteresowania 

młodzieży na przestrzeni całego – prawie rocznego – projektu. 

Logicznie następujące po sobie etapy dla uczniów były zbyt 

rozciągnięte w czasie.  

• Drugim wyzwaniem okazało się zaproszenie uczniów do 

działań, w których duża część inicjatywy, ale i 

odpowiedzialności, spoczywała na nich. Jak wynika z naszych 

doświadczeń, rozmów i obserwacji poczynionych w trakcie 

projektu, młode osoby są nauczone funkcjonowania w szkole  

i rodzinie, w których zwykle nie mają okazji do ćwiczenia 

samodzielności, sprawczości i odpowiedzialności. 

• W tych okolicznościach tym większym sukcesem były 

działania zrealizowane przez młodych w Domu Kultury „Świt”. 

Mamy przekonanie, że udało się – zespołowi Fundacji  

http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/Mlodzi-i-ich-czas-wolny.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.695101947204387.1073741830.175769222470998&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.695101947204387.1073741830.175769222470998&type=3
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pole-do-dzialania.pdf
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pole-do-dzialania.pdf
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i pracownikom Domu Kultury – wesprzeć młodych w mądry sposób, a więc 

mobilizować, zachęcać, pomagać, pozostawiając jednocześnie maksimum wolności,  

w tym także możliwość rezygnacji z przedsięwzięcia. 

Kontynuacja 

Planujemy dalszą współpracę z instytucjami w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy 

temacie budżetu partycypacyjnego. 

Informacje w mediach 

• 12 maja 2014 Katarzyna Murawska z Fundacji Pole Dialogu razem z Sylwią Łukasik  

z 46 LO oraz Piotrem Woźniakiem z Domu Kultury „Świt” wzięła udział w audycji „Jest 

sprawa” w RDC. Z red. Elżbietą Uzdańską rozmawiali o projekcie „Zaprogramuj dom 

kultury”. 

• Relacja z Geekonu na blogu Mroczuś Konwentowo. 

• Relacja z Geekonu na blogu Zwierz Popkulturalny.  

 

 

3. Młodzież ma wpływ 

Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności 

lokalnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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 

Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię 

w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 607 290 PLN  

Dotacja FPD w 2014: 3 589,20 PLN 

Okres realizacji 20.09.2012 – 31.03.2014 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Anna Kordasiewicz, Marta Ostrowska, 

Przemysław Sadura 

http://mroczuskonwentowo.blogspot.com/2014/06/geekon-relacja.html
http://zpopk.pl/a-moze-teraz-ty-cos-nam-opowiesz-czyli-jak-przygotowac-dobra-prelekcje-na-konwent.html
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 upowszechnianie wypracowanego modelu. 

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.  

Główne działania w projekcie 

W 2014 roku projekt dobiegał końca. Był to czas podsumowań. W 2013 

roku FPD zaplanowała i przeprowadziła wizytę studyjną w Wielkiej 

Brytanii w jednostkach samorządowych, instytucjach edukacyjnych oraz 

organizacjach pozarządowych zajmujących się partycypacją młodzieży. 

Zorganizowaliśmy także rewizytę studyjną brytyjskiego partnera  

w Polsce. Została przygotowana publikacja książkowa na temat edukacji 

obywatelskiej pt. „Edukacja obywatelska w działaniu”. Ukazała się ona 

nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar w 2013 roku pod redakcją 

Anny Kordasiewicz i Przemysława Sadury. Można ją pobrać ze strony 

internetowej fundacji.  

W 2014 Anna Kordasiewicz koordynowała ewaluację projektu zrealizowaną w ramach 

praktyk studenckich przez troje studentów Instytutu Socjologii UW. Zwieńczeniem projektu 

była konferencja „Młodzież ma wpływ”, która odbyła się 23 marca 2014 roku. FPD 

reprezentowana przez Przemysława Sadurę, Katarzynę Murawską i Zofię Włodarczyk wzięła 

udział w konferencji podsumowującej projekt. 

Główne wyzwania i sukcesy 

 Wyzwaniem a zarazem sukcesem na etapie 

zamykania projektu było przeprowadzenie ewaluacji 

siłami wolontariuszy. Zaangażowanie studentów do 

badania ewaluacyjnego socjologii było spójne  

z filozofią przyświecającą całemu projektowi 

„Młodzież ma wpływ”. Młode osoby, czasem zaledwie 

kilka lat starsze od osób uczestniczących  

w przedsięwzięciu przyglądały się, analizowały  

i opisały, jak młodzież zyskiwała podmiotowość  

w sześciu lokalizacjach objętych projektem. 

Kontynuacja 

Nie jest planowana 

 

 

 

  

http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/2013_Kordasiewicz_Sadura_Edukacja-obywatelska-w-dzialaniu.pdf
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/2013_Kordasiewicz_Sadura_Edukacja-obywatelska-w-dzialaniu.pdf
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4. Włącz się! Energetyczne narady obywatelskie  

Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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; 

Główne działania w projekcie 

W 2014 roku, po przeprowadzeniu w minionym roku 

pilotażu narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym, 

FPD prowadziła działania w trzech kolejnych gminach  

z Lubelszczyzny: Rykach (Agata Urbanik), Poniatowej  

i Opolu Lubelskim (Borys Martela). Zgodnie  

z metodologią narady obywatelskiej w każdej z gmin 

moderatorzy FPD poprowadzili warsztat przygotowujący 

naradę z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych 

instytucji publicznych, organizacji samorządowy, działaczy, sołtysów, radnych i urzędów. 

Następnie osoby z Fundacji w oparciu o wyniki warsztatu oraz analizę społeczną gmin 

stworzyły celowe listy rekrutacyjne, aby zapewnić zróżnicowany skład grup obradujących 

podczas narady obywatelskiej. Nadzorowały także rekrutację uczestników i uczestniczek 

narady we współpracy z lokalnymi rekruterami.  

Lider i partner 

projektu 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

(lider), Fundacja Pole Dialogu (partner), 

INFORSE Europe, Dania (partner) 

Źródło 

finansowania 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 

w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 547 996 PLN  

Dotacja dla FPD w 2014: 22 000 PLN 

Okres realizacji 1.08.2012-30.09.2014 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Borys Martela, Agata Urbanik, Marta 

Ostrowska 
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Kolejne działanie to poprowadzenie trzech narad 

obywatelskich. Każda z nich składała się z trzech 

warsztatowych spotkań, na których uczestnicy 

uszczegółowili temat narady, dyskutowali o 

energetycznych uwarunkowaniach gmin, stawiali pytania, 

na które odpowiedzi udzielali eksperci. W każdej z gmin 

temat zależał od badania kontekstu energetycznego 

przeprowadzonego w poprzedzającym roku przez 

eksperta InE. W Rykach uczestnicy zajęli się efektywnością energetyczną, w Opolu Lubelskim 

odnawialnymi źródłami energii, a w Poniatowej obniżaniem kosztów energii poprzez rozwój 

energetyki odnawialnej i alternatywnej. Każdy proces narady wieńczyło wysłuchanie 

publiczne, kiedy przedstawiono wypracowane rekomendacje społeczne przedstawicielkom  

i przedstawicielom lokalnej społeczności i przekazano je na ręce lokalnych władz.  

W międzyczasie odbyła się także wizyta studyjna w Danii, 

zorganizowana we współpracy z duńskim partnerem 

projektu INFORSE Europe. Celem wyjazdu było poznanie 

duńskiego sposobu na partycypację obywatelską  

w tematach energetycznych. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele wszystkich gmin zaangażowanych  

w projekt. Z ramienia FPD w wizycie studyjnej wzięła 

udział Agata Urbanik. 

Na zakończenie projektu wydano publikację „Narada obywatelska w praktyce”, którą napisali 

Andrzej Kassenberg z InE oraz Marta Ostrowska z FPD. Można ją przeczytać na stronie 

internetowej fundacji.  

 Podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się we wrześniu w Lublinie, Marta 

Ostrowska opowiedziała o modelu narady obywatelskiej i poprowadziła panel dyskusyjny  

z uczestnikami i uczestniczkami narad z czterech gmin. 

Główne wyzwania i sukcesy 

Głównym wyzwaniem projektu było przystępne opracowanie treści 

związanych z tematami energii oraz opracowanie scenariuszy spotkań 

tak, aby umożliwić dyskusję wszystkich osobom uczestniczącym  

w naradach.  

Sukcesem było pomyślne zrealizowanie narad, a także podkreślanie 

do ostatniej chwili kluczowej roli samych mieszkańców.  

Na konferencji podsumowującej odbyły się dwa panele: pierwszy  

z przedstawicielami mieszkańców z każdej z czterech miejscowości. 

To oni opowiadali o przebiegu, wyzwaniach i zdobyczach 

energetycznych narad obywatelskich. Dopiero w drugiej kolejności 

wystąpili burmistrzowie tych miejscowości prezentując swoje wnioski. 

 

Kontynuacja 

• 1 października 2014 rozpoczął się projekt „Energetyczne narady obywatelskie na 

Pomorzu”, który jest kontynuacją naszej pracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju 

wokół tematów energetyki i narad obywatelskich. Więcej o projekcie na str. 14. 

http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2013/11/Narada_obywatelska_w_praktyce-do_pobrania.pdf
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2013/11/Narada_obywatelska_w_praktyce-do_pobrania.pdf
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• Planujemy realizację kolejnego przedsięwzięcia w Rejowcu Fabrycznym  

we współpracy z burmistrzem, aby pogłębić znajomość metody narad obywatelskich.  

 

Relacje w mediach 

 10 kwietnia 2014. Agata Urbanik i dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz 

Ekorozwoju wzięli udział w audycji Post Factum w Radio TOK FM. Z red. Agatą 

Kowalską rozmawiali o projekcie Włącz się! Energetyczne narady obywatelskie oraz 

duńskich doświadczeniach partycypacji obywatelskiej w tematach energetycznych. 

 Jacek Barczyński, „W Rejowcu Fabrycznym prawie jak w Danii”, Dziennik Wschodni, 

24.09.2014.  

 

 

5. Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu „Kociewie włącz się” 

 

Lider i partner 

projektu 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (lider), 

Fundacja Pole Dialogu (partner) 

Źródło 

finansowania 

Programu „Obywatele dla demokracji”, 

fundusze EOG 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 327 350 (bez wkładu 

własnego 294 350) 

Dotacja FPD w 2014: 30 829 PLN 

Okres realizacji Od 1 października 2014 roku do 30 

września 2015 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Martyna Studzińska, Agata Urbanik 

Główne cele projektu 

Projekt zakłada upowszechnienie narady obywatelskiej jako metody udziału społecznego  

w tworzeniu polityk publicznych. Daje ona obywatelom szansę na 

zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu na tematy, na które zwykle 

wypowiadają się eksperci. Celem działań jest zaangażowanie lokalnej 

społeczności w proces planowania energetycznego, obejmujący 

opracowanie planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz programów gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Projekt przewiduje organizację energetycznych narad obywatelskich 

w czterech gminach powiatu starogardzkiego (woj. pomorskie), który 

w ramach przedsięwzięcia „Dobry Klimat dla Powiatów”  

we współpracy z InE przygotowuje Powiatowy Program 

Niskoemisyjnego Rozwoju. 

http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/n,140929826,w-rejowcu-fabrycznym-prawie-jak-w-danii.html
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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.  

Główne działania w projekcie 

 W 2014 przygotowywaliśmy realizację narad obywatelskich w czterech gminach na 

Kociewiu. W porozumieniu ze starostwem powiatowym Starogard Gdański, do realizacji narad 

obywatelskich wybrano gminy Kaliska, Starogard Gdański, Miasto Starogard Gdański  

i Zblewo. Głównymi zadaniami Fundacji Pole Dialogu w projekcie w tym roku było 

przeprowadzenie badania kontekstu społecznego w każdej z czterech gmin. Uwzględniało one 

kulturę dialogu społecznego w gminie (doświadczenia i sposób realizacji konsultacji 

społecznych), identyfikację kluczowych instytucji, organizacji i osób, sposób komunikowania 

się urzędu gminy z lokalną społecznością. Opracowanie służyło lepszej organizacji warsztatów 

przygotowawczych w gminach, w wyniku których zaplanowane miały być poszczególne 

narady.  

Główne wyzwania i sukcesy 

• Wyzwaniem było zorganizowanie pierwszych 

spotkań w czterech gminach, które miały służyć 

zebraniu wiedzy na temat kontekstu społecznego  

i energetycznego.  

• Badanie kontekstu pozwoliło zebrać bardzo dużo 

cennych informacji na temat specyfiki gmin, 

nawiązaliśmy kontakty z osobami, które odegrały dużą 

rolę w organizacji narady obywatelskiej w 2015 roku.  

 

Kontynuacja 

Główne działania w projekcie będą się odbywały w 2015 roku, kiedy w czterech gminach 

zostaną przeprowadzone energetyczne narady obywatelskie.   
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Działalność gospodarcza 
Fundacja w 2014 prowadziła działalność gospodarczą w czterech obszarach: 

• Szkolenia i doradztwo z zakresu partycypacji obywatelskiej i badań społecznych, 

• Realizacja badań społecznych (diagnoz lokalnych), 

• Prowadzenie procesów partycypacyjnych, 

• Facylitacje i warsztaty. 

Szkolenia i doradztwo 

• W ramach współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej z Gdańska Borys Martela i Marta 

Szaranowicz-Kusz poprowadzili w lutym 2014 szkolenie „Partycypacja w obszarze 

kultury. Włączanie odbiorców w kształtowanie oferty instytucji kulturalnych”. 

• Przez cały rok 2014 trwało wsparcie 

szkoleniowo-doradcze FPD udzielane przez Martę 

Szaranowicz-Kusz i Agatę Urbanik Lokalnej Grupie 

Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Wsparcie 

dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia 

partycypacyjnej diagnozy lokalnej i konsultacji 

społecznych lokalnej strategii rozwoju. Trenerki FPD 

poprowadziły szkolenia „Diagnoza lokalna jako 

narzędzie w tworzeniu strategii. Planowanie  

i realizowanie diagnozy lokalnej” oraz „Technika zogniskowanego wywiadu grupowego 

w diagnozie lokalnej. Przygotowanie praktyczne”. 

• Dr Anna Kordasiewicz poprowadziła szkolenie z zakresu obsługi programu Atlas.ti dla 

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. 

• W ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Marta 

Ostrowska, Przemysław Sadura i Agata Urbanik poprowadzili serię szkoleń „Zasady  

i metody prowadzenia konsultacji społecznych” adresowane do pracowników 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Realizacja badań społecznych 

Zespół badaczy FPD (Agata Bluj, Jakub Rozenbaum, 

Zofia Włodarczyk) przeprowadził trzy diagnozy potrzeb 

kulturalnych i inicjatyw społeczności na zlecenie 

domów kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Międzylesiu , Domu Kultury Rembertów, Centrum 

Kultury Izabelin. Celem diagnoz było zidentyfikowanie 

zasobów i samodzielnych inicjatyw społeczności oraz 

potrzeb kulturalnych mieszkańców.  

Prowadzenie procesów partycypacyjnych  

• Zespół FPD w osobie Marty Ostrowskiej i Zuzanny Cichowskiej był zaangażowany  

w wykonanie całokształtu czynności związanych z przygotowaniem scenariusza  

i prowadzeniem spotkania z mieszkańcami na temat realizacji budżetu 

partycypacyjnego w roku 2013 i „Banku Pomysłów” w roku 2014 w Domu Kultury 

Śródmieście. W lutym wsparliśmy Dom Kultury Śródmieście w przygotowaniu  
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i prowadzeniu całodziennego warsztatu będącego podsumowaniem realizacji budżetu 

partycypacyjnego 2013 oraz konsultacją regulaminu drugiej edycji Banku Pomysłów 

(czyli rodzaju budżetu partycypacyjnego realizowanego już samodzielnie przez DKŚ). 

• Zespół FPD (Przemysław Sadura, , Katrzyna 

Murawska, Aneta Sobotka, Zofia Włodarczyk, Agata 

Bluj) na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej  

m.st. Warszawy opracował partycypacyjnie sześć 

strategii rozwoju usług publicznych w zakresie edukacji 

w sześciu dzielnicach Warszawy: Śródmieście, Białołęka, 

Wawer, Włochy, Targówek i Praga Północ oraz określił 

misję, wizję i cele strategiczne w gminie Lesznowola. 

Zlecenie, które zdobyliśmy w ramach przetargu, realizowane było w ramach większego 

projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”.  

Facylitacje i warsztaty 

W maju 2014 przeprowadziliśmy na zlecenie Urzędu Dzielnicy Targówek trzy warsztaty 

mające na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu partycypacyjnego oraz zachęcenie ich 

do wzięcia udziału w głosowaniu. W dwóch warsztatach wzięli udział seniorzy, w jednym – 

młodzież licealna.  

 

http://konsultacje.um.warszawa.pl/od-diagnozy-do-strategii
http://konsultacje.um.warszawa.pl/od-diagnozy-do-strategii
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Działalność publiczna członkiń i członków zespołu 

Fundacji Pole Dialogu 

Wystąpienia na konferencjach, udział w debatach i seminariach 

• 16 maja 2014 W ramach festiwalu 11. PLANETE + DOC Film Festival Agata Urbanik 

prowadziła debatę Heinrich Böll Stiftung Warszawa „Ruchy protestu – radykalne  

czy banalne?”. Debata towarzyszyła projekcji filmu „Rewolucja non-stop” (Everyday 

Rebellion) w reżyserii braci Riahi.  

• 29-30 maja Fundacja Pole Dialogu była współorganizatorką I Forum Praktyków 

Partycypacji. Marta Ostrowska wspólnie z Piotrem Skrzypczakiem ze Stowarzyszenia 

Homo Faber prowadziła sesję „Trolle w partycypacji”. Więcej informacji na stronie 

internetowej wydarzenia.   

• 1 października 2014 Agata Urbanik wygłosiła wstęp do seminarium „Demokracja 

partycypacyjna - szanse i pułapki”, organizowanego przez Ośrodek Myśli Społecznej 

im. F. Lassalle'a. Seminarium można także obejrzeć online.  

• Marta Szaranowicz-Kusz na zlecenie Federacji Mazowia napisała tekst „Budżet 

partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?”. Tekst 

został opublikowany na wolnych licencjach i można go przeczytać m.in. na stronie 

FPD.  

Udział w ciałach doradczych 

W 2014 Marta Szaranowicz-Kusz w dalszym ciągu zasiadała jako ekspertka w Radzie  

ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy. Uczestniczy w pracach Rady 

od 5 grudnia 2013. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu wdrażania 

budżetu partycypacyjnego. Rada na bieżąco opiniuje działania związane z realizacją 

warszawskiego budżetu partycypacyjnego w dzielnicach. 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 na stronie 

internetowej Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa. 

 

http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2014/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=A2JnL3tljRY&list=PLbQq_v0WVoMc33z4lBWS4ktrnO5sDLzEo
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Budzet-partycypacyjny.-Jak-mieszkancy-moga-decydowac.pdf
http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Budzet-partycypacyjny.-Jak-mieszkancy-moga-decydowac.pdf
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/rada-ds-bud-etu-partycypacyjnego
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/rada-ds-bud-etu-partycypacyjnego
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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: 320 192,78 PLN, w tym:  

 dotacje: 177 570,29 PLN 

 darowizny finansowe: 1 653,60 PLN 

 nadwyżka bilansowa za rok poprzedni: 38 463,98 PLN 

 przychody z działalności gospodarczej: 97 910 PLN 

a. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. 

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: 97 910 PLN 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej: dochód 65 413,19 PLN 

Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł: 

30.74 % 

Informacja o poniesionych kosztach na 

Realizację celów statutowych  193 370,92 PLN 

Administrację (czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe itp.) 

2 470,30 PLN 

Działalność gospodarczą 32 496,81 PLN 

Pozostałe koszty 35 381,22 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 od 1 września 2014 roku zatrudniała jednego pracownika na podstawie umowy  

o pracę: Martę Szaranowicz-Kusz na stanowisku dyrektorki ds. finansów i działalności 

komercyjnej. Łączny koszt za okres 1.09.2014 do 31.12.2014 r. wyniósł 7 335,43 PLN brutto. 

Część 3 667,72 PLN była pokryta w ramach działań projektowych, a część 3 667,71 PLN  

w ramach kosztów działalności gospodarczej.  

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 
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Dwie członkinie Zarządu Marta Ostrowska i Agata Urbanik otrzymywały wynagrodzenie  

za pełnienie funkcji zarządczych w miesiącach od czerwca do grudnia na łączną kwotę 

5 669,04 PLN brutto.  

W ramach kierowania działalnością gospodarczą wynagrodzenie otrzymywała Marta 

Szaranowicz-Kusz w łącznej wysokości 3 667,71 PLN. 

Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, tym 

samym w roku 2014 nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.  

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 2014 roku. 

d. kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja nie posiadała lokat w 2014 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 2014 roku. 

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

nabycie) 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2014 roku. 

g. nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2014 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: 

97 581,02 PLN 

Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 38 560,32 PLN 

Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 799,23 PLN 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności 

Fundacja w 2014 roku prowadziła działalności zleconą przez podmioty samorządowe na 

łączną kwotę 65 300 zł. (Miasto Stołeczne Warszawa - 37 700,00; Centrum Kultury Izabelin - 

6 000,00; Dom Kultury „Rembertów” - 3 000,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 5 000,00; 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu – 4000,00; Mazowieckie Biuro Planowania 

Regionalnego w Warszawie – 7200, Dom Kultury Śródmieście - 2 400,00).  

W 2014 r. Fundacja nie prowadzała działalności zleconej przez podmioty państwowe. 

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. 
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Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona 
kontrola w fundacji, jeśli była – wyniki kontroli 

Brak kontroli 

 

 

 

Podpisy członkiń zarządu 

 

 

 


