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Podstawowe	informacje	o	Fundacji	

Dane	fundacji	

Nazwa	fundacji:	Fundacja	Pole	Dialogu	
Siedziba	i	adres:	ul.	Sady	Żoliborskie	15	lok.	30,	01-772	Warszawa,	Polska		
Adres	biura:	ul.	gen.	W.	Andersa	13,	00-159	Warszawa,	Polska		

Adres	poczty	elektronicznej:	kontakt@poledialogu.org.pl	
Data	wpisu	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym:	15.02.2011	
Numer	KRS:	0000378360	

REGON:	142815249	
NIP:	522	297	27	81	

Skład	zarządu	Fundacji	w	2017	roku	

Do	12	czerwca	2017	roku:	
Marta	Ostrowska	–	prezeska	Fundacji 
Marta	Szaranowicz-Kusz	–	członkini	Zarządu	Fundacji	

Agata	Urbanik	–	członkini	Zarządu	Fundacji			
	
Od	13	czerwca	2017	roku:	

Agata	Urbanik	–	prezeska	Fundacji	
Marta	Szaranowicz-Kusz	–	członkini	Zarządu	Fundacji	
Marta	Ostrowska	–	członkini	Zarządu	Fundacji			

	

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.	

 
 



 

3	

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	niesklasyfikowane	(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	2017	roku	

• uchwała	nr	1/2017	z	dnia	1	stycznia	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	wzoru	sprawozdania	
finansowego.		

• uchwała	nr	2/2017	z	dnia	1	kwietnia	2017	r.	w	sprawie	powołania	osoby	odpowiedzialnej	za	

wykonywanie	obowiązków	Fundacji	w	zakresie	przeciwdziałania	praniu	pieniędzy	oraz	
finansowaniu	terroryzmu,	określonych	w	ustawie	o	przeciwdziałaniu	praniu	pieniędzy	i	
finansowaniu	terroryzmu	oraz	Procedurze	wewnętrznej,	zwaną	Koordynatorem.	

• uchwała	nr	3/2017	z	dnia	8	czerwca	2017	r.	w	sprawie	zatwierdzenia	bilansu	i	rachunku	
zysków	i	strat	oraz	przeznaczenie	nadwyżki	bilansowej	za	rok	2016.	

• uchwała	nr	4/2017	z	dnia	31	sierpnia	2017	r.	w	sprawie	wypowiedzenia	umowy	biuru	

rachunkowemu	BC	Partners	i	podjęcia	współpracy	z	Kancelarią	Prawno-Podatkową	Anna	
Stolorz.	

• uchwała	nr	5/2017	z	dnia	29	września	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	sprawozdania	

merytorycznego	za	rok	2016.		
• uchwała	nr	6/2017	z	dnia	29	września	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	instrukcji	obiegu	doku-

mentów	księgowych.	

• uchwała	nr	7/2017	z	dnia	29	września	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	Polityki	Bezpieczeństwa	
Fundacji	Pole	Dialogu	w	zakresie	przetwarzania	danych	osobowych.	

• uchwała	nr	8/2017	z	dnia	29	września	2017	r.	w	sprawie	przyjęcia	Instrukcji	Fundacji	Pole	

Dialogu	w	zakresie	zarządzania	systemem	informatycznym,	służącym	do	przetwarzania	
danych	osobowych.	
	

Uchwały	Rady	Fundacji	w	2017	roku	

• uchwała	nr	1/2017	z	dnia	2	lutego	2017	r.	powołująca	na	kolejną	kadencję	Radę	Fundacji	
Pole	Dialogu	w	dotychczasowym	składzie.	

• uchwała	nr	2/2017	z	dnia	2	lutego	2017	r.	dotycząca	powołania	nowej	członkini	Rady	
Fundacji.	

• uchwała	3/2017	z	dnia	13	czerwca	2017	r.	zatwierdzająca	roczne	sprawozdanie	finansowe	

Fundacji	za	rok	2016	i	udzielająca	absolutorium	członkiniom	zarządu.	
• uchwała	4/2017	z	dnia	13	czerwca	2017	r.	powołująca	nowy	zarząd	fundacji	w	składzie:	

Marta	Ostrowska,	Marta	Szaranowicz-Kusz,	Agata	Urbanik.	
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• uchwała	5/2017	z	dnia	13	czerwca	2017	r.	powierzająca	funkcję	Prezeski	Fundacji	Agacie	
Urbanik.	

• uchwała	nr	6/2017	z	dnia	4	października	2017	r.	o	zmianie	§6,	§8,i	§	14	statutu	Fundacji.	
• uchwała	nr	7/2017	z	dnia	4	października	2017	r.	zatwierdzająca	roczne	sprawozdanie	

merytoryczne	Fundacji	Pole	Dialogu	za	rok	2016.	
• uchwała	nr	8/2017	z	dnia	4	października	2017	r.	podejmująca	decyzję	o	zatrudnieniu	prezeski	

zarządu	na	umowę	o	pracę	na	stanowisku	dyrektorki	Fundacji.	



 

5	

 

	

	
	
	
	
Działania	merytoryczne	
zrealizowane	w	2017	roku	
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Projekty	
	

1.	Edukacja	o	budżecie	partycypacyjnym	w	szkołach	
 

Lider	i	partner	projektu	 Fundacja	Pole	Dialogu			

Źródło	finansowania		 Urząd	Miasta	Stołecznego	Warszawy	

Kwota	dofinansowania	 Wartość	projektu:	82	491	PLN	
Całość	dotacji:		74	151	PLN	
Dotacja	FPD	w	2017:		26	460	PLN	

Okres	realizacji	 1	września	2017	–	30	czerwca	2018	

Skład	zespołu	realizującego	projekt	 Marta	Ostrowska,	Marta	Szaranowicz-Kusz,	
Agata	Urbanik,	Mateusz	Wojcieszak	

(koordynacja).	Edukatorzy:	Monika	Probosz,	
Anna	Czyżewska,	Justyna	Dubanik,	Katarzyna	
Świątek,	Dorota	Zielińska.	

 

 

	

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;	

• wzmacnianie	społeczeństwa	
obywatelskiego,	spójności	i	

różnorodności	społecznej	oraz	wspomaganie	rozwoju	demokracji	i	zrównoważonego	
rozwoju.	
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Główne	cele	projektu	

Celem	projektu	było	zwiększenie	zaangażowanie	uczniów	szkół	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	z	
terenu	Warszawy	(dzielnice	Targówek	i	Włochy)	w	dzielnicowe	budżety	partycypacyjne	zarówno	na	
etapie	zgłaszania	wniosków,	jak	i	udziału	w	głosowaniu.	

Celem	działań	edukacyjnych	przeprowadzonych	przez	nasze	edukatorki	było	podniesienie	poziomu	
wiedzy	uczniów	i	nauczycieli	szkół	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	z	dwóch	dzielnic	Warszawy	na	

temat	budżetu	partycypacyjnego,	konstruowania	budżetów	dzielnicowych	oraz	funkcjonowania	
urzędów	dzielnic.	

Główne	działania	w	projekcie	

W	2017	roku	rozpoczęliśmy	współpracę	z	szóstką	szkół	publicznych	z	dzielnicy	Targówek	oraz	
Włochy.	W	szkołach	odbyły	się	lekcje	na	temat	budżetu	partycypacyjnego	(edukacyjne	i	kreatywne)	z	

50	klasami	oraz	warsztaty	o	budżecie	partycypacyjnym	dla	40	nauczycieli.	Pod	koniec	roku	
rozpoczęliśmy	etap	indywidualnych	konsultacji	dla	młodych	wnioskodawców,	które	kontynuowaliśmy	
w	2018	roku.	Zrealizowaliśmy	również	dwie	debaty	promocyjne	na	temat	dobrych	praktyk	z	

uczestniczących	szkół.	

Cykl	zajęć	w	szkołach	

W	50	lekcjach	o	zasadach	budżetu	
partycypacyjnego	w	6	szkołach	wzięło	w	

sumie	udział	1089	uczniów	i	uczennic.	
Tematyka	lekcji	obejmowała	m.in.	omówienie	
zasad	tworzenia	budżetu	dzielnicy,	zasad	i	

harmonogramu	budżetu	partycypacyjnego,	
przykłady	zrealizowanych	projektów.	Forma	
lekcji	umożliwiała	pracę	w	małych	grupach	

oraz	dyskusję	z	uczniami.	Opracowany	
scenariusz	podlegał	modyfikacjom	w	klasach	
o	zróżnicowanym	poziomie	wiedzy.	

Ekspertki,	sprawujące	nadzór	merytoryczny	nad	edukatorkami,	były	w	stałym	kontakcie	z	
edukatorkami	pracującymi	bezpośrednio	w	szkołach	-	zbierając	wnioski	z	przeprowadzonych	lekcji.	

Po	serii	pierwszych	lekcji	edukatorki	przeprowadziły	kolejne	50	lekcji	o	charakterze	kreatywnym,	

zachęcającym	uczniów	do	składania	projektów	do	dzielnicowego	budżetu	partycypacyjnego.	
Ponownie	wzięło	w	nich	udział	1089	uczniów	i	uczennic.	Lekcje	kreatywne	odbyły	się	w	grudniu,	tak	
aby	uczniowie	mieli	niezbędny	czas	do	stworzenia	wniosku	i	złożenia	go	zgodnie	z	regulaminem	

dzielnicowych	budżetów	partycypacyjnych	do	22	stycznia	2018	roku.	

Konsultacje	towarzyszące	zgłaszaniu	projektów	

Po	cyklu	dwóch	lekcji	chętni	uczniowie	i	uczennice	zainspirowani	do	dopracowania	swojego	pomysłu	

korzystali	z	indywidualnych	konsultacji.	We	wszystkich	szkołach	biorących	udział	w	projekcie	
zorganizowaliśmy	dyżury	konsultacyjne	wspierające	uczniów	w	skonkretyzowaniu	ich	pomysłów	i	
wpisaniu	go	do	formularza	projektu	do	budżetu	partycypacyjnego.	Konsultacje	dotyczyły	różnych	

tematów,	których	potrzebowali	uczniowie	–	dopracowania	pomysłu,	pisania	projektu,	wsparcia	przy	
pracy	nad	kosztorysem.	60	uczniów	i	uczennic	pracowało	nad	ok.	35	pomysłami.	Ogółem	
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przeprowadziliśmy	25	godzin	konsultacji	(średnio	4	godziny	na	szkołę).	Konsultacji	udzielały	
edukatorki	–	te	same,	które	w	danej	szkole	prowadziły	lekcje.	

Główne	wyzwania	i	sukcesy	

• Za	sukces	uważamy	rozwinięcie	komponentu	wspierania	nauczycieli	w	procesie	edukacji	

uczniów	o	budżecie	partycypacyjnym.	W	każdej	szkole	przeprowadziliśmy	szkolenie	dla	
wychowawców	i	nauczycieli	WOS	i	historii	–	przekazaliśmy	im	pomysły	i	narzędzia	do	
wspierania	pomysłowości	uczniów.	W	porównaniu	z	poprzednią	edycją	programu	w	roku	

szkolnym	2015-2016	bardziej	włączyliśmy	nauczycieli	w	proces	wspierania	uczniów	po	
lekcjach.		

• 	Za	sukces	uznajemy	włączenie	do	działania	nowej	dzielnicy,	z	którą	nie	mamy	długiej	historii	

współpracy.	Dwie	spośród	szkół	uczestniczących	w	projekcie	były	z	terenu	Włoch,	co	
pozwoliło	stworzyć	relację	z	koordynatorem	bp	w	urzędzie	dzielnicy	oraz	doradcą	ds.	

młodzieży.		

• Wyzwaniem	jest	umacnianie	w	Centrum	Komunikacji	Społecznej	potrzeby	utrzymania	
podobnych	działań	w	szkołach	w	różnych	dzielnicach.	Tylko	przemyślane	i	długofalowe	

działania	pozwolą	wpłynąć	na	stałe	zwiększanie	się	liczby	młodych	projektodawców	i	
głosujących	w	bp.		

	

Informacje	w	mediach	

• Wzmianka	o	projekcie	na	stronie	ZS	Wysockiego,	29	listopada	2017	r.		

• Informacja	o	nominacji	projektu	do	nagrody	SEKTOR	2017	w	kategorii	Programowy,	grudzień	
2017.	
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2.	Miasto	w	dialogu	z	trzecim	sektorem			

 

Lider	i	partnerzy	
projektu	

Fundacja	Pole	Dialogu	(lider),	Fundacja	
Pracownia	Badań	i	Innowacji	Społecznych	

„Stocznia”	(partner)		

Źródło	finansowania	 m.st.	Warszawa	

Kwota	dofinansowania	 Całkowita	wartość	projektu	125	230	PLN,		

Całość	dotacji	125	230	PLN	
Dotacja	FPD	w	2017	roku:	27	300,00	PLN	

Okres	realizacji	 czerwiec		2016	-	marzec	2017	

Skład	zespołu	
realizującego	projekt	

Agata	Urbanik,	Marta	Szaranowicz-Kusz,	Ewa	
Broma-Bąk	(koordynacja),	Marianna	

Wybieralska,	Katarzyna	Tadeusiak	

	

	

Główne	cele	projektu	

	„Miasto	w	dialogu	z	3	sektorem”	to	cykl	warsztatów	i	
debat	na	temat	zmiany	struktury	dialogu	m.st.	
Warszawy	z	organizacjami	pozarządowymi,	który	

przeprowadziliśmy	we	współpracy	z	Fundacją	
Stocznia.	Było	to	przedsięwzięcie	realizowane	na	
zlecenie	m.st.	Warszawy.	Podstawowym	pytaniem,	na	

które	odpowiedź	miał	przynieść	proces	„Miasto	w	
dialogu	z	trzecim	sektorem”,	to	w	jaki	sposób	
zapewnić	uczestnikom	struktury	dialogu	poczucie	

sensu	działania	i	wpływu	na	decyzje	urzędów.	

Praca	nad	reformą	warszawskiej	struktury	dialogu	z	trzecim	sektorem,	najbardziej	rozbudowanego	
systemu	tego	typu	w	Polsce,	była	wpisana	w	Program	rozwoju	współpracy	m.st.	Warszawy	z	
organizacjami	pozarządowymi	do	2020	roku	(PRW),	jak	również	Program	współpracy	m.st.	Warszawy	

w	2016	roku	z	organizacjami	pozarządowymi.	
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Potrzebę	zmian	w	tym	obszarze	diagnozowano	od	dłuższego	czasu,	zarówno	w	środowisku	
organizacji	pozarządowych,	jak	i	wśród	przedstawicieli	administracji	samorządowej.	Według	diagnozy	

zawartej	w	PRW	niemal	połowa	komisji	dialogu	społecznego	i	dzielnicowych	komisji	dialogu	
społecznego	określała	poziom	swojego	wpływu	na	decyzje	urzędów	jako	mały,	podczas	gdy	poczucie	

dużego	wpływu	miało	zaledwie	7	proc.	komisji	dialogu	społecznego	i	3	proc.	dzielnicowych	komisji	
dialogu	społecznego.	Skutkuje	to	sytuacją,	w	której	organizacje	pozarządowe	nie	widzą	sensu	
uczestniczenia	w	ciałach	dialogu,	postrzegając	dialog	toczący	się	tam	jako	czasochłonny	i	

nieproduktywny	albo	nie	widzą	swojego	interesu	w	angażowaniu	się.	

W	wyniku	procesu	został	opracowany	raport	z	rekomendacjami.	Rozwiązania	wypracowane	w	
ramach	„Miasta	w	dialogu	z	trzecim	sektorem”	zostały	wpisane	w	projekt	programu	współpracy	m.st.	
Warszawy	z	organizacjami	pozarządowymi	na	2018	rok,	który	został	następnie	poddany	konsultacjom	

społecznym	i	zacznie	obowiązywać	w	Warszawie	od	początku	2018	roku.		

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	
Główne	działania	miały	miejsce	w	roku	2016:	odbyły	się	wówczas	badania	jakościowe	warszawskiej	
struktury	dialogu,	warsztaty	diagnostyczne,	otwarta	debata	na	temat	struktury,	spotkania	tzw.	

KOLAB-u,	który	wypracował	trzy	modele	zmian	struktury	dialogu	w	Warszawie.	Jeszcze pod koniec 
2016 roku rozpoczęłyśmy wytężone prace nad opracowaniem gry dyskusyjnej na finałowe 
wydarzenie. 	

Gra	dyskusyjna	(styczeń-marzec	2017)	
Gra	dyskusyjna	była	finałowym	etapem	konsultacji	
rozwiązań	wypracowanych	w	toku	procesu.	Przy	

tworzeniu	gry	kierowałyśmy	się	następującymi	celami:		

• Przekazanie	osobom	uczestniczącym	wiedzy	o	
wypracowanych	w	ramach	KOLABu	rozwiązaniach	
oraz	opinii	i	argumentów	różnych	grup	

interesariuszy,	zebranych	podczas	wcześniejszych	
etapów	debaty;	

• zaangażowanie	uczestników	w	dyskusję	na	temat	konkretnych	rozwiązań;	

• w	dyskusji	mogli	wziąć	udział	zarówno	osoby	bardzo	dobrze	znające	warszawską	strukturę		
dialogu,	jak	i	takie,	które	dopiero	stawiały	w	niej	pierwsze	kroki;	

• zebranie	preferencji	osób	uczestniczących	w	grze	dotyczących	kształtu	struktury	dialogu.		
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Razem	z	Centrum	Komunikacji	Społecznej	ustalono,	że	
podczas	gry	uczestnicy	i	uczestniczki	będą	odpowiadać	

na	najważniejsze	pytania,	które	pojawiały	się	podczas	
całego	procesu	„Miasto	w	dialogu	z	trzecim	sektorem”	i	

to	one	będą	stanowić	oś	rozgrywki.	Zrezygnowano	z	
głosowania	poszczególnych	modeli	opracowanych	przez	
KOLAB,	aby	skupić	się	na	najistotniejszych	kwestiach,	

zmieścić	się	w	zaproponowanym	czasie.	Rozwiązania	
wypracowane	podczas	KOLAB-u	zostały	wykorzystane	
do	opracowania	możliwych	odpowiedzi	oraz	kart	argumentów	wykorzystywanych	podczas	rozgrywki.	

Pytania	dyskutowane	podczas	gry:	

• Czy	warto	angażować	się	w	warszawską	strukturę	dialogu?	(rozgrzewka)	

• Czy	rozszerzać	ciała	dialogu	o	nowych	uczestników?	

• Czy	dodawać	nowe	zadania	ciałom	dialogu?	Jakie?	

• Przyszłość	Forum	Dialogu	Społecznego,	czyli	jak	zapewnić	przepływ	informacji	w	strukturze	
dialogu?	

Gra	została	dopracowana	przez	tworzenie	kolejnych	prototypów	(testowanie	mechaniki	i	zakresu	
merytorycznego).	Przeprowadzono	dwa	razy	testy	gry	w	gronie	moderatorek	i	wolontariuszek.	

Gra	dyskusyjna	odbyła	się	13	marca	2017	w	Marzycielach	i	Rzemieślnikach,	wzięło	w	niej	udział	ok.	70	

osób.	Rozgrywka	rozpoczęła	się	od	krótkiego	wprowadzenia	na	forum,	po	czym	uczestnicy	i	
uczestniczki	usiedli	przy	9	stołach,	przy	których	dyskusję	prowadziły	doświadczone	i	przeszkolone	
moderatorki.		Zasadnicza	część	gry	trwała	ok.	2,5h.	Rozgrywka	była	podzielona	na	cztery	rundy,	każdą	

z	nich	kończyło	głosowanie.	Uczestnicy	i	uczestniczki	mogli	ponadto	wpisywać	swoje	komentarze	na	
tzw.	„kartach	ALE”.	Po	zasadniczej	części	rozgrywki	nastąpiła	przerwa,	podczas	której	osoby	
uczestniczące	korzystały	z	poczęstunku.	Równolegle	podliczano	głosy	i	została	opracowana	

prezentacja	przedstawiające	ilościowe	wyniki	gry,	którą	przedstawiono	na	forum	na	zakończenie	
dnia.		

Materiały:	
Fotorelacja	z	gry	dyskusyjnej	dostępna	jest	tutaj:	fb.com/poledialogu/posts/1248809465166963.	

Prezentacja	z	wynikami	gry	dyskusyjnej:	poledialogu.org.pl/wyniki-gry-dyskusyjnej-miasto-w-dialogu.	

	

Opracowanie	raportu	z	rekomendacjami		(marzec	2017)	
 

W	wyniku	procesu	został	opracowany	raport	z	rekomendacjami	
(poledialogu.org.pl/miasto-w-dialogu-z-trzecim-sektorem-rekomendacje).	
Raport	oparty	jest	na	najważniejszych	pytaniach	i	dylematach,	które	przewijały	

się	przez	cały	proces	„Miasto	w	dialogu”.	Każda	z	części	zawiera	
zdiagnozowane	potrzeby	i	problemy	obecnej	struktury	dialogu	a	następnie	

omawia	proponowane	rozwiązania.	Omówiono	w	nim:	
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• diagnozę	i	wyzwania	związane	z	obecną	strukturą	dialogu,	zmiany	wynikające	z	procesu	
„Miasto	w	dialogu”	i	rekomendacje	w	zakresie	stosowanego	nazewnictwa	oraz	organizacji	

poszczególnych	ciał	dialogu;	

• wartości,	na	jakich	powinien	opierać	się	dialog;	

• poszerzenie	ciał	dialogu	o	nowych	interesariuszy;	

• rekomendowane	nowe	zadanie	komisji	dialogu	społecznego;	

• rekomendacje	z	zakresu	budowania	świadomości	wśród	warszawskich	organizacji	
pozarządowych	istnienia	i	funkcji	struktury	dialogu,	działań	prowadzonych	przez	ciała	dialogu	

oraz	rozwoju	kultury	dialogu	wśród	uczestników	systemu;	

• dodatkowe	wnioski	zebrane	podczas	procesu,	które	mają	znaczenie	dla	innych	obszarów	
Programu	Rozwoju	Dialogu	i	Komunikacji	Społecznej.	

W	sumie	na	wszystkich	etapach	„Miasta	w	dialogu	z	trzecim	sektorem”	uczestniczyło	ponad	300	
osób.	Reprezentowały	one	warszawskie	organizacje	pozarządowe,	administrację	samorządową	

(zarówno	z	poziomu	miasta,	jak	i	dzielnic);	były	wśród	nich	także	osoby	niezwiązane	formalnie	z	
żadną	organizacją.	W	procesie	udział	wzięły	zarówno	osoby	udzielające	się	w	ciałach	dialogu	(o	
różnym	stażu	i	stopniu	zaangażowania),	jak	i	takie,	które	patrzą	na	strukturę	dialogu	z	pozycji	

obserwatorów.	

Informacje	w	mediach	i	wystąpienia	

• 	„Kto	wygrał	grę	o	dialog?	[relacja]”,	Jędrzej	Dutkiewicz,	2017-03-16,	
warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2037635.html/	

• Ogłoszenie	wyników	gry	dyskusyjnej:	youtube.com/watch?v=QR3efeGvDbo).		
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3.	Rozwój	instytucjonalny	Fundacji	Pole	Dialogu	

 

 

 

 

	
Lider	projektu	

	
Fundacja	Pole	Dialogu		

Źródło	finansowania		 m.st.	Warszawa	

Kwota	dofinansowania	 Wartość	projektu:	7420,00	PLN	
Całość	dotacji:		7	045,00	PLN	

Okres	realizacji	 czerwiec	–	grudzień	2017	

Skład	zespołu	
realizującego	projekt	

Agata	Urbanik,	Marta	Szaranowicz-
Kusz,	Marta	Ostrowska,	Mateusz	
Wojcieszak,	Katarzyna	Tadeusiak-

Jeznach,	Marianna	Wybieralska		

	

	

Główne	cele	projektu	

Dzięki	dotacji	z	urzędu	m.st.	Warszawy	w	2017	roku	mogliśmy	w	zespole	Fundacji	zająć	się	rozwojem	
instytucjonalnym	organizacji	w	trzech	obszarach:	

• kontynuowałyśmy	prace	strategiczne,	

• budowałyśmy	ofertę	działalności	gospodarczej	fundacji,	
• poszerzyliśmy	grono	potencjalnych	współpracowników	Pola	Dialogu.	
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Działalność	publiczna	i	inne	inicjatywy 

Konferencje,	wystąpienia,	ciała	społeczne	
 
Rada	ds.	budżetu	partycypacyjnego	przy	Prezydent	m.st.	Warszawy	(cały	rok) 

Marta	Szaranowicz-Kusz	kontynuowała	swoje	zaangażowanie	w	Radzie	ds.	Budżetu	Partycypacyjnego	
przy	Prezydent	m.st.	Warszawy.	20	kwietnia	2017	roku	została	wybraną	członkinią	Rady	drugiej	
kadencji,	na	okres	3	lat.Do	zadań	Rady	należy	w	szczególności:	konsultowanie	i	opiniowanie	realizacji	
budżetu	partycypacyjnego;	opiniowanie	wyników	ewaluacji	i	monitoringu	budżetu	partycypacyjnego;	
działania	zmierzające	do	rozwoju	budżetu	partycypacyjnego	w	Warszawie;	wspieranie	procesu	
wdrażania	w	szczególności	poprzez	działania	konsultacyjno-doradcze	oraz	reprezentacyjne. 

Dizajn	i	partycypacja?	(kwiecień	2017)	
Agata	Urbanik	uczestniczyła	w	panelu	dyskusyjnym	„Dizajn	i	partycypacja?”	na	zaproszenie	

pracowników	Wydziału	Projektowego	ASP	w	Katowicach.	Z	Anną	Karłowską	i	Pawłem	Jaworskim	z	
Napraw	Sobie	Miasto	oraz	Weroniką	Mehr	i	Marią	Prochaczek	z	muflon	studio	rozmawiała	o	tym,	
czym	jest	dizajn/projektowanie	partycypacyjne	i	zaangażowane	społecznie,	jaka	jest	różnica	między	

projektowaniem	jako	postawą	życiową	i	projektowaniem	jako	zawodem,	o	roli	błędów	i	rozbudzaniu	
ciekawości,	o	projektowaniu	zmiany	(społecznej).	 

Udział	w	zespole	ds.	modelowej	rewitalizacji	miast	przy	Centrum	Komunikacji	Społecznej	m.st.	
Warszawy	(od	września	20117)	

Marta	Ostrowska	reprezentowała	Fundację	na	spotkaniach	zespołu	ds.	modelowej	rewitalizacji	przy	
Centrum	Komunikacji	Społecznej.	Celem	zespołu	jest	opracowanie	modelu	angażowania	

mieszkańców	w	podnoszenie	atrakcyjności	przestrzeni	publicznej.	W	skład	zespołu	wchodzą	
urzędnicy	miejscy,	architekci	i	urbaniści	oraz	praktycy	partycypacji.	Prace	zespołu	będą	trwały	do	
roku	2018-tego.	

	

Media	i	publikacje	
	

• Na	łamach	portalu	warszawa.ngo.pl	Agata	Urbanik	opublikowała	komentarz	pt.	„Zróbmy	trzy,	

proste	kroki”	w	debacie	„Czy	organizacje	społeczne	skleją	społeczeństwo?”:	
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-skleja-spoleczenstwo-zrobmy-trzy-proste-kroki.			

	

• Agata	Urbanik,	„Miasto	w	dialogu	z	trzecim	sektorem.	Rekomendacje”,		
Fundacja	Pole	Dialogu	2017.	
poledialogu.org.pl/miasto-w-dialogu-z-trzecim-sektorem-rekomendacje/	

Raport	oparty	jest	na	najważniejszych	pytaniach	i	dylematach,	które	
przewijały	się	przez	cały	proces	„Miasto	w	dialogu”.	Każda	z	części	zawiera	
zdiagnozowane	potrzeby	i	problemy	starej	struktury	dialogu	a	następnie	omawia	

proponowane	rozwiązania.		
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• Agata	Urbanik,	„Raport	podsumowujący	debaty	obywatelskie	<<Polska	przyjazna	pszczołom>>,	
Fundacja	Pole	Dialogu	2017.	

poledialogu.org.pl/raport-polska-przyjazna-pszczolom/.	Raport	prezentuje	wyniki	gry	dyskusyjnej	
„Polska	przyjazna	pszczołom”	stworzonej	na	zlecenie	Fundacji	Greenpeace	Polska	przez	zespół	

Fundacji	Pole	Dialogu	w	składzie	Agata	Urbanik,	Marianna	Wybieralska	i	Marta	Szaranowicz-Kusz.	
W	raporcie	został	zawarty	również	opis	narzędzia	oraz	podsumowanie	sześciu	debat	
zorganizowanych	na	jesieni	2017	roku.	Podczas	debat	zbierane	były	dane	–	zarówno	ilościowe	

(wyniki	głosowań	na	poszczególne	pytania	zadane	w	trakcie	debat),	jak	i	jakościowe	(uwagi	i	
komentarze	uczestniczek	i	uczestników).		Debaty	obywatelskie	były	częścią	procesu	tworzenia	
Narodowej	Strategii	Ochrony	Owadów	Zapylających,	zainicjowanej	przez	Greenpeace	Polska.		

	

• Przemysław	Sadura,	Katarzyna	Murawska,	Zofia	Włodarczyk	
(współpraca),		„Polska	wieś	2017:	diagnoza	i	prognoza.	Raport	z	badania”.	

Skrót,	Fundacja	Wspomagania	Wsi	Warszawa	2017	
poledialogu.org.pl/polska-wies-2017-diagnoza-prognoza-raport-badania/	

Raport	prezentuje	najważniejsze	wnioski	i	rekomendacje	wynikające	z	

badania	realizowanego	na	zlecenie	Fundacji	Wspomagania	Wsi	przez	
zespół,	w	którego	skład	weszli	dr	Przemysław	Sadura,	Katarzyna	
Murawska	i	Zofia	Włodarczyk.	Prace	badawcze	były	prowadzone	od	

września	2016	roku	do	lipca	2017	roku	w	ramach	projektu	Fundacji	Pole	
Dialogu.	Raport	jest	opublikowany	na	licencji	Creative	Commons	Uznanie	autorstwa-Na	tych	
samych	warunkach	4.0	Międzynarodowe	(CC	BY-SA	4.0).	

	

• Przemysław	Sadura,	Katarzyna	Murawska,	Zofia	Włodarczyk	
(współpraca),		„Polska	wieś	2017:	diagnoza	i	prognoza.	Raport	z	

badania.	Pełna	wersja,	Fundacja	Wspomagania	Wsi	Warszawa	2017	
poledialogu.org.pl/polska-wies-2017-diagnoza-prognoza-raport-
badania-pelna-wersja/	

Raport	prezentuje	wnioski	i	rekomendacje	wynikające	z	badania	
realizowanego	na	zlecenie	Fundacji	Wspomagania	Wsi	przez	zespół,	w	

którego	skład	weszli	dr	Przemysław	Sadura,	Katarzyna	Murawska	i	Zofia	Włodarczyk.	Prace	

badawcze	były	prowadzone	od	września	2016	roku	do	lipca	2017	roku	w	ramach	projektu	
Fundacji	Pole	Dialogu.	Raport	jest	opublikowany	na	licencji	Creative	Commons	Uznanie	
autorstwa-Na	tych	samych	warunkach	4.0	Międzynarodowe	(CC	BY-SA	4.0).	

	

• Magdalena	Golan,	Marta	Ostrowska,	Agata	Urbanik,	Katarzyna	

Tadeusiak-Jeznach,,,	Beata	Rothimel,	Michał	Skrobot,	
“Działania	angażujące	mieszkańców	w	proces	tworzenia	
koncepcji	zagospodarowania	skweru	między	ul.	Letnią	i	ul.	

Kamienną.	Raport”,	Fundacja	Pole	Dialogu,	Warszawa	2018	

https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Raport-
konsultacje-skwer-Kamienna-Letnia.pdf	
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Raport	prezentuje	przebieg	i	wyniku	procesu	tworzenia	koncepcji	zagospodarowania	skweru	
między	ulicami	Letnią	i	Kamienną	na	warszawskiej	Pradze	Północ.	
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Działalność	gospodarcza	
Fundacja	w	2017	prowadziła	działalność	gospodarczą	w	trzech	obszarach:	

• Edukacja	(szkolenia),	

• Badania	społeczne	(diagnoz	lokalnych),	

• Dialog	(prowadzenie	procesów	partycypacyjnych,	facylitacje	i	warsztaty).	

	

Edukacja	

Forum	Metropolitalne	
W	lutym	Agata	Urbanik	wzięła	udział	w	II	Metropolitalnym	Forum	Kultury	w	Wejherowie	i	Gdańsku.	
Pierwszego	dnia	Forum	Agata	uczestniczyła		w	panelu	„Biblioteka	jako	nowoczesny	obiekt	
architektoniczny	zaprojektowany	do	pełnienia	funkcji	kulturalnej",	natomiast	w	drugiego	

poprowadziła	dwa	warsztaty	„Design	thinking,	czyli	jak	nowocześnie	projektować	biblioteki”.	

Fundacja	British	Council	
W	marcu	i	kwietniu	Agata	Urbanik	poprowadziła	trzyczęściowe	szkolenie	dla	zespołu	Fundacji	British	
Council	„Diagnoza	potrzeb	w	działaniach	społecznych”.	

Szkolenia	dla	bibliotek	powiatu	oświęcimskiego	
Agata	Urbanik	poprowadziła	w	kwietniu	i	maju	dwa	szkolenia	dla	bibliotek	powiatu	oświęcimskiego:	
„Myślenie	projektowe	(design	thinking)	w	bibliotece”	i	„Diagnoza	potrzeb	szyta	na	miarę”.		

Współpraca	z	katowicką	Akademią	Sztuk	Pięknych	
Na	zaproszenie	Koła	Naukowego	Projektowania	Graficznego	„Kilo	dizajnu”	na	katowickiej	ASP	Agata	

wygłosiła	w	maju	2017	wykład	„Pytanie	jako	narzędzie	projektanta”.			

	

Dialog		

Program	Stacja	–	„Razem	bezpieczniej”	
W	styczniu	Agata	Urbanik	zakończyła	superwizję	dla	zespołu	outreachworkerów	i	outreachworkerek	

projektu	„Razem	bezpieczniej”	prowadzonego	przez	Stowarzyszenie	Program	Stacja.	Jednym	z	
głównych	celów	projektu	jest	wspieranie	pracowniczek	i	pracowników	seksualnych	w	samorozwoju	i	
działaniu	na	rzecz	własnej	grupy	zawodowej.	http://razembezpieczniej.org.		

Współpraca	z	Centrum	Wsparcia	Migrantów	i	Migrantek	w	Gdańsku	
Na	początku	marca	Agata	Urbanik	moderowała	spotkanie	przygotowawcze	zespołu	koordynującego	

powstawanie	Regionalnej	Strategii	Zarządzania	Migracjami	na	Pomorzu.	Celem	spotkania	było	
ustalenie	celów	procesu,	jego	kolejnych	etapów,	udziałowców,	a	także	sposobu	komunikacji.	Za	
przedsięwzięcie	odpowiada	Centrum	Wsparcia	Migrantów	i	Migrantek,	we	współpracy	z	Metropolią	

Gdańsk-Gdynia-Sopot,	Powiatem	Kartuskim	i	Ministerstwem	Pracy	i	Polityki	Społecznej.		
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Społeczne	forum	gazu	łupkowego	dla	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu 
W	kwietniu	2017	roku	na	zlecenie	UAM	w	Poznaniu	Fundacja	Pole	Dialogu	zorganizowała	społeczne	
forum	gazu	łupkowego,	czyli	moderowaną	dyskusją	dla	interesariuszy	zaangażowanych	w	tę	

tematykę	o	jej	przyszłości.	Forum	było	organizowane	w	ramach	projektu	finansowanego	przez	NCN	
pt.	„Gaz	z	łupków	nowym	wyzwaniem	dla	Europy:	rola	wiedzy	eksperckiej	w	procesach	integracji	
europejskiej”.	Warsztaty	były	skierowane	do	interesariuszy	i	miały	na	celu	podzielenie	się	

doświadczeniami,	refleksjami	i	wnioskami	na	przyszłość	dot.	wydobycia	gazu	łupkowego	w	Polsce.	
Pole	Dialogu	odpowiadało	za	organizację	wydarzenia	oraz	za	prowadzenie	spotkania	(moderowała	
Katarzyna	Tadeusiak-Jeznach).		

Warsztat	na	temat	Programu	Dialog	dla	CKS	
W	czerwcu	Agata	Urbanik	poprowadziła	dla	Wydziału	Konsultacji	Społecznych	i	Wydziału	Budżetu	

Partycypacyjnego	Centrum	Komunikacji	Społecznej	m.st.	Warszawy	dwa	warsztaty	na	temat	
powstającego	dokumentu	strategicznego	-	Programu	Dialog,	który	stworzy	ramy	dialogu	między	m.st.	
Warszawą	a	mieszkańcami	(do	roku	2025).	Celem	warsztatu	było	zrewidowanie	dotychczasowych	

prac:	wyznaczonych	celów	ogólnych	i	pośrednich,	namysł	nad	działaniami	i	przeformułowanie	ich	w	
taki	sposób,	aby	były	operacyjne	dla	zespołów	wyżej	wymienionych	wydziałów,	które	będą	korzystać	
ze	strategii	w	kolejnych	latach.	

Warsztat	z	zespołem	gimnazjum	społecznego	MTE	w	Milanówku	
Pod	koniec	czerwca	Agata	Urbanik	poprowadziła	dwudniowy	warsztat	dla	grona	pedagogicznego	

dawnego	gimnazjum	społecznego	MTE	w	Milanówku,	które	kilka	dni	wcześniej	zostało	przekształcone	
w	podstawówkę.	Celem	warsztatu	była	rozmowa	na	temat	wyzwań	związanych	z	trudnym	
momentem	w	historii	szkoły,	ustalenie	zasad	komunikacji	w	ramach	grona	pedagogicznego	oraz	

sposobu	podziału	zadań	między	poszczególne	osoby.	

Warsztaty	strategiczne	i	moderacja	panelu	podczas	Forum	Regionów	Dziewuchy	Dziewuchom	
W	weekend	30	września/1	października	Agata	Urbanik	uczestniczyła	w	I	Forum	Regionów	ruchu	
Dziewuchy	Dziewuchom	organizowanym	przez	Łódzkie	Dziewuchy	Dziewuchom.	Pierwszego	dnia	
moderowała	panel	dyskusyjny	"Działania	społeczne	-	rozwiązania,	które	się	sprawdzają	w	praktyce",	

w	czasie	którego	dr	Małgorzata	Tkacz-Janik,	Bohdan	Pękacki	(Greenpeace	Polska),	Katarzyna	
Mikołajczyk	(Fundacja	Normalne	Miasto	Fenomen),	Ida	Mickiewicz-Florczak	(Fabryka	Równości)	
dzielili	się	swoimi	doświadczeniami,	które	mogą	przydać	się	Dziewuchom	(zapis	filmowy:	

https://www.facebook.com/lodzkiedziewuchy/videos/853764588117069).	W	sobotę	i	niedzielę	
Agata	prowadziła	wewnętrzne,	zamknięte	spotkanie	warsztatowe	na	temat	przyszłości	ruchu	–	
wyzwań,	które	przed	nim	stoją	i	działań,	które	należy	podjąć	w	pierwszej	kolejności.	

Partycypacyjne	wypracowanie	misji	społecznej	teatru	TR	Warszawa	na	zlecenie	Biura	Kultury	m.st.	
Warszawy		
Od	marca	do	czerwca	2017	r.	zespół	Fundacji	Pole	Dialogu	pod	kierunkiem	Marty	Szaranowicz-Kusz	

we	współpracy	z	dr	Mikołajem	Lewickim	z	Uniwersytetu	Warszawskiego	i		Fundacją	Pracownia	Badań	
i	 Innowacji	 Społecznych	 „Stocznia”	 realizował	 proces	 wypracowania	 misji	 społecznej	 teatru	 TR	
Warszawa.	Biuro	Kultury	m.st.	Warszawy	w	związku	 z	pracami	nad	wdrażaniem	Programu	Rozwoju	

Kultury	 2020	 (PRK)	 rozpoczęło	 prace	 nad	 partycypacyjnym	 wypracowywaniem	 misji	 społecznej	
wszystkich	 18	 warszawskich	 teatrów	 publicznych.	 Działania	 w	 TR	 Warszawa	 mają	 być	 pilotażem	
procesów	 w	 kolejnych	 teatrach	 miejskich	 teatrach.	 W	 ramach	 pilotażu	 odbyły	 się	 warsztaty	 z	



 

19	

zespołem	TR	Warszawa	i	Biura	Kultury,	następnie	badanie	interesariuszy,	i	wreszcie	kolejne	warsztaty	
z	zespołem	mające	na	celu	dopracowanie	misji	i	sformułowanie	preambuły	do	statutu	teatru.			

Projekt	podsumowały	trzy	raporty:	

- Miejskie	teatry	w	Warszawie	w	kontekście	misji	społecznej.	Wyniki	analizy	danych	zastanych.	
- Diagnoza	TR	Warszawa.	Analiza	danych	zastanych	i	wyniki	badania	interesariuszy.	
- Propozycja	modelu	procesu	wypracowania	preambuły	statutu	warszawskich	teatrów	

uwzględniających	misję	społeczną	instytucji	kultury.	

Debaty	obywatelskie:	Polska	przyjazna	pszczołom	i	innym	zapylaczom	dla	Greenpeace	Polska	
Na	jesieni	opracowałyśmy	dla	Greenpeace	Polska	

grę	dyskusyjną	„Polska	Przyjazna	Pszczołom”.		W	
oparciu	o	nią	Greenpeace	zorganizował	debaty	

obywatelskie,	które	wspierają	tworzenie	Narodowej	
Strategii	Ochrony	Owadów	Zapylających.		

Strategia,	nad	którą	pracuje	zespół	naukowców	i	
rada	społeczna	została	ukończona	w	2018	roku.	

Debaty	obywatelskie	miały	na	celu	z	jednej	strony	
zbudowanie	społecznego	poparcia	i	
zainteresowania	dla	strategii,	z	drugiej	dały	

przestrzeń	obywatelom	i	obywatelkom	do	zabrania	głosu	na	ważny	dla	nich	temat.		Jesienne	debaty	
odbyły	się	w	Gdańsku,	Bydgoszczy,	Koszalinie,	Lublinie,	Wrocławiu	i	Warszawie.	W	sumie	o	
zapylaczach	dyskutowało	120	osób.	Zebrane	osoby	dyskutowały	o	zasadności	tworzenia	

strategicznego	dokumentu	dotyczącego	zapylaczy,	o	tym,	jak	zmniejszać	stosowanie	środków	
ochrony	roślin	szkodliwych	dla	owadów	oraz	jak	dbać	o	ich	siedliska.	

W	ramach	przedsięwzięcia	–	zaprojektowałyśmy	grę	dyskusyjną	(wymyślenie	koncepcji,	opracowanie	
mechanizmu	i	scenariusza)	i	stworzyłyśmy	materiały	merytoryczne	(karty	wiedzy),	przeszkoliłyśmy	

wolontariuszki,	które	poprowadziły	rozgrywki,	towarzyszyłyśmy	ekipie	Greenpeace	w	pszczelim	
objeździe	po	kraju,	a	na	zakończenie	napisałyśmy	także	raport	podsumowujący.			

Materiały:	

• 	raport	podsumowujący	debaty	(poledialogu.org.pl/raport-polska-przyjazna-pszczolom),	
• Gra	dyskusyjna	„Polska	przyjazna	pszczołom”	do	samodzielnego	wydruku	spakowany	folder	z	

grą	do	samodzielnego	wydruku	(poledialogu.org.pl/polska-przyjazna-pszczolom).	
• Fotorelacja	z	rozgrywek:	fb.com/poledialogu/photos/?tab=albums.		

Partycypacyjne	 wypracowanie	 misji	 społecznej	 Teatru	 Lalka	 i	 Teatru	 Kwadrat	 na	 zlecenie	 Biura	
Kultury	m.st.	Warszawy		
Od	sierpnia	do	grudnia	2017	r.	 trwały	prace	nad	partycypacyjnym	wypracowaniem	misji	 społecznej	
dwóch	 warszawskich	 teatrów	 –	 Lalka	 i	 Kwadrat.	 Oba	 procesy	 były	 realizowane	 według	 modelu	

wypracowanego	w	pilotażu	dla	TR	Warszawa,	opisanego	przez	zespół	projektu	w	czerwcu	2017	r.	W	
pracach	 brał	 udział	 zespół	 Fundacji	 Pole	 Dialogu	 (Marta	 Szaranowicz-Kusz,	 Katarzyna	 Tadeusiak-
Jeznach),	 dr	 Mikołaj	 Lewicki	 z	 Uniwersytetu	 Warszawskiego	 oraz	 Fundacja	 Pracownia	 Badań	 i	

Innowacji	Społecznych	„Stocznia”.		

Prace	zakończą	się	raportami	podsumowującymi	dla	każdego	z	teatrów	w	kwietniu	2018	roku.		
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Partycypacyjne	wypracowanie	koncepcji	zagospodarowania	skweru	przy	ul.	Letniej	i	ul.	Kamiennej	
w	Warszawie 

	
	

W	ostatnich	trzech	miesiącach	2017	r.	na	
zlecenie	Centrum	Komunikacji	Społecznej	
zrealizowałyśmy	konsultacje	dotyczące	

przyszłości	skweru	między	ulicami	Letnią	i	
Kamienną	na	warszawskiej	Pradze	Północ.	
Zlecenie	CKS	obejmowało	zarówno	

konsultacje,	jak	i	wypracowanie	koncepcji	
zagospodarowania	skweru,	w	związku	z	

tym	prace	zostały	zrealizowane	w	interdyscyplinarnym	zespole:	

Fundacja	Pole	Dialogu:	Magdalena	Golan,	Marta	Ostrowska	(koordynacja),	Katarzyna	Tadeusiak-

Jeznach,	Agata	Urbanik	oraz	wolontariuszki.	

Akademia	Sztuki	Architektury	Krajobrazu	(www.tosztuka.pl):	Beata	Rothimel,	Michał	Skrobot.	

Część	konsultacyjna	wypracowania	koncepcji	składała	się	z	następujących	elementów:	

1. Zwiad	badawczy	(23	października	–	10	listopada	2017).	Spotkania	z	zarządcami	i	wspólnotami,	
wywiady	indywidualne.	

2. Informowanie	o	konsultacjach	(od	3	listopada	2017).	Ulotki	i	plakaty,	informacje	w	internecie,	
tablica	informacyjna	na	skwerze.	

3. Ankieta	(7	listopada	–	15	listopada	2017).	Realizacja	ankiety	w	wersji	papierowej	i	on-line.	

4. Akcja	animacyjno-informacyjna	(12	listopada	2017).	Spotkanie	na	skwerze,	punkt	informacyjny	i	
działania	animacyjne.	

5. Warsztaty	projektowe	(18	listopada	2017).	Spacer	architektoniczny,	wykład	inspiracyjny	i	
tworzenie	na	mapkach	własnych	pomysłów	na	projekt	skweru.	

6. Konsultacje	koncepcji	modernizacji	(2	grudnia	2017).	Spotkanie	z	prezentacją	projektu	
architektonicznego	oraz	zebranie	uwag.	

7. Zbieranie	uwag	do	projektu	przez	internet	(do	06	grudnia	2017).	

W	wyniku	konsultacji	społecznych	architekci	

krajobrazu	opracowali	koncepcję	
zagospodarowania	skweru.	Prezentuje	ją	
raport	podsumowujący	konsultacje.	

CKS	zleciło	wypracowanie	koncepcji	skweru	

Letnia-Kamienna	w	ramach	projektu	
„Rewitalizacja	–	wspólna	sprawa”	

współfinansowanego	ze	środków	Unii	
Europejskiej.		
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Badania	

Ewaluacja	Programu	Równać	Szanse	dla	Polskiej	Fundacji	Dzieci	i	Młodzieży	
Badanie	ewaluacyjne	edycji	2015	Programu	Równać	Szanse	prowadzonego	przez	Polską	Fundację	
Dzieci	i	Młodzieży.	Badanie	objęło	ilościową	analizę	kwestionariuszy,	wywiady	pogłębione	oraz	studia	

przypadków.	Raport	z	badania	i	prezentacja	dostępne	są	na	stronie	internetowej	Fundacji.	Zespół:	
Agata	Urbanik,	Agnieszka	Mulak,	Monika	Probosz.	

Badanie	„Polska	wieś:	diagnoza	i	prognoza”	dla	Fundacji	Wspomagania	Wsi	
Celem	badania	było	opracowanie	bilansu	przemian,	jakie	zaszły	na	polskiej	wsi	w	ciągu	ostatnich	30	
lat,	diagnozę	sytuacji	obecnej	oraz	wyznaczenie	najbardziej	prawdopodobnych	scenariuszy	zmian	w	

ciągu	kolejnych	30	lat.	Badanie	rozpoczęło	się	we	wrześniu	2016	roku	i	zostało	sfinalizowane	w	roku	
2017.	Zespół:	dr	Przemysław	Sadura,	Katarzyna	Murawska,	Zofia	Włodarczyk.		

Ewaluacja	programu	Otwarty	IKM	na	zlecenie	Instytutu	Kultury	Miejskiej	z	Gdańska 
W	maju	2017	roku	na	zlecenie	Instytutu	Kultury	Miejskiej	w	Gdańsku	Fundacja	Pole	Dialogu	
przeprowadziła	ewaluację	programu	Otwarty	IKM:	przedsięwzięcia	polegającego	na	współorganizacji	

projektów	kulturalnych,	społeczno-kulturalnych	i	edukacyjnych	w	IKM	przez	wszystkie	
zainteresowane	osoby	mieszkające	w	Gdańsku.	Odbył	się	warsztat	z	zespołem	IKM	(prowadzenie	
Agata	Urbanik	i	Borys	Martela)	oraz	wywiad	grupowy	z	osobami,	które	zrealizowały	projekt	w	

Otwartym	IKM	(prowadzenie	Borys	Martela).	Całość	podsumował	raport	z	badania.		

Ewaluacja	partycypacyjna	konsultacji	społecznych	domów	sąsiedzkich	na	zlecenie	Centrum	
Komunikacji	Społecznej	m.st.	Warszawy	
Od	października	do	grudnia	2017	r.	Marta	Szaranowicz-Kusz	pracowała	z	Wydziałem	Konsultacji	
Społecznych	i	Zespołem	Wzmacniania	Wspólnoty	Lokalnej	CKS,	opracowując	sposób	na	
partycypacyjną	ewaluację	(czyli	włączającą	wszystkich	interesariuszy	–	zarówno	realizatorów	

badania,	jak	i	samych	badanych	w	tworzenie	jego	ram)	konsultacji	społecznych	domów	sąsiedzkich,	
prowadzonych	w	warszawskich	dzielnicach.		W	ramach	współpracy	odbyły	się	następujące	działania:	

- analiza	danych	zastanych,	

- wywiad	grupowy	z	koordynatorami	domów	sąsiedzkich,	
- wywiady	indywidualne	z	realizatorami	konsultacji	społecznych	dot.	domów	sąsiedzkich,		
- dwa	warsztaty	robocze	z	zespołem	CKS,	

- 	stworzenie	narzędzi	ewaluacyjnych.		
W	efekcie	współpracy	powstały	wytyczne	do	konsultacji	społecznych,	obejmujące	m.in.	narzędzia	
ewaluacyjne,	szablon	planu	konsultacji	społecznych	domu	sąsiedzkiego	i	zapytania	ofertowego	dot.	

konsultacji	społecznych	domu	sąsiedzkiego.	Projekt	miał	również	na	celu	propagowanie	idei	
ewaluacji	partycypacyjnej,	budując	jej	modelową	praktykę.	 Zespół:	Marta	Szaranowicz-Kusz,	Agata	
Urbanik. 

Ekspertyza	poświęcona	ewaluacji	partycypacyjnej	oraz	pilotażowe	badanie	dla	Instytutu	Badań	
Edukacyjnych		
Badanie	oraz	ekspertyza	stanowiły	element	szeroko	zakrojonych	działań	realizowanych	przez	Instytut	

Badań	Edukacyjnych	na	rzecz	wypracowania	i	wdrożenia	na	poziomie	ogólnokrajowym	
Zintegrowanego	Systemu	Kwalifikacji	(ZSK).			

Badanie	w	instytucji	szkoleniowej	realizowane	przez	naszą	Fundację	było	pilotażem	dla	badań	
ewaluacyjnych,	które	w	przyszłości	będą	prowadzone	w	instytucjach	szkolących	i	certyfikujących	w	

ramach	Zintegrowanego	Systemu	Kwalifikacji.	Wnioski	i	rekomendacje	z	badania	stały	się	częścią	
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ekspertyzy	poświęconej	partycypacyjnej	ewaluacji	rozwojowej.	Ekspertyza	jest	wewnętrznym	
materiałem	IBE.	W	styczniu	2018	roku	zaplanowane	jest	spotkanie	szkoleniowe	dla	pracowników	i	

pracowniczek	IBE	na	temat	partycypacyjnej	ewaluacji	rozwojowej	i	potencjału	wykorzystania	jej	w	
ramach	ZSK.	Zespół:	Marta	Ostrowska,	Jarema	Piekutowski,	Agata	Urbanik.	
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Skrócone	sprawozdanie	finansowe	

Informacja	o	wysokości	przychodów:	
Przychody	ogółem:	358	909,40	zł,	w	tym:		

• Przychody	z	działalności	statutowej	(dotacje):	81	841,16	zł	

• przychody	z	działalności	gospodarczej:	274	068,68	zł	

• przychody	operacyjne:	2999,56	zł	

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:	274	068,68	zł	

• Wynik	finansowy	na	działalności	gospodarczej:	dochód	60	241,33	zł	

• Procent	przychodu	z	działalności	gospodarczej	do	przychodu	osiągniętego	z	innych	źródeł:	
76,33	%	

Informacja	o	poniesionych	kosztach	na:	

1. realizację	celów	statutowych: 96	098,48	zł	

2. administrację	(czynsze,	księgowość,	opłaty	telefoniczne,	pocztowe	itp.)	oraz	wynagrodzenie	
pracowników	Fundacji:	87	786,48	zł	

3. działalność	gospodarczą:	213	827,35	zł	

4. pozostałe	koszty	operacyjne:	3	525,21	zł	
	

Pozostałe	informacje	finansowe:		

a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

W	2017	roku	Fundacja	zatrudniała	na	podstawie	umowy	o	pracę	cztery	osoby.		

Od	1	stycznia	2017	roku	trwała	kontynuacja	zatrudnienia:	

- dyrektorki	ds.	działalności	merytorycznej	w	wymiarze	całego	etatu,	od	sierpnia	w	
wymiarze	pół	etatu,	

- dyrektorki	ds.	finansów	i	działalności	komercyjnej	w	wymiarze	pół	etatu,	

- koordynatorki	ds.	finansowych	w	wymiarze	pół	etatu,	umowa	została	rozwiązana	31	
marca	za	porozumieniem	stron.	

Od	6	października	2017	roku	fundacja	zatrudniła:	

- dyrektorkę	fundacji	w	wymiarze	całego	etatu.	
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b) 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	

Łączny	koszt	wszystkich	wynagrodzeń	(z	tytułu	umów	o	pracę	i	umów	cywilno-prawnych)	

wypłaconych	przez	fundację	w	2017	roku	wyniósł	289	895,34	zł	brutto.	Łączny	koszt	ubezpieczeń	
społecznych	wyniósł	23	656,19	zł.	 

c) 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	

Osobom	 wchodzącym	 w	 skład	 zarządu	 Fundacji	 wypłacono	 w	 2017	 roku	 wynagrodzenia	 na	
łączną	kwotę:	101	589,34	zł.		

Członkowie	Rady	Fundacji	z	tytułu	pełnionych	funkcji	nie	otrzymują	wynagrodzenia,	tym	samym	
w	roku	2017	nie	otrzymywali	żadnego	wynagrodzenia.		

d) wydatki	na	wynagrodzenia	z	tytułu	umów	cywilno-prawnych	

179	266	zł. 

e) udzielone	przez	fundację	pożyczki	pieniężne		

Fundacja	nie	udzielała	pożyczek	w	2017	roku.	

f) kwoty	ulokowane	w	banku	wraz	z	nazwą	banku	

Fundacja	nie	posiadała	lokat	w	2017	roku.		

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

prawa	handlowego		

Fundacja	nie	nabyła	obligacji	i	akcji	w	2017	roku.	

h) nabyte	nieruchomości		

Fundacja	nie	nabyła	nieruchomości	w	2017	roku.	

i) nabyte	pozostałe	środki	trwałe	

Środki	trwałe	nabyte	przez	Fundację	w	2017	roku:	szafa	metalowa	zamykana. 

j) 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:	

67	940,44	zł.	

• Zobowiązania	wyceniono	na	dzień	bilansowy	i	wykazano	w	bilansie:	51	615,43	zł.	

• Należności	i	roszczenia	wyceniono	na	dzień	bilansowy	i	wykazano	w	bilansie:	0,0	zł.	
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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	2017	roku	prowadziła	działalności	zleconą	przez	podmioty	samorządowe	na	łączną	kwotę	
124	776,98	zł	zł	(Urząd	Miasta	Stołecznego	Warszawy,	Instytut	Kultury	Miejskiej	w	Gdańsku,	Miejska	

Biblioteka	Publiczna	w	Oświęcimiu,	Wojewódzka	i	Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Gdańsku).		

Fundacja	w	2017	roku	prowadziła	działalności	zleconą	przez	podmioty	państwowe	na	łączną	kwotę	
61	600,00	zł	zł	(Instytut	Badań	Edukacyjych,	Akademia	Sztuk	Pięknych	w	Katowicach,	Uniwersytet	

Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu).		

 

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:	
	

W	2017	roku	nie	były	prowadzone	kontrole	w	Fundacji.	 

	

	

Podpisy	członkiń	zarządu: 
 

 

 
Marta	Ostrowska 
 
 
 
Marta	Szaranowicz-Kusz 
 
 
 
Agata	Urbanik	 
 
 
 
Mateusz	Wojcieszak	

 


