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WSTĘP 
Podsumowując szósty już rok działalności Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” trzeba przyznać, że był kolejnym, szczególnym pod względem liczby stoczniowych 
projektów, ich skali i różnorodności oraz wyzwań, które się w jego trakcie pojawiły.  

W 2012 r. uporządkowaliśmy obszary zainteresowań Stoczni, nieco okrzepliśmy po 
zwiększonym wysiłku związanym z budowaniem nowej instytucji, a jednocześnie 
uspokoiliśmy niektóre nasze działania, które były dotychczas bardzo intensywne (m.in. ze 
względu na rosnące potrzeby finansowe Stoczni, a w szczególności zaciągnięty w 2009 r. 
kredyt). 

Lata 2013-2014 były czasem wykorzystywania i ugruntowywania tego, co w sensie 
instytucjonalnym udało nam się wypracować w latach poprzednich. Mogliśmy dzięki temu 
bardziej świadomie rozwijać naszą aktywność. 

Jeszcze silniej niż w latach poprzednich widoczny był wzrost samodzielności stoczniowców 
w realizacji projektów jak i gotowość wspierania pracy pozostałych członków zespołu. 
Dzięki temu wiele z projektów było niemal całkowicie przez nich realizowanych, przy 
niewielkim wsparciu członków Zarządu. 

Wykorzystując efekty pracy z 2012 r. organizowaliśmy stoczniową aktywność w ramach 
pięciu obszarów tematycznych (innowacje społeczne, lokalność, partycypacja obywatelska, 
wolontariat oraz zbliżanie wiedzy i praktyki).  

Korzystaliśmy przy tej okazji z tzw. stoczniowej teorii zmiany, czyli docelowego  
i kompleksowego sposobu działania Stoczni w poszczególnych obszarach tematycznych. 
Zgodnie z nią zmiany w każdym z pięciu obszarów tematycznych staramy się podejmować: 

1. działania o charakterze think-tankowym, czyli 
gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na dany 
temat; 

2. działania o charakterze do-tankowym, czyli 
samodzielnie prowadzimy przedsięwzięcia 
praktyczne w danym obszarze, testujemy nowe 
sposoby, podejścia, nowe narzędzia. 
Eksperymentujemy, żeby sprawdzić, czy nasze 
spojrzenie i rozwiązanie wpływa na rozwiązanie 
danej potrzeby, problemu; 

3. działania służące wypracowaniu rozwiązań o charakterze systemowym (bazujących na 
zgromadzonej wiedzy i własnych doświadczeniach), co oznacza, że prowadzimy działania 
rzecznicze, wpływamy na kształt polityk publicznych; 
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4. działania o charakterze edukacyjnym, co oznacza dzielimy się wiedzą na dany temat 
(np. poprzez spotkania, seminaria), ale także podnosimy kompetencje i wiedzę 
stoczniowego zespołu.  

Zapraszając do lektury niniejszego, nie ma co kryć, tradycyjnie już długiego dokumentu 
warto podkreślić, że naszym zamiarem było przygotowanie materiału, który nie tylko spełnia 
wymogi formalnego sprawozdania merytorycznego z naszej działalności, ale stanowi też 
próbę kompleksowego opisania w przystępny sposób tego, czym zajmowała się Stocznia  
w minionym roku, jakie są efekty owego zaangażowania i jaką jest instytucją po sześciu 
latach od swojego powstania.  

Mamy nadzieję, że lektura naszego sprawozdania okaże się pomocna  
w zrozumieniu działalności Stoczni w 2014 r. oraz w wyrobieniu sobie opinii na jej temat. 

 

W imieniu całego zespołu 

Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Maria Wiśnicka, Jan Herbst, Zofia Komorowska 

Zarząd Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 



 

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI 
 
Dane Fundacji: 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa 
NIP: 701-01-70-150 
Regon: 141754758 
Numer KRS: 0000324413 
Data wpisu do KRS: 25.02.2009 
E-mail: stocznia@stocznia.org.pl 
 
Zarząd Fundacji III kadencji: 
Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu  
Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu (do 07.2014 r.), Członek Zarządu (od 07.2014 r.) 
Maria Wiśnicka – Członkini Zarządu (od 07.2014 r.) 
Jan Herbst – Członek Zarządu (od 07.2014 r.) 
Zofia Komorowska – Wiceprezeska Zarządu (od 07.2014 r.) 
 
Cele statutowe:  

• pobudzanie i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami 
społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, budowy 
kapitału społecznego, unowocześniania oświaty i nauki oraz równania szans 
edukacyjnych, a także rozwoju i modernizacji kraju, 

• wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką 
społeczną, w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk 
społecznych,  

• przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do 
diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania  
i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym,  

• tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki 
problemów i pobudzania aktywności społecznej. 

 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:  

1. wydawanie książek (58.11.Z)  
2. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),  
3. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 
4. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),  
5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),  
6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),  

mailto:stocznia@stocznia.org.pl
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7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
(59.11.Z),  

8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),  
9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z),  
10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z), 
11. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),  
12. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (63.11.Z),  
13. działalność portali internetowych (63.12.Z),  
14. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
15. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),  
16. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z),  
17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.20.Z),  
18. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),  
19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z),  
20. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),  
21. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),  
22. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)  
23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)  

 
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji 
dla wspierania działalności statutowej. 

  



 8 

2 STRUKTURA DOKUMENTU 
Podobnie jak w poprzednich latach sprawozdanie z rocznej działalności Stoczni składa się  
z trzech zasadniczych części.  

W pierwszej, prezentujemy działania projektowe, które Stocznia realizowała w minionym 
roku w każdym z pięciu obszarów tematycznych.  

Struktura opisu każdego z obszarów jest podobna: na początku przedstawiamy krótko 
ogólne i najważniejsze kwestie związane z danym obszarem wraz z naszą oceną. Następnie 
omawiamy każdy z projektów lub przedsięwzięć wpisujących się w dany obszar tematyczny. 
Na końcu niemal każdego z bloków przedstawiamy pozostałe działania (zazwyczaj 
pozaprojektowe), które podjęliśmy w tym obszarze oraz wskazujemy na te  
z działań, przewidzianych w planach na 2014 r., do których realizacji ostatecznie nie doszło  
i omawiamy powody takiego stanu rzeczy. 

Staraliśmy się także, żeby struktura opisu każdego z projektów była powtarzalna – zaczyna 
się on od prezentacji najważniejszych działań. Opis uzupełniają także informacje dotyczące 
czasu realizacji, wielkości budżetu, źródła finansowania oraz zaangażowania stoczniowego 
zespołu.  

W przypadku projektów, które są w jakiś sposób kontynuowane lub rozwijane w 2015 r.,  
w skrócie opisujemy planowane w tym czasie aktywności. 

Wiele stoczniowych projektów mieści się jednocześnie w kilku obszarach. Żeby nie czynić 
sprawozdania jeszcze obszerniejszym, podobnie jak w roku ubiegłym, zdecydowaliśmy się 
opisy takich projektów umieścić tylko raz – w części poświęconej obszarowi, w który dany 
projekt wpisuje się najmocniej. Jeśli projekt wpisuje się w kilka obszarów, to przy opisach 
pozostałych obszarów tylko o nim wspominamy. 

Pod koniec tej części sprawozdania (w rozdziale 3.6) umieściliśmy zbiorczy opis naszej 
działalności komercyjnej, opisując w nim m.in. te projekty realizowane w jej ramach, które 
nie wpisują się wprost w żaden ze stoczniowych obszarów tematycznych. 

Pierwszą część sprawozdania zamyka tabela podsumowująca wszystkie zeszłoroczne 
projekty stoczniowe. 

Drugą część sprawozdania poświęciliśmy rozwojowi instytucjonalnemu Stoczni.  
W osobnych rozdziałach prezentujemy nasze zeszłoroczne działania związane z kulturą 
organizacyjną, wymiarem edukacyjno-formacyjnym Stoczni oraz współpraca 
międzyinstytucjonalną. 

W trzeciej, ostatniej części dokumentu przedstawiamy w skrótowej formie najważniejsze 
informacje dotyczące kondycji finansowej Stoczni w 2014 r. Bardziej szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. 
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3 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2014 R. 
 

3.1 OBSZAR: INNOWACJE SPOŁECZNE 
Zgodnie z planami na rok 2014 nasze zeszłoroczne działania w obszarze Innowacje społeczne 
nie miały wciąż jeszcze kompleksowego charakteru, ale prowadziliśmy je zdecydowanie na 
szerszą niż dotąd skalę.  

Rok 2014 był bowiem czasem dużego zwrotu i przyspieszenia w tym obszarze naszych 
działań. Część z nich wynikała z pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie skierowane m.in. 
pod adresem Stoczni dotyczące wymyślenia, w jaki sposób warto z pożytkiem publicznym i 
społecznym zagospodarować III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy. W wyniku 
wspólnych narad zrodził się pomysł umiejscowienia tam inkubatora innowacji społecznych, 
który będzie funkcjonował pod nazwą Marzyciele i Rzemieślnicy. 
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DANE PO WARSZAWSKU 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Projekt przewidziany na lata 2014-2015, realizowany przez 
partnerstwo Fundacji TechSoup, Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, Politechniki Warszawskiej  
i Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Orange Polska S.A. we współpracy z m. st. 
Warszawa. 

W 2014 roku uczestniczyliśmy  
w przygotowaniach do konkursu na 
aplikacje wykorzystujące otwarte dane 
publiczne zaplanowanego na 2015. Prace 

przygotowawcze polegały na analizie innych konkursów na aplikacje miejskie lub oparte na 
otwartych danych oraz wizycie studyjnej w Madrycie na hakatonie MADdata we wrześniu 
2014. Następnie uczestniczyliśmy w wypracowaniu metodologii konkursu. 

Pracowaliśmy też wspólnie z partnerami nad przygotowywaniem danych miejskich do 
udostępnienia na potrzeby konkursu. To wymagało przeprowadzenia kwerendy danych 
posiadanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz wybrania spośród nich takich zbiorów, które 
mogą być najbardziej przydatne dla twórców aplikacji a które jednocześnie będzie można 
przystosować do udostępnienia spełniając wymogi formalne i techniczne. Świadczyliśmy 
także wsparcie dla innych partnerów projektu (Politechnika Warszawska) w prowadzeniu 
rozmów dotyczących udostępniania poszczególnych zbiorów przez poszczególne biura 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
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CZAS REALIZACJI 

maj 2014 – grudzień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2014 r.: 19 750 zł  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Jan Herbst 

Zespół projektu: Maciej Pilaszek, Jan Wiśniewski  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt, zgodnie z założeniami realizujemy w 2015 roku. Na razie nie planujemy jego 
kontynuacji. 
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NAPRAWMYTO.PL 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R.  

Zgodnie z planami w 2014 roku serwis w całości funkcjonował  
w oparciu o model samofinansowania z przychodów 
pochodzących od samorządów korzystających z płatnej wersji usługi. Ponieważ w tym 
okresie narzędzie nie miało wciąż dedykowanego pracownika, dla którego rozwój serwisu 
byłby pierwszoplanowym zadaniem, nie udało nam się rozwinąć skali jego działania ponad 
dotychczasowy wymiar. Sytuacja ta ulegnie zmianie w 2015 roku dzięki pożyczce z TISE, 
którą udało nam się pozyskać pod koniec grudnia 2014 r. Od 2015 zatrudniliśmy na część 
etatu pracownika dedykowanego opiece nad Naprawmyto.pl.  

Przez okres letnich wakacji 
współpracowaliśmy również z praktykantem – 
studentem SGH, Tomaszem Płaską, który 

opracował materiały, które będą przydatne przy projektowaniu nowego modelu rozwoju dla 
narzędzia. 

W porównaniu z rokiem 2013 zmniejszyła się liczba miast posiadających publiczny profil  
w serwisie – jest to efekt decyzji o ostatecznym wygaszeniu instancji funkcjonujących jako 
„pozostałości” po współpracy pilotażowej. Ponieważ tamtejsze samorządy nie były 
zainteresowane korzystaniem odpłatnie z narzędzia, zdecydowaliśmy się zamknąć ich 
podstrony, aby nie stwarzać potencjalnym użytkownikom wrażenia, że narzędzie działa, ale 
nie generuje zmian wokół zgłaszanych spraw.  

Pod koniec roku 2014 w systemie funkcjonowało 8 samorządów. 

CZAS REALIZACJI 

styczeń - grudzień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Wpływy z opłat od lokalnych administratorów – łącznie ok. 3800 zł brutto miesięcznie 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Ewa Stokłuska 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Działanie serwisu są kontynuowane. Od początku 2015 r. jego rozwojem zajmuje się 
specjalnie zatrudniony w tym celu pracownik - Jacek Grzeszak, który współpracował ze 
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Stocznią w 2014 roku przy kilku działaniach prowadzonych w ramach obszaru partycypacji 
obywatelskiej.  

W pierwszym półroczu 2015 przeprowadziliśmy wraz z Laboratorium ee (partnerem 
technologicznym serwisu) aktualizację i przebudowę technologiczną serwisu, a na dalszą 
część roku planujemy przygotowanie strategii promocyjnej i materiałów promocyjnych dla 
Naprawmyto.pl oraz zintensyfikowane działania promocyjno-sprzedażowe.  
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE INNOWACJE 
SPOŁECZNE 
W 2014 r. zorganizowaliśmy szereg warsztatów i spotkań 
dotyczących innowacji społecznych. 

• Uczestniczyliśmy w projekcie Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 
2050, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, firmą doradczą PwC oraz Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości organizując prace grupy roboczej ds. innowacji społecznych. 
Grupa składająca się z przedstawicieli firm, administracji, uczelni oraz organizacji 
pozarządowych i spotkała się w 2014 r. kilkakrotnie w Marzycielach i Rzemieślnikach. 

• Przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące innowacji 
społecznych w ramach konferencji „Innowacje 
społeczne” na Politechnice Łódzkiej w czerwcu oraz 
"Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania 
efektów" w Akademii Leona Koźmińskiego  
w październiku. 

• Zorganizowaliśmy spotkanie „Innowacyjna 
Barbórka” w grudniu 2014, którego gośćmi byli Cris 
Sigaloff z Kennisland Foundation  
z Amsterdamu oraz Alberto Masetti-Zannini  
z międzynarodowej sieci Impact Hub. 

• Współprowadziliśmy sesję roboczą „Jak mądrze 
wspierać innowacje społeczne” na 
„II Antykonferencji CSR” Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu w październiku 2014 r. 
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Wzięliśmy także udział w odbywającym się w Londynie Unusual Suspect Festival (w dużej 
mierze poświęconemu kreowaniu i skalowaniu innowacji społecznych), a Kuba Wygnański 
był jurorem w II edycji europejskiego konkursu na Innowacje społeczne. 

Pracowaliśmy także nad koncepcjami projektów dotyczących innowacji społecznych, na 
które udało nam się zdobyć finansowanie i ich realizacja rozpoczęła się w 2015 r.: 

• wspólnie z brytyjską organizacją NESTA, holenderską Kennisland Foundation, siecią 
Impact Hub oraz firmą Matter&Co złożyliśmy ofertę w przetargu Komisji Europejskiej na 
organizację trzech kolejnych edycji konkursu, o którym wspominamy powyżej i go 
wygraliśmy. Rolą Stoczni jest przede wszystkim organizacja pierwszego, wstępnego 
etapu oceny wniosków; 

• wspólnie z SWPS z Sopotu, Miastem Gdynia oraz Laboratoium ee uzyskaliśmy 
dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt MEMO, wzorowany 
na holenderskim „Stoliku pamięci”, o którym słyszeliśmy 3 lata temu w trakcie naszej 
wizyty studyjnej w Amsterdamie.  

Zaangażowaliśmy się też w przeprowadzenie konkursu BIHAPI (Business Intelligence 
Hackathon API). Konkurs jest organizowany przez Orange Labs, czyli Centrum Badawczo-
Rozwojowe Orange Polska i wspiera programistów tworzących usługi i aplikacje 
wykorzystujące otwarte dane polskich miast (w tej edycji – Warszawy, Poznania i Gdańska) 
oraz wybrane funkcjonalności sieci Orange. Stocznia wraz z Fundacją TechSoup oraz 
Centrum Cyfrowym: Projekt Polska przeprowadziła warsztat określający społeczne potrzeby, 
na które mogą odpowiadać wypracowane w konkursie rozwiązania informatyczne. Braliśmy 
też udział w pracach jury. Udział w tym przedsięwzięciu był dla Stoczni źródłem wiedzy 
pomocnej w pracach przy projekcie Dane po warszawsku. 

Ponadto podejmowaliśmy działania rzecznicze związane z wsparciem rozwoju innowacji 
społecznych w tzw. nowym okresie programowania, głównie w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Bardzo ważnym elementem naszych 
działań, konsumującym stosunkowo dużo 
czasu, były przygotowania do uruchomienia 
Marzycieli i Rzemieślników. Domu innowacji 
społecznych, czyli przedsięwzięcia, nad 
którego koncepcją na zaproszenie rodziny 
pp. Jabłkowskich pracowaliśmy wspólnie  

z przedstawicielami DTBJ, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Grzegorzem 
Lewandowskim i firmą Innovatiką. Ostatecznie, w wyniku niełatwego procesu, zapadła w 
tym gronie decyzja, że w 2015 r. Stocznia zostanie operatorem tego przedsięwzięcia i na 
partnerskich zasadach będzie go prowadziła przy udziale powyżej wymienionych (ale też 
innych instytucji). W 2015 r. przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji i formalizacji (m.in. 
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podpisywania umowy z DTBJ na użytkowanie przestrzeni III p. Domu Towarowego Bracia 
Jabłkowscy). 

W 2014 r. Marzyciele byli głównie miejscem odbywania spotkań o różnej tematyce 
społecznej, w tym zwłaszcza tych związanych z innowacjami społecznymi. 

W obszarze „Innowacje społeczne” mieści się także projekt Portal Ochotnicy opisany w 
części sprawozdania poświęconej obszarowi Wolontariat (strona 59). 
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3.2 OBSZAR: LOKALNOŚĆ 
Sprawozdawanie działań Stoczni w tym obszarze, jak zwykle zresztą, jest nieco 
problematyczne. Powodem owych komplikacji jest fakt, że duża część naszych działań (także 
tych podejmowanych w 2014 r.) wpisuje się obszar „Lokalność”. Trzeba pamiętać, że 
zarówno wiele naszych badań, jak i działań animacyjnych czy partycypacyjnych koncentrują 
się na społecznościach lokalnych i mają za zadanie dostarczyć wiedzy, która może być potem 
wykorzystywana do rozwoju tychże społeczności. Spośród licznych zeszłorocznych 
przedsięwzięć opisujemy w niniejszej części te, dla których podstawowym aspektem były 
właśnie ukierunkowanie na konkretną społeczność lokalną lub wsparcie instytucji 
działających na rzecz takich społeczności.  

Podejmując próbę uporządkowania naszych działań w tym obszarze wypracowaliśmy pewną 
typologię, która ułatwia nam podejmowanie decyzji o kolejnych projektach. Stoczniowe 
działania w obszarze Lokalność można bowiem podzielić na trzy kategorie: 

1. “D” – działania w społeczności lokalnej 

Mieszczą się w niej nasze działania lokalne realizowane z i dla konkretnych społeczności 
lokalnych, oparte na bezpośrednim kontakcie z nimi. Realizujemy je przede wszystkim  
w Warszawie, bo tu jesteśmy autentyczni i ten „teren” mamy rozpoznany. 

2.  “WD” – wsparcie dla działających w społeczności lokalnej 

W tej kategorii mieszczą się nasze działania, w ramach których udzielamy różnego rodzaju 
wsparcia dla organizacji/instytucji pracujących ze społecznością lokalną. 

3. ”WWD” – wsparcie dla tych, którzy wspierają działających w społecznościach lokalnych 

W tej kategorii plasują się nasze działania, w ramach których pomagamy ogólnopolskim 
instytucjom wspierającym lokalne organizacje lub instytucje działające w i ze 
społecznościami lokalnymi. Warto też podkreślić, że znaczna część projektów tego rodzaju 
realizowana była na zamówienie i we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 
lub organizacjami będącymi operatorami jej programów. 
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BOX (BADANIE ODDZIAŁYWANIA NA KAPITAŁ 
SPOŁECZNY) - KONTYNUACJA 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R.  

Celem projektu było stworzenie i przetestowanie zestawu narzędzi 
badawczych dla lokalnych organizacji pozarządowych, 
pozwalającego im na określenie ich wpływu na przemiany kapitału społecznego. Inicjatorem 
projektu była Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności, a jego pierwotnym adresatem  
- organizacje współpracujące z PAFW we wdrażaniu programów i działań fundacji (choć 
narzędzia BOX budowane są tak, by miały charakter możliwie uniwersalny i mogły być 
stosowane również poza środowiskiem PAFW).  

Pierwsza połowa roku 2014 upłynęła na działaniach związanych z finalizacją prac nad BOX. 
W ramach tych działań dokończyliśmy pilotaż narzędzi badawczych służących do pomiaru 
oddziaływania na kapitał społeczny, a także opracowaliśmy i poddaliśmy zewnętrznej 
recenzji podręcznik BOX. W drugiej połowie roku (do marca 2015) redagowaliśmy zawartość 
podręcznika na podstawie uwag z recenzji. 

Opracowaliśmy także (co samo  
w sobie było reakcją na uwagi 
recenzentów) jego skróconą i 
uproszczoną wersję, o roboczej 
nazwie „Mały BOX“. Składa się na 
nią 7 krótkich zeszytów, 
zawierających przystępny opis całej 
„skrzynki z narzędziami“ (zeszyt 1) 
oraz praktyczny instruktaż dotyczący 
korzystania z jej poszczególnych 
elementów (zeszyty 2-7). Oprócz 
zeszytów, opracowaliśmy także 
„koło decyzyjne BOX“ – mechanizm 

ułatwiający użytkownikom wybór najlepszych dla nich narzędzi badawczych w oparciu  
o informacje o ich potrzebach badawczych i zasobach. Całość materiału została wydana 
drukiem i dostarczona ośrodkom programu „Działaj Lokalnie“, będącego najważniejszym 
programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dedykowanym działaniom na rzecz 
rozwoju lokalnego kapitału społecznego.  

Wydawnictwa te udostępniliśmy także w internecie, uruchamiając witrynę o nazwie 
kapitalspoleczny.org.  
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CZAS REALIZACJI 

wrzesień 2014 – marzec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA 2013)  

Wartość budżetu w 2014 r.: 52 305 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Jan Mencwel 

Zespół projektu: Jan Herbst, Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

W roku 2015 rozpoczął się drugi etap pilotażu BOX, tym razem z udziałem czterech 
ośrodków programu „Działaj Lokalnie“ (wybranych spośród 14 zgłoszeń w ramach specjalnie 
w tym celu uruchomionego programu dotacyjnego PAFW). Uczestnicy tej edycji badań będą 
działać bardziej samodzielnie niż miało to miejsce w pierwszym pilotażu: sami wskażą 
interesujące ich narzędzia badawcze i skorzystają z nich przy jedynie niewielkiej pomocy ze 
strony Stoczni, za to ze wsparciem w postaci środków finansowych na realizację badań oraz 
doradztwo. Przewidziane są dwa nabory do pilotażu: na rok 2015 (przeprowadzony) i 2016. 
Pilotaż ma się zakończyć w połowie 2016 roku. 
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EWALUACJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Ewaluację programu „Działaj Lokalnie“ prowadziliśmy we 
współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz 
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce – realizatorem programu. Badania i analizy 
wykonaliśmy według planu stworzonego jeszcze w roku 2013. Plan, ułożony z myślą  
o stosowaniu go w dłuższym okresie, objął teorię programu, spis pytań ewaluacyjnych oraz 
katalog metod badań ewaluacyjnych i technik monitoringu. Zawierał też szczegółowy opis  
i harmonogram badań przewidzianych w ósmej edycji oraz bardziej ogólne wytyczne dla 
ewaluacji kolejnych edycji Programu. 

W ostatnim kwartale 2013 roku i pierwszym półroczu 2014 r dokonaliśmy przeglądu  
i reformy narzędzi monitoringu Ośrodków Działaj Lokalnie. Analizowaliśmy deklaracje 
udziału, wnioski, raporty okresowe i końcowe, karty monitoringu, konstrukcję generatora 
wniosków oraz dokumentację służącą certyfikacji ODL. Zaproponowaliśmy nowe wskaźniki 
potrzebne z punktu widzenia ewaluacji i stworzyliśmy uporządkowaną mapę wszystkich 
wskaźników wykorzystywanych w monitoringu programu. Przygotowaliśmy nowe, 
dostosowane do pytań ewaluacyjnych, wzory dokumentów służących monitoringowi. 
Stworzyliśmy internetową wersję deklaracji udziału za pomocą programu LimeSurvey oraz 
wspieraliśmy ARFP na etapie instalacji tego oprogramowania na serwerze ARPF.  

W lutym zrealizowaliśmy 4 warsztaty ewaluacyjne w trakcie zjazdu Ośrodków Działaj 
Lokalnie. Dwa warsztaty odbyły się pod hasłem „Wyzwania dotyczące rozwoju sieci ODL”, 
dwa kolejne poświęcone były tematowi „Czy procedury Działaj Lokalnie są przyjazne”.  
W drugim kwartale 2014 roku zrealizowaliśmy dwa badania ilościowe w oparciu o ankiety 
internetowe. Pierwsze badanie poświęcone było diagnozie stanu sieci Ośrodków Działaj 
Lokalnie. Wzięło w nim udział 54 z 60 ODL. Drugie miało na celu poznanie opinii 
beneficjentów programu – grantobiorców. Badanie było realizowane na próbie losowej, 
wzięło w nim udział 180 z 200 wylosowanych osób. Wnioski z warsztatów oraz badań 
ilościowych zostały zebrane w raportach cząstkowych i były prezentowane na spotkaniach z 
przedstawicielami PAFW i ARFP. 

CZAS REALIZACJI 

styczeń – listopad 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program MEVA „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy 2013” 

Wartość budżetu: ok 26 000 zł 
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ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Łukasz Ostrowski i Maja Durlik 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Wyniki badania beneficjentów prezentowaliśmy ponownie na zjeździe Ośrodków Działaj 
Lokalnie 5 marca 2015 r. Niektóre rekomendacje z raportów ewaluacyjnych są wdrażane 
(m.in. ODL i komisje konkursowe są zachęcane do przyjmowania do programu przede 
wszystkim beneficjentów z małym doświadczeniem w pracy projektowej). 
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EWALUACJA PROGRAMU LABIB  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Głównym celem ewaluacji III edycji (i ostatniej) edycji programu 
LABiB było oszacowanie potencjału sieci do dalszego trwania po 
zakończeniu finansowania ze środków Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego chciała dowiedzieć się, czy w wyniku realizacji Programu 
powstała grupa, która będzie w stanie zapewnić trwanie przedsięwzięcia oraz poznać 
potencjalne kierunki rozwoju sieci. Fundację interesował również wpływ i „promieniowanie” 
„labibian” na środowisko bibliotekarskie w całej Polsce, ale także lokalne społeczności  
z bezpośredniego otoczenia członków sieci.  

By odpowiedzieć na te pytania przeprowadziliśmy: 

• obserwacje podczas zjazdu i Kongresu Bibliotek,  
• wywiady z osobami zaangażowanymi w program ze strony FRSI,  
• analizę mapy zaangażowania członków sieci 
• dwa moduły - jakościowy (wywiady telefoniczne z byłymi „labibianami” oraz ich 

przełożonymi oraz 3 wizyty studyjne) oraz ilościowy (ankietę CAWI skierowaną do 
wszystkich aktywnych członków sieci oraz interwencję socjologiczną podczas ostatniego 
zjazdu w lutym 2015 roku).  

CZAS REALIZACJI 

październik 2014 – marzec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

Wartość budżetu 2014 r.: ok 7300 zł (całość projektu ok 31 600 zł) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Julia Olesińska 

Zespół projektu: Maja Durlik, Łukasz Ostrowski, Jan Wiśniewski 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska 
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH – NIE TYLKO OD KUCHNI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Badanie Kół Gospodyń Wiejskich zostało zrealizowane w ramach 
dotacji przyznawanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach Roku Kolberga. Projekt miał służyć 
przyjrzeniu się zjawisku dynamicznego rozwoju KGW, który wiązaliśmy z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej i dowartościowaniem terenów wiejskich (zarówno w wymiarze 
finansowym jak i symbolicznym).  

W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie ilościowe w 300 gminach, polegające na 
zidentyfikowaniu Kół w terenie oraz na przeprowadzeniu ankiet telefonicznych wśród 
wylosowanych KGW. Dowiedzieliśmy się dzięki niemu, jaki jest profil ich działalności i jaka 
jest ich pozycja w lokalnych społecznościach (z kim współpracują, kogo wspierają). 
Następnie wytypowaliśmy pięć z nich do badania jakościowego. Z wizyt terenowych 
przywieźliśmy bogaty materiał: zdjęcia, nagrania i notatki, które posłużyły nam do 
pogłębienia wiedzy zdobytej w czasie badań ilościowych. 

Efektem projektu było stworzenie raportu o Kołach Gospodyń Wiejskich, przygotowanie 
podcastów i słuchowiska radiowego (materiały te można znaleźć na stronie Stoczni: 
www.stocznia.org.pl/kgw) oraz wystawy plenerowej, którą można był oglądać w Warszawie 
na Krakowskim Przedmieściu.  

W naszych działaniach wykorzystaliśmy także serwis tubylo.pl, na którym umieściliśmy część 
fotocastów. 

Nasze badania pozwoliły nam również lepiej poznać lokalne społeczności i mogą posłużyć 
jako grunt pod dalsze, bardziej pogłębione badania. 
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CZAS REALIZACJI 

kwiecień - październik 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość budżetu: 56 142 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Magda Biejat, Jan Mencwel 

Zespół projektu: Jan Wiśniewski, Rafał Rudnicki, Katarzyna Wójcikowska 

Współpracownicy: Edgars Felcis, Wojtek Radwański 

Wolontariuszki: Katarzyna Milczewska, Karolina Sapota, 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Zofia Komorowska 
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OD DIAGNOZY DO STRATEGII  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Istota projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Urzędem m.st. 
Warszawy od 2013 r., polegała na wypracowaniu i przetestowaniu 
modelu, zgodnie z którym można diagnozować potrzeby, recenzować świadczone usługi 
publiczne i wspólnie z mieszkańcami planować ich rozwój.  

W 2013 r. wspomagaliśmy Urząd m.st. Warszawy  
w realizacji badań ilościowych i przeprowadziliśmy 
badania jakościowe. W 2014 r. nasze działania 
skoncentrowały się przede wszystkim na 
podsumowaniu zgromadzonych w trakcie badań 
informacji.  

W tym celu przygotowaliśmy mini-raporty dla każdej z 
jednostek objętych badaniem jakościowym (dzielnic: 
Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka, a także 
gminy Michałowice). Każdy z raportów łączył wnioski 
z badań jakościowych z analizą materiały ilościowego. 
Tworząc raporty bardzo zależało nam na ich 
użyteczności i czytelności. Dlatego oprócz treści 

zadbaliśmy także o ich formę – każdy z nich został zaprojektowany przez graficzkę. 
Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania w każdej z lokalizacji, na którym zaprezentowaliśmy 
wyniki badania i odpowiedzieliśmy na wszelkie komentarze, pytania. 

Dodatkowym elementem, nieprzewidzianym w pierwotnym kształcie projektu były dwa 
niewielkie działania badawcze zrealizowana w przedszkolach na terenie Pragi Północ  
i Targówka (które zdecydowały się rozwijać usługi przedszkolne). Badania, będące swojego 
rodzaju eksperymentem zakładały duże zaangażowanie dzieci – przedszkolaków i dotyczyły 
przestrzeni placówek.  

Po zakończeniu etapu diagnostycznego projektu rozpoczęły się działania skupione na 
tworzeniu strategii rozwoju usług we wszystkich dzielnicach Warszawy i gminach 
uczestniczących w projekcie. Rola Stoczni na tym etapie znacznie się zmniejszyła – nasze 
działania skupiły się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiednich ekspertów 
(specjalizujących się w różnych dziedzinach usług publicznych), którzy byli wsparciem dla 
dzielnicowych/gminnych zespołów mających tworzyć strategie. W gronie ekspertów znaleźli 
się zarówno członkowie zespołu Stoczni (posiadający odpowiednie doświadczenie  
i kompetencje), jak i zewnętrzni specjaliści (np. z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, 
czy SISKOMu). 

W ostatnim kwartale 2014 r. zajmowaliśmy się głównie pracami nad podręcznikiem „Od 
diagnozy do strategii”, krótkiego filmu animowanego promującego publikację oraz prostej 
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strony internetowej, która stanowi repozytorium rezultatów projektu (www.oddiagnozy.pl). 
Projekt zakończyła konferencja skierowana do uczestników projektu oraz wszystkich osób 
zainteresowanych partycypacyjnym tworzeniem strategii usług publicznych. Spotkanie 
łączyło w sobie dyskusję panelową oraz mini warsztatów skupionych na różnych aspektach 
partycypacyjnego tworzenia strategii. 

 

 

CZAS REALIZACJI 

marzec 2013 – grudzień 2014 

 

http://www.oddiagnozy.pl/
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

Wartość budżetu w 2014 r: ok 184 850 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Katarzyna Starzyk 

Zespół projektu: Jan Wiśniewski, Jan Mencwel, Kaja Dziarmakowska, Dagmara Gortych 

Współpracownicy: Dorota Bregin, Katarzyna Tadeusiak, Maria Szymborska, Monika Stec, 
Maciej Florczak, Wojciech Radwański 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Jan Herbst, Kuba Wygnański 
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MYŚLĘ POWIŚLE  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Na zaproszenie Centrum Nauki Kopernik, głównego organizatora 
Festiwalu Przemiany na warszawskim Powiślu zrealizowaliśmy 
akcję plenerową polegającą na wspólnym z mieszkańcami opisywaniu i oznaczaniu ważnych 
punktów w ich najbliższej okolicy. 

Przygotowaliśmy mobilny punkt, w którym 
przechodnie mogli na specjalnie 
przygotowanych tabliczkach oznaczyć 
miejsce w różny sposób ważny dla nich lub 
ich najbliższych. Oznaczenia mogły dotyczyć 
miejsc lub wspomnień z przeszłości lub 
teraźniejszości, ale też pomysłów na przyszłe 
zagospodarowanie terenu. 

Następnie wspólnie z chętnymi 
mieszkańcami rozwiesiliśmy te ręcznie 
opisane tabliczki na słupach miejskiego 
systemu informacji (rzecz jasna za zgodą 
stosownych instytucji). Funkcjonowały one 
w tej przestrzeni przez ponad 3 tygodnie. 

W naszym mobilnym punkcie znajdowało się 
także przenośne urządzenie do sitodruku, 
przy pomocy którego chętni mogli 
własnoręcznie wykonywać nadruki na 
torbach bawełnianych. 
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CZAS REALIZACJI 

sierpień – wrzesień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Centrum Nauki Kopernik 

Wartość budżetu w 2014 r: 18 450 zł (brutto) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Paweł Sielczak, Jan Mencwel 

Wsparcie: Zofia Komorowska 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE LOKALNOŚĆ 
Poza opisanymi powyżej projektami wspieraliśmy także lokalnie działające instytucje  
w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców korzystających z ich usług.  

Tego rodzaju działania prowadziliśmy na przełomie 2013 i 2014 r. np. na zlecenie Ośrodka 
Kultury Ochoty. Miało ono na celu zdiagnozowanie potrzeby obecnych i potencjalnych 
użytkowników oraz pomóc w zaplanowaniu oferty Ośrodka w przyszłości. Składało się  
z trzech modułów badawczych: warsztatów z pracownikami, warsztatów z mieszkańcami 
Ochoty oraz ankiety skierowanej zarówno do użytkowników OKO, jak i do osób, które 
dotychczas nie korzystały z oferty Ośrodka.  

Ważnym aspektem naszych działań w tym obszarze były przygotowania do usamodzielnienia 
/ zwodowania działań związanych z opowieściami mieszkańców i lokalnymi historiami.  
Z inicjatywy Jana Mencwela i Jana Wiśniewskiego rozpoczęliśmy rozmowy na ten temat  
i pracowaliśmy nad konkretyzacją tej koncepcji. Planujemy, że uda się ją zrealizować  
z początkiem 2016 r. 

 

W 2014 r. realizowaliśmy także inne projekty (wieloobszarowe) mieszczące się m.in.  
w obszarze „Lokalność”. Część z nich została opisana w innych częściach sprawozdania: 

• Dane po warszawsku – strona 10 
• Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Gdyni – strona 32 
• Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Krakowie – strona 33 
• Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji na Targówku – strona 35 
• Kurs – Partycypacja! – strona 39 
• Laboratorium budżetu partycypacyjnego – strona 43 
• Naprawmyto.pl – strona 12 
• Obywatelska Dąbrowa – strona 47 
• Ochotnicy Warszawscy – strona 59 
• Senior Woli – strona 49 
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3.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 
Rok 2014 był już piątym z kolei, w którym Stocznia prowadziła działania związane  
z partycypacją obywatelską. Był to jednocześnie kolejny rok znacznego rozwoju naszych 
przedsięwzięć, a także rozbudowania naszego zespołu. Dołączyły do nas na stałe Katarzyna 
Beszczyńska i Agata Bluj oraz współpracujący z nami Jacek Grzeszak. 

Patrząc przez pryzmat stoczniowej teorii zmiany, można zauważyć, że w dalszym ciągu 
wszystkie cztery „ćwiartki” znajdują swoje odzwierciedlenie wśród naszych działań. Co 
więcej, wydaje się, że udało nam się tak je komponować, że istniej dobra równowaga 
pomiędzy nimi. 

Dość zróżnicowane są źródła finansowania naszych przedsięwzięć – część z nich odbywała 
się w ramach działalności statutowej (przy czym grantodawcy byli dość różnorodni, choć 
wyraźnie widać „przewagę” programu „Obywatele dla demokracji”), a cześć gospodarczej 
(zlecenia od instytucji publicznych, ale także organizacji). 
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EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GDYNI  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Celem projektu była ewaluacja pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Gdyni. W badaniu skoncentrowaliśmy się na 
procesie realizacji Budżetu, tak, aby w kolejnych jego edycjach był on bardziej przyjazny dla 
uczestniczących w nim mieszkańców.  

Opinie o Budżecie były zbierane za pomocą 
różnorodnych metod badawczych, zarówno  
o charakterze ilościowym (sondaż na populacji 
mieszkańców Gdyni) jak i jakościowym (warsztaty  
z mieszkańcami i wnioskodawcami, wywiady 
grupowe). Dane z badań terenowych zestawione 
zostały z danymi o procesie zbieranymi przez jego 
realizatora, co pozwoliło na stworzenie 
kompleksowego obrazu przebiegu Budżetu oraz 

wypracowanie rozwiązań dla kolejnych jego edycji.  

Efektem prac był raport z ewaluacji zawierający rekomendacje, z których część została 
wprowadzona w życie w kolejnej edycji Budżetu. 

CZAS REALIZACJI 

czerwiec-wrzesień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Gminy Miasta Gdynia – Pomorskiego Park Naukowo Technologiczny w 
Gdyni 

Wartość budżetu: ok 20 000 zł brutto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Ewa Stokłuska  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt posłużył do wypracowania rozwiązań, które znajdą się w podręczniku dla osób  
i instytucji chcących samodzielnie przeprowadzić ewaluacje budżetów partycypacyjnych. 
Broszura powstanie do końca czerwca 2015 r. w ramach opisanego poniżej projektu 
„Laboratorium budżetu partycypacyjnego”. 
 



 33 

EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KRAKOWIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Celem projektu była ewaluacja pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Krakowie. Ewaluacja miała charakter towarzyszący 
(trwała w trakcie realizacji budżetu) oraz partycypacyjny.  

W trakcie badania powołany został Zespół Ewaluacyjny, w którego 
skład weszli interesariusze Budżetu Obywatelskiego (samorządowcy, urzędnicy, 
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy). Podczas 
moderowanych przez nas spotkań Zespół prowadził refleksje nad celami ewaluacji, 
wynikami przeprowadzonych badań oraz rekomendacjami. 

W ramach komponentu badawczego projektu 
wchodziły różnorodne metody badawcze  
o charakterze ilościowym (ankiety internetowe  
z wnioskodawcami, sondaż na populacji 
mieszkańców Krakowa) oraz jakościowym (analiza 
danych zastanych, warsztaty z mieszkańcami  
i wnioskodawcami, wywiady grupowe). 

Efektem prac był raport z ewaluacji. Raport został publicznie przedstawiony  
i upowszechniony we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

CZAS REALIZACJI 

maj- grudzień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Gminy Miejska Kraków – Urzędu Miasta Krakowa 

Wartość budżetu: 44 000 zł brutto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Rafał Rudnicki 

Współpracownicy: Łukasz Ostrowski i Paweł Hess 

Wsparcie: Ewa Stokłuska 
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Podobnie jak opisany powyżej projekt „gdyński” także i ten posłużył do wypracowania 
rozwiązań, które znajdą się w podręczniku dla osób i instytucji chcących samodzielnie 
przeprowadzić ewaluacje budżetów partycypacyjnych. Broszura powstanie do końca 
czerwca 2015 r. 
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KONSULTACJE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI OBSZARÓW TARGÓWKA  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

W maju i czerwcu 2014 roku byliśmy zaangażowani w jeden z 
etapów procesu partycypacyjnego wokół Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020, obejmującego m.in. 
wyznaczone obszary Targówka Mieszkaniowego i Targówka 
Fabrycznego.  

Zadanie Stoczni polegało na przeprowadzeniu 2 otwartych spotkań warsztatowych (po 
jednym w każdym z rewitalizowanych obszarów), punktu konsultacyjnego podczas Dnia 
Sąsiada na jednym z osiedli oraz spacerów badawczych z chętnymi mieszkańcami w obydwu 
rewitalizowanych obszarach. Ich celem było m.in. określenie oddolnej wizji rozwoju 
obszarów wskazanych do rewitalizacji oraz wyłonienie konkretnych pomysłów na projekty 
mogące wejść w skład ZPR. Wcześniej na Targówku odbyły się też m.in. spotkania 
prowadzone przez Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. 

Inicjatorem warsztatów było Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy realizujące Program 
oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. 

CZAS REALIZACJI 

maj – czerwiec 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy 

Wartość budżetu: ok. 11 000 zł brutto 
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ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski 

Zespół projektu: Kaja Dziarmakowska, Maria Perchuć-Żółtowska 
 
Wsparcie: Zofia Komorowska  
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KONSULTACJE Z ZASADAMI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (liderem 
projektu) w 2014 r. rozpoczęliśmy prawie dwuletni projekt, którego 
istotą jest systemowa zmiana w obszarze podnoszenia jakości prowadzonych na poziomie 
rządowym i samorządowym konsultacji społecznych. Nasze działania nakierowane są na 
wdrożenie i upowszechnienie reguł konsultacji w kilku ministerstwach oraz kilku miastach, w 
oparciu o tzw. 7 zasad konsultacji.  

Ważnym elementem tej zmiany jest też 
wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych 
w procesach konsultacyjnych. Staramy się to 
robić poprzez włączanie przedstawicieli 
trzeciego sektora do wypracowywania 

dopasowanych do potrzeb administracji reguł konsultacji (głównie na poziomie 
samorządowym) oraz poprzez działania perswazyjno-szkoleniowe na temat roli organizacji w 
konsultacjach, które kierujemy zarówno do samych organizacji, jak i do przedstawicieli 
administracji. 

Pierwsze miesiące projektu przeznaczyliśmy 
głównie na realizację komponentu badawczego, 
który składał się z: przeglądu wszystkich 17 
ministerstw pod kątem jakości prowadzonych 
konsultacji, podsumowania dwóch wybranych 
przypadków procesów konsultacyjnych ważnych z 
punktu widzenia trzeciego sektora oraz wyłonienia 
i opisania ważnych, powtarzalnych elementów 
procesu konsultacyjnego, które mają wpływ na 
jego jakość. Efektem tych badań są trzy raporty, 
które są dostępne na stronie 
projektu www.konsultacjezzasadami.pl.  

Kolejnym ważnym rezultatem pierwszej części 
projektu było również wspólne z Ministerstwem 
Gospodarki opracowanie dokumentu, mającego stanowić zestaw wskazówek dla 
administracji szczebla centralnego, w jaki sposób realizować konsultacje publicznej, aby były 
one zgodne z duchem tzw. 7 zasad. Dokument pod nazwą „Wytyczne do przeprowadzenia 
oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” 
trafił pod koniec 2014 r. do konsultacji publicznych. 

 

 

http://www.konsultacjezzasadami.pl/
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CZAS REALIZACJI 

kwiecień 2014 – marzec 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG 

Wartość budżetu Stoczni w 2014 r: 244 360,00 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorki: Ewa Stokłuska i Katarzyna Beszczyńska 

Współpracownicy: Jacek Grzeszak, Maria Rogaczewska, Katarzyna Sadło, Grzegorz Wiaderek 

Wsparcie: Zofia Komorowska i Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt jest kontynuowany, jego zakończenie planujemy na marzec 2016 r. 
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KURS – PARTYCYPACJA!  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

W 2014 r. kontynuowaliśmy działania w ramach tego projektu, który 
realizowaliśmy w partnerstwie z Gdynią i brytyjską organizacją 
Involve.  

Odbyły się dwa ostatnie 2-dniowe seminaria dotyczące partycypacji w rozwoju miast oraz 
ewaluacji procesów partycypacyjnych.  

Ich dopełnieniem był proces wdrożeniowy realizowany w Gdyni, związany z recenzowaniem 
usług oraz współtworzeniem przez usługobiorców programu działania gdyńskiego Centrum 
Aktywności Seniora, w ramach którego przeprowadziliśmy dokładną dokumentację i analizę 
danych dotyczących słuchaczy CAS i GUTW oraz serię fokusów z seniorami (w tym także 
niebędącymi uczestnikami zajęć w CAS), które poza samym CAS dotyczyły również oceny 
przez osoby starsze szerszej polityki senioralnej Miasta Gdyni i różnych podejmowanych 
przez nie działań na rzecz osób starszych.  

 

Podsumowaniem tych działań był raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwych 
zmian usprawniających funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora. Równolegle 
przygotowaliśmy grupę młodzieżowych wolontariuszy do przeprowadzenia kolejnej serii 
spacerów badawczych z seniorami mających na celu audyt przestrzeni, które odbyły się 
następnie przy ich wsparciu w dzielnicy Kamienna Góra. 

Kolejnym, ważnym elementem projektu było I Forum Praktyków Partycypacji – 
ogólnopolskie wydarzenie skierowane do osób zajmujących się na co dzień organizacją i 
prowadzeniem procesów partycypacyjnych, którego celem było przede wszystkim 
stworzenie okazji do spotkania i wymiany doświadczeń grupie osób, które naszym zdaniem 
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tworzą coś, co można nazwać „środowiskiem” praktyków partycypacji w Polsce. Odbyło się 
ono pod koniec maja w Warszawie.  

Formuła spotkania była zbliżona do tzw. „unconference”: część sesji była zaplanowana przez 
nas wcześniej, część zgłaszana na bieżąco przez samych uczestników i przez nich samych 
prowadzona. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób, a samo wydarzenie spotkało się z 
bardzo dobrymi ocenami uczestników, co znalazło odbicie w ankietach ewaluacyjnych i 
bezpośrednich rozmowach z nimi.  

Przy pierwszej edycji wsparciem przy organizacji wydarzenia byli dla nas wolontariusze oraz 
grono kilkunastu „kontrybutorów” – doświadczonych praktyków partycypacji z organizacji 
pozarządowych i lokalnych samorządów, z którymi od jakiegoś czasu współpracujemy w 
różnych naszych działaniach. Więcej informacji o przebiegu Forum można znaleźć na 
stronie http://partycypacjaobywatelska.pl/forum. 

http://partycypacjaobywatelska.pl/forum
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W ramach projektu rozbudowaliśmy 
prowadzony przez nas 
portal www.partycypacjobywatelska.pl – 
zmieniliśmy nieco jego architekturę, 
zaimplementowaliśmy zmiany w szacie 
graficznej i wprowadziliśmy rozwiązania 
ułatwiające wyszukiwanie treści.  

Dodatkowym, pierwotnie nieplanowanym 
elementem, była dobudowa podstrony Bazy 
praktyków partycypacji, której pomysł 
narodził się w trakcie Forum. Jest to rodzaj 
partycypacyjnej „książki telefonicznej” – 
mogą się do niej wpisać wszyscy, którzy 
zajmują się partycypacją, opisać swoje 
doświadczenia i możliwe formy wsparcia 
(także bezpłatnego), jakiego mogą udzielić 
innym, a osoby poszukujące takiej pomocy 

mogą się z nimi skontaktować za pośrednictwem umieszczonych na stronie danych. Strona 
funkcjonuje pod adresem www.partycypacjaobywatelska.pl/praktycy. 

CZAS REALIZACJI 

czerwiec 2013 - wrzesień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy 

Wartość budżetu w 2014 r.: 338 077 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Ewa Stokłuska 

Zespół projektu: Maria Perchuć-Żółtowska, Maria Nowak 

Współpracownicy: Aleksandra-Dębska-Cenian, Katarzyna Ziemann, Katarzyna Roman-
Nejman (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni) 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

 

 

http://www.partycypacjobywatelska.pl/
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Forum Praktyków Partycypacji od początku zostało pomyślane jako działanie powtarzalne  
– być może w kojonych latach poszukamy formuły „przechodniej”, która pozwoliłaby na 
przejmowanie odpowiedzialności za organizację tego wydarzenia przez kolejne organizacje, 
ale póki co drugą edycję zorganizowaliśmy jeszcze jako Stocznia, tym razem przy wsparciu 
Fundacji im. Stefana Batorego. II Forum Praktyków Partycypacji odbyło się pod koniec maja 
2015 roku, ponownie w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w Warszawie, jako jedno z 
tzw. forów tematycznych realizowanych w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, 
finansowanego z Funduszy EOG. 

Baza praktyków partycypacji jest integralną części portalu www.partycypacjaobywatelska.pl 
i promujemy ją w bieżących dzianiach LPO. Dalej rozwijamy i prowadzimy cały portal, który 
w połowie 2015 roku planujemy połączyć z zasobami strony 
dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl i dalej prowadzić jako wspólne przedsięwzięcie z 
Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (będziemy współdzielić zarówno 
odpowiedzialność redakcyjna za portal, jak i wspólne poszukiwać funduszy na dalsze 
finasowanie jego działalności). Środki na połączenie portali będą pochodzą ze wspólnego 
grantu systemowego realizowanego przez obie organizacje w ramach programu „Obywatele 
dla Demokracji”. 

  

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/
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LABORATORIUM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Celem projektu, którego realizację rozpoczęliśmy w ostatnim kwartale 
2014 r. jest wzmocnienie samorządów, organizacji i aktywnych 
obywateli zaangażowanych w realizację budżetów partycypacyjnych (BP) w swoich 
miejscowościach przez dostarczenie im narzędzi i wiedzy niezbędnej do tego, by procesy te 
stawały się coraz lepsze. Projekt prowadzimy w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich 
oraz Institut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP) przy Uniwersytecie Autonomicznym w 
Barcelonie. 

W 2014 r. w ramach projektu zorganizowaliśmy 
dwa dwudniowe seminaria edukacyjne 
poświęcone budżetowi partycypacyjnemu. 
Jedno z nich skierowane było do przedstawicieli 
miejscowości, w których w najbliższych latach 
planowane jest uruchomienie mechanizmu 
budżetu partycypacyjnego (seminarium ,,BP dla 
początkujących”), natomiast drugie do 
przedstawicieli miejscowości, w których 
mechanizm działa już od pewnego czasu 
(seminarium ,,BP dla zaawansowanych”). 
Obydwa wydarzenia zgromadziły przedstawicieli 
lokalnej administracji oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i aktywnych 
mieszkańców.  

Punktem wyjścia dla seminariów był dokument 
,,Standardy procesów budżetu 
partycypacyjnego w Polsce”, o którym więcej 
piszemy przy okazji prezentacji projektu 
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej. W 
czasie seminariów szczególną uwagę 
poświęciliśmy dwóm tematom: ewaluacji 
procesu BP oraz temu jak można wykorzystywać 
narzędzia ICT w ramach BP. Seminaria nie 
realizowały jedynie celu edukacyjnego - 

chodziło nam także o stworzenie przestrzeni do spotkania organizatorów budżetu 
partycypacyjnego z różnych samorządów, i umożliwienie im wymiany doświadczeń oraz 
refleksji dotyczących ulepszania mechanizmu w ich wspólnotach lokalnych.  
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CZAS REALIZACJI 

październik 2014 – sierpień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG).  

Wartość budżetu w 2014 r.: 65 845 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Agata Bluj 

Współpracownik: Jacek Grzeszak 

Wsparcie: Ewa Stokłuska, Zosia Komorowska i Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Gros działań projektowych odbywa się w 2015 r. W tym czasie: 

• zorganizujemy cztery spotkania edukacyjne: dwa kolejne seminaria dotyczące budżetu 
partycypacyjnego (,,BP dla początkujących“ i ,,BP dla zaawansowanych“), warsztat nt. 
ewaluacji BP kierowany wyłącznie do przedstawicieli administracji oraz spotkanie 
poświęcone kwestii wyłaniania projektów do realizacji w ramach BP. 

• przygotujemy trzy publikacje: ,,Narzędziownik” poświęcony planowaniu i wdrażaniu BP, 
,,Przewodnik po ewaluacji BP”, ,,Narzędzia technologii teleinformatycznej stosowane w 
budżecie partycypacyjnym” (przygotowana dla nas przez IGOP). 

• wspomożemy pięć samorządów w opracowywaniu ich lokalnego modelu BP. 

• rozbudujemy portal partycypacjaobywatelska.pl o część dedykowaną wyłącznie BP. 
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LABORATORIUM PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

W 2014 r. udało nam się przygotować do publikacji (redakcja, 
skład i opracowanie graficzne) i opublikować najpierw w formie 
elektronicznej, a następnie drukowanej powstałą w ramach 
działań Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej pod koniec 2013 
roku publikację „Standardy procesów budżetu partycypacyjnego 
w Polsce”.  

Dokument ten był przez nas dystrybuowany w 2014 
roku na różnych wydarzeniach dotyczących tematyki 
partycypacyjnej oraz promowany w środowisku 
samorządowym i praktyków partycypacji. W jego 
promocję zaangażowali się także jego współautorzy 
i nasi partnerzy instytucjonalni ze strony 
samorządowej i pozarządowej.  

Publikacja ta – a zwłaszcza zaproponowany w niej 
model „cyklu BP” - jak i prowadzone wokół niej 
dziania promocyjne, są istotnym element 
podejmowanych przez nasz zespół działań rzecznych 
dotyczących rozwijania w polskich samorządach 
mechanizmu budżetu partycypacyjnego, z akcentem 
na faktyczne wykorzystywanie go do pogłębionej 
dyskusji o potrzebach lokalnych oraz do edukacji 

mieszkańców w zakresie działania 
samorządu.  

Uzupełnień działań związanych z 
upowszechnianiem „Standardów” były 
działania rzecznicze związane z 
rozwojem BP na gruncie warszawskim i 
wspieraniem przygotowania i 
uruchomienia tego procesu w 
Warszawie. Członkini zespołu LPO, Ewa 
Stokłuska, od października 2013 roku 
jest współprzewodniczącą Rady ds. BP 

przy Prezydencie m.st. Warszawy – ciała doradczo-konsultacyjnego, które aktywnie 
współpracuje z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy wdrażaniu i 
monitorowaniu przebiegu tego procesu w stolicy. Często nasi przedstawiciele zabierali też 
głos w tematyce budżetu w mediach, m.in. w RDC, Radiu TOK FM, na łamach Kultury 
Liberalnej i magazynu samorządowego „Wspólnota”. 
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W 2014 roku ze środków przekazanych nam przez Fundację im. Stefana Batorego 
sfinansowaliśmy również część wkładu własnego do projektu „Kurs – Partycypacja!”. 

CZAS REALIZACJI 

maj 2013 - grudzień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego 

Wartość budżetu w 2014 r.: ok. 49 000 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Ewa Stokłuska 

Zespół projektu: Maria Nowak, Maria Perchuć-Żółtowska 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Właściwie wszystkie obecnie prowadzone przez nas działania w obszarze partycypacji 
obywatelskiej stanowią w jakiejś mierze kontynuację tego, co robiliśmy w ramach 
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej od jego powstania w 2010 r. W wymiarze 
symbolicznym dowodem kontynuacji jest sama nazwa LPO, którą przyjęliśmy jako stałą 
nazwę zespołu zajmującego się tą tematyką w ramach Stoczni i która stała się przez te lata 
swoistą stoczniową „marką”, rozpoznawalną na zewnątrz. 

Bezpośrednim rozwinięciem różnych wątków zapoczątkowanych w ramach wcześniejszych 
inicjatyw LPO i bazującym na doświadczeniach zdobytych przez jego zespół są projekty 
realizowane w 2014 i w 2015 rok w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”: 
„Konsultacji z zasadami” o „Laboratorium budżetu partycypacyjnego” (opisanych powyżej) 
oraz „Mieszkańcy w (o)środku kultury”, „Puls dzielnicy”. 
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OBYWATELSKA DĄBROWA 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Projekt, realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych 
(liderem projektu) i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, był dla 
Stoczni kontynuacją i poszerzeniem współpracy z tą jednostką samorządu. 

Główną odpowiedzialnością Stoczni w ramach projektu były działania ewaluacyjne 
dotyczące dwóch pierwszych edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (DBP) na rok 
2014 i 2015. W ich ramach przeprowadziliśmy spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami, 
spotkania ewaluacyjne z pracownikami UM w Dąbrowie Górniczej i z Zespołem Roboczym 
przygotowującym model DBP oraz przeanalizowaliśmy dane z ankiet wśród mieszkańców 
miasta i pisemne uwagi na temat procesu spływające do UM.  

We współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za procedurę BP 
opracowaliśmy raporty podsumowujące ewaluację poszczególnych edycji DBP, które zostały 
przedłożone władzom miasta i przedstawicielom UM i były podstawą do wprowadzenia 
zmian do – odpowiednio – drugiej i trzeciej edycji procesu. W ramach ewaluacji powstały 
scenariusze spotkań i wzór ankiety online oraz wytyczne do zbierania i wykorzystania 
danych na temat DBP do samodzielnego wykorzystywania przez Urząd przy ewaluacji 
kolejnych edycji procesu. 

W ramach działań doradczych, urzędnicy z Dąbrowy otrzymali również od Stoczni wsparcie 
przy organizacji kilku lokalnych procesów konsultacyjnych (wybór materiałów, narzędzi i 
przykładów dobrych praktyk oraz wsparcie przy prowadzeniu jednego ze spotkań 
konsultacyjnych przy okazji konsultacji zagospodarowania terenu Pogorii III).  

Dodatkowo wspieraliśmy Instytut Spraw Publicznych w opracowywaniu narzędzi do 
ewaluacji konsultacji publicznych oraz w przygotowaniu materiałów szkoleniowych, z 
wykorzystaniem których ISP przeprowadził w Dąbrowie szkolenia dla urzędników i 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Efektem projektu jest także powstanie 
materiałów informacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej 
oraz Miejskiego Niezbędnika Konsultacji i gry edukacyjnej dotyczącej konsultacji społecznych 
– wszystkie te materiały były również przez nas konsultowane. 
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CZAS REALIZACJI 

sierpień 2013-luty 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: PO Kapitał Ludzki, działanie 5.4.2 

Wartość budżetu Stoczni w 2014 r: 17 545 zł (a całość budżetu ok 38 600 zł) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Ewa Stokłuska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Na początku 2015 r. współorganizowaliśmy w Dąbrowie konferencję poświęconą 
podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń z realizacji budżetów partycypacyjnych  
w polskich samorządach, skierowanej przede wszystkich do przedstawicieli samorządów  
i organizacji pozarządowych. Wspólna realizacja tego projektu pozwoliła nam zacieśnić 
jeszcze współpracę i dobre relacje z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, które mamy 
nadzieję podtrzymywać i rozwijać.  

Jeśli chodzi o możliwe działania kontynuujące opisywany powyżej projekt, to przedstawiciele 
UM w Dąbrowie Górniczej wyrazili wstępne zainteresowanie kontynuacją działań 
ewaluacyjnych przy kolejnej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego przy wsparciu 
Stoczni. Być może zdecydujemy się na podjęcie jakichś działania w tym zakresie w 2015 roku 
w ramach naszej działalności gospodarczej. 
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SENIOR WOLI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Celem projektu, który realizowaliśmy w partnerstwie z Urzędem 
Dzielnicy Wola, było partycypacyjne wypracowanie zasad działania 
Dzielnicowej Rady Seniorów na Woli, a także zaznajomienie wolskich seniorów z ideą 
partycypacji obywatelskiej i zachęcenie ich do angażowania się w sprawy dzielnicy.  

W cały proces były zaangażowane osoby 
starsze mieszkające na Woli, przedstawiciele 
Urzędu, instytucji dzielnicowych 
odpowiedzialnych za działania na rzecz 
seniorów oraz wolskich organizacji 
pozarządowych. 

Projekt składał się z trzech głównych części: 

• zaznajomienie wolskich seniorów z ideą 
partycypacji obywatelskiej i szansami, 
które ze sobą niesie oraz wybór grupy 
roboczej złożonej z osób starszych, które 
współpracowały z nami na dalszych 
etapach projektu (głównie jako prowadzący lokalną diagnozę potrzeb), 

• lokalna diagnoza potrzeb i problemów wolskich seniorów oraz zebranie i 
wypracowywanie pomysłów na funkcjonowanie seniorskiego ciała przedstawicielskiego, 
w ramach tzw. oceny partycypacyjnej, 

• przygotowanie rekomendacji dotyczących zapisów w statucie oraz praktyki 
funkcjonowania przyszłej Dzielnicowej Rady Seniorów na Woli w ramach tzw. 
warsztatów wzorowanych na metodzie KOLAB oraz przekazanie ich władzom Dzielnicy. 

http://partycypacjaobywatelska.pl/technika/ocena-partycypacyjna/
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CZAS REALIZACJI 

czerwiec – grudzień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Wartość budżetu: 82 598 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska 

Zespół projektu: Maria Nowak 

Współpracownicy: Magdalena Kamińska 

Wsparcie: Zofia Komorowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Efekty projektu w postaci wypracowanych rekomendacji zostały wykorzystane przez Urząd 
Dzielnicy jako podstawa do powołania lokalnej rady seniorów i w przeważającej części 
zostały przełożone na zapisy w jej statucie. Statut został poddanych otwartym konsultacjom 
(organizowanym przez Urząd Dzielnicy) i 1 kwietnia 2015 r. został jednogłośnie przyjęty 
przez Radę Dzielnicy. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez Dzielnicę wyborów 
na członków Rady.  
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ZOOM NA RADY SENIORÓW 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Projekt realizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych 
„ę” (liderem projektu) oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalny „Na 
miejscu”.  

Ważnym elementem kontekstu jego realizacji było wprowadzenie w grudniu 2013 roku 
poprawki do Ustawy o samorządzie gminnym, która usankcjonowała prawnie powoływanie 
rad seniorów przez samorządy gminne. Zmiana ta w znaczący sposób przyspieszyła 
powoływanie nowych rad w różnych miejscach w Polsce.  

Projekt składał się z dwóch odrębnych części: diagnostycznej (za którą w całości 
odpowiedzialna była Stocznia) oraz animacyjną (która realizowana była przez ę).  

Ostatecznie zrealizowane przez nas badanie składało się z: 

• panelu eksperckiego, na którym omówiona została zakładana metodologia badania i 
sformułowane pytania badawcze; 

• stworzenia bazy istniejących rad seniorów; 

• serii wywiadów telefonicznych (na mniejszą niż zakładaliśmy skalę); 

• badania jakościowego – objęło 8 lokalizacji wybranych na podstawie stworzonej bazy rad 
seniorów. Miejsca te były zróżnicowane ze względu na wielkości gminy oraz sposób 
powołania rady; 

• panelu eksperckiego – zrealizowanego bezpośrednio po zakończeniu realizacji badania, 
który był okazją do refleksji nad wstępnymi wynikami badania i zarysowaniem głównych 
kierunków przy tworzeniu rekomendacji. 

Po zakończeniu realizacji badania rozpoczęły się 
prace analityczne na zgromadzonym materiale. 
Ostateczny kształt raportu był owocem intensywnej 
współpracy z liderem projektu. Tworząc jego 
strukturę i formułując główne wnioski płynące z 
badania bardzo staraliśmy się uwzględnić główny cel 
realizacji całego tego przedsięwzięcia badawczego, a 
więc zwiększenie wiedzy na temat skutecznego 
funkcjonowania rad seniorów w Polsce. Ważnym 
elementem raportu były też komentarze 
współpracujących z nami od początku ekspertów, 
którzy spojrzeli na wyniki badania z różnych 
perspektyw. Raport dostępny jest na 
stronie: http://zoomnaradyseniorow.pl  

http://zoomnaradyseniorow.pl/
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Po zakończeniu realizacji badania przedstawiciele Stoczni włączyli się również w niektóre z 
pozostałych działań prowadzonych przez lidera projektu: 

• szkolenie wstępne dla rady seniorów w Łazach 

• dwudniowe szkolenie dla rady seniorów w Elblągu z zakresu prowadzenia spacerów 
badawczych 

CZAS REALIZACJI 

marzec 2014 – marzec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego. 

Wartość budżetu Stoczni w 2014 r.: 76 390 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Katarzyna Starzyk 

Zespół projektu: Dagmara Gortych, Katarzyna Beszczyńska, Jan Wiśniewski, 

Współpracownicy: Joanna Kozera, Anna Biernat, Mateusz Przywara, Magdalena Gawin 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE PARTYCYPACJA 

OBYWATELSKA 
Ponadto w 2014 r. zainicjowaliśmy i/lub uczestniczyliśmy w szeregu 
innych przedsięwzięć związanych z partycypacją obywatelską: 

1. wspieraliśmy Urząd m.st. Warszawy w przygotowaniach i realizacji I i II edycji budżetu 
partycypacyjnego. Jak już wspominaliśmy Ewa Stokłuska jest współprzewodniczącą Rady 
ds. budżetu partycypacyjnego; 

2. administrowaliśmy portalem MamZdanie, który jest narzędziem do prowadzenia 
konsultacji on-line, stworzonym przez Stocznię i firmę Pretius. W 2014 r. było ono nadal 
wykorzystywane przez część ministerstw. 

W zeszłym roku kontynuowaliśmy działania służące promocji idei partycypacji - 
uczestniczyliśmy w szeregu bardzo różnorodnych konferencji i spotkań opowiadając o 
istocie partycypacji obywatelskiej. Byliśmy m.in. na: 

• ceremonii oraz warsztatach, które odbyły się w Brukseli z okazji wręczenia nagród 
laureatom konkursu Social Innovation in Ageing organizowanego przez Stowarzyszenie 
Ashoka - Innovators for the public; jednym z dwudziestu finalistów w konkursie była 
Gdynia i działania podejmowane, po części przy znacznym wsparciu Stoczni, w ramach 
Gdyńskiego Dialogu z Seniorami; 

• konferencji „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym” organizowanej przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich;  

• międzynarodowej konferencji „New Visions of Urban Politics” organizowanej przez 
czeską organizację Civipolis w Ołomuńcu; 

• V Ogólnopolskim Kongresie Regionów w Świdnicy; 

• Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. 

Prowadziliśmy także szkolenia i warsztaty związane z tematem partycypacji na zlecenie 
organizacji pozarządowych realizujących projekty w tym obszarze. Dotyczyły one zakresu 
podstawowych założeń i zasad partycypacji obywatelskiej, metod i technik prowadzenia 
procesów partycypacyjnych oraz partycypacji obywatelskiej osób starszych. Bazowaliśmy 
głównie na scenariuszach szkoleń opracowanych w poprzednich latach, choć zawsze 
staraliśmy się też dopasować je do szczególnych potrzeb zleceniodawców. 

Do najważniejszych przedsięwzięć tego rodzaju należała Szkoła Partycypacji. Zostaliśmy 
zaproszeni przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab do 
merytorycznego przygotowania i współprowadzenia cyklu szkoleń składającego się z  
5 weekendowych zjazdów, przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  
i administracji z województwa Podlaskiego. Uczestnicy mieli zdobyć wiedzę teoretyczną  
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i praktyczną na temat podstawowych zagadnień związanych z partycypacją obywatelską, 
animacją lokalną i rolą lidera w lokalnej społeczności.  

Przygotowaliśmy ramowy program i poprowadziliśmy (przy wsparciu zewnętrznych 
współpracowników) szkolenia podczas 4 z 5 weekendowych zjazdów.  

Ponadto realizowaliśmy szkolenia m.in. na zlecenie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, 
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Federacji MAZOWIA, Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”, Fundacji Przasnyskiej. 

Wspomagaliśmy także instytucje działające lokalnie w prowadzeniu konsultacji społecznych i 
innych procesów partycypacyjnych. Część z nich przedstawiliśmy powyżej, ale warto także 
wspomnieć o: 

• konsultacjach dotyczących funkcji i zasad, w oparciu o które powinny działać „3 pokoje z 
kuchnią”, czyli centrum aktywności lokalnej na Białołęce,  

• prowadzeniu spotkań informacyjnych na temat 
projektów, które zostały zgłoszone w Warszawie w 
ramach budżetu partycypacyjnego (przy tej okazji 
powstał prosty poradnik dla projektodawców na 
temat prezentacji swoich pomysłów); 

• warsztatach dla pracowników Bemowskiego 
Centrum Kultury oraz członków „Grupy 
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń” przygotowujące tę 
grupy do samodzielnego przeprowadzenia procesu 
społecznościowego projektowania Klubu Karuzela. 
Uczestnicy poznali podstawy planowania procesów partycypacyjnych, przeanalizowali 
wspólnie specyfikę tematu i środowiska, w jakim ma być prowadzony proces, oraz 
zapoznali się z różnymi technikami i narzędziami – zarówno angażowania mieszkańców, 
jak i ewaluacji działań kulturalnych.  

 
 

 

  



 55 

W 2014 r. realizowaliśmy także inne projekty (wieloobszarowe) mieszczące się m.in.  
w obszarze „Partycypacja obywatelska”. Zostały one opisane w innych częściach 
sprawozdania: 

• Od diagnozy do strategii – strona 25 
• Naprawmyto.pl – strona 12 
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3.4 OBSZAR: WOLONTARIAT 
Rok 2014 był dla obszaru Wolontariat rokiem przełomowym: pozyskaliśmy największe w 
dotychczasowej historii tego obszaru środki finansowe (na 3 projekty), zwiększyliśmy zespół 
(dołączyły do niego dwie nowe osoby – Agnieszka Duszyńska i Maria Radziejowska), 
musieliśmy zmierzyć się z rozmaitymi wyzwaniami związanymi z realizacją dużych i ważnych 
projektów partnerskich.  

Zgodnie ze stoczniową teorią zmiany, nasze działania miały charakter think-tankowy – 
zbieraliśmy i dzieliliśmy się wiedzą o wolontariacie, do-tankowy – stworzyliśmy narzędzie 
internetowe do kojarzenia wolontariuszy i organizacji/instytucji, a także edukacyjny – 
prowadziliśmy warsztaty i szkolenia skierowane do osób współpracujących z 
wolontariuszami (np. Animatorów Orlików). 

Dużą uwagę skierowaliśmy na rozwój wolontariatu wewnątrz Stoczni, starając się podnieść 
nasze własne standardy współpracy z wolontariuszami. Jest dla nas niezwykle ważne, że 
coraz więcej osób z załogi Stoczni chce i wie jak dobrze pracować z wolontariuszami, a sami 
wolontariusze lubią naszą organizację i budują z nią trwalsze relacje.  

Rok 2014 zweryfikował nasze plany dotyczące „wodowania” programu Dobry Wolontariat 
oraz uczynienia z programu Ochotnicy Warszawscy modelowego rozwiązania dla rozwoju 
wolontariatu w mieście. Potwierdziły się nasze obawy co do stabilności i efektywności 
partnerstwa, na którym opierają się obydwa te programy. I choć udało nam się zrealizować 
wszystkie z przedsięwzięć zaplanowanych na 2014 rok, widzimy, że plany na kolejne lata 
wymagają głębokiego namysłu i zmiany. 
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MODELOWY WOLONTARIAT, DOBRY WOLONTARIAT 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Głównym celem dwuletniego projektu “Modelowy Wolontariat” jest 
wzmocnienie kompetencji organizatorów wolontariatu, dotyczących 
współpracy z wolontariuszami w obszarach: sport i kultura, poprzez wypracowanie nowych 
modeli współpracy oraz opracowanie narzędzi i technik służących do sprawnego zarządzania 
wolontariuszami. Towarzyszy temu upowszechnienie dobrych standardów zarządzania 
wolontariuszami w ramach programu Dobry Wolontariat i kontynuacja procesu certyfikacji 
Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, jednakże wyłącznie w regionie warszawskim.  

 

W 2014 roku zebraliśmy materiały 
dotyczące rozwiązań i metod 
stosowanych w Polsce i na świecie 
podczas pracy z wolontariuszami w 
sporcie i kulturze (desk research). 
Następnie przeprowadziliśmy 
warsztaty z warszawskimi 
organizatorami wolontariatu oraz 
aktywnymi wolontariuszami z tych 
obszarów. Na tej podstawie 
przygotowaliśmy modele współpracy 

z wolontariuszami w instytucjach i organizacjach. Modelom towarzyszą konkretne narzędzia, 
które mogą podnieść jakość współpracy z wolontariuszami, m.in. na etapie rekrutacji, 
ewaluacji a także podczas bieżącej pracy.  
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CZAS REALIZACJI 

wrzesień 2014 – maj 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Wartość budżetu w 2014 r: 65 461 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Paweł Ogrodzki (do grudnia 2014), Maria Radziejowska (od grudnia 2014) 

Zespół projektu: Dagmara Gortych, Maja Durlik,  

Współpracownicy: Maria Popielawska, Łukasz Kacprzak, Marcin Szala, Anna Warwas, 
Arkadiusz Mierkowski, Karolina Pluta 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

W wyniku działań promocyjnych związanych z projektem powstał profil na Facebooku i blog 
pod nazwą „Sensu Sprawcy”, kierowany do środowiska koordynatorów i koordynatorek 
wolontariatu w Polsce. Mamy nadzieję, że pomimo zakończeniu projektu, pozostanie on 
przestrzenią spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień pracującymi z 
wolontariuszami. 
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OCHOTNICY WARSZAWSCY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Projekt , którego pełna nazwa brzmi „Opracowanie i realizacja 
systemu wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawscy, 
wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy w latach 2014 – 2017” to 
kompleksowy, trzyletni projekt rozwoju i promocji wolontariatu w Warszawie. Projekt 
stanowi odpowiedź na stworzony przez Urząd m.st. Warszawy i przedstawicieli 
warszawskich organizacji i instytucji, system wolontariatu miejskiego. Głównymi 

zakładanymi celami inicjatywy było zwiększenie 
liczby mieszkańców Warszawy zaangażowanych  
w działania ochotnicze, podniesienie jakości 
współpracy organizatorów wolontariatu 
z wolontariuszami, a także zwiększenie zakresu 
wsparcia dla organizatorów wolontariatu. 

Działanie, które podjęliśmy w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku były pierwszymi, 
krokami prowadzącymi do całkowitej realizacji założonych celów.  

I tak w minionym roku powstała 
strategia kampanii promocyjno-
informacyjnej projektu a także 
zostały zaprojektowane  
i wyprodukowane narzędzia 
promocyjne takie jak plakaty, 
filmiki i stoisko interaktywne. 
Strategia zakłada pokazywanie 
wolontariatu jako atrakcyjnej, 

łatwo dostępnej i ciekawej formy 
spędzania czasu, która jest 
dostępna dla każdego, daje 
możliwości uczenia się i wymiany 
doświadczeń . 

W ramach wkładu własnego 
Stoczni, powstał również portal o 
tej samej nazwie służący do 
kojarzenia wolontariuszy 
z organizacjami i instytucjami w 
Warszawie. Jako, że portal był 
jednocześnie osobnym projektem i w dużej mierze finansowany był z MAiC w sprawozdaniu 
opisaliśmy go osobno. 
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W grudniu w ramach 
Ochotników przeprowadziliśmy 
również badania potrzeb 
edukacyjnych organizatorów 
wolontariatu, tak aby przyszłe 
działania móc dostosować do 
ich realnych potrzeb. Odbyły się 
warsztaty dla koordynatorów 
wolontariatu warszawskich 
organizacji, spotkania 
indywidualne z kadrami 
zarządzającymi organizacjami,  
a także zaprojektowano  

i przeprowadzono badanie on-line, w którym wzięło udział łącznie 113 organizacji i instytucji 
z Warszawy. W wyniku prac powstał raport z badań. 

W 2014 powstał również plan ewaluacji całego przedsięwzięcia. Opracowaliśmy go na 
podstawie pięciu warsztatów z udziałem przedstawicieli organizacji realizujących projekt, 
ewaluatora oraz wielu spotkań roboczych zespołu „Stoczni”. 

Partnerzy z Centrum Wolontariatu zorganizowali konferencję z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, która odbyła się 5 grudnia w Ratuszu Urzędu Miasta, pracowali przy 
rozwoju wolontariatu pracowniczego w Urzędzie Miasta i przygotowali scenariusze zajęć  
o wolontariacie w szkołach. 

CZAS REALIZACJI 

wrzesień-grudzień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy 

Wartość budżetu w 2014 r: 452 142,50 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Agnieszka Duszyńska 

Zespół projektu: Dagmara Gortych, Łukasz Ostrowski 

Współpracownicy: Maria Nowak, Katarzyna Wójcikowska, Damian Jaworek, Maja Durlik i 
Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Wojtek Rustecki, Kuba Wygnański 
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Po roku pracy pełnej ogromnych wyzwań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
partnerzy uznali, że aktualna formuła projektu wyczerpała się i postanowili z końcem 
września 2015 r. rozwiązać go i poszukiwać innych metod rozwoju Ochotników 
Warszawskich. Ujawniły się istotne różnice pomiędzy partnerami dotyczące kultury 
organizacyjnej, podziału i sposobu pracy, ale też wizji wsparcia organizatorów wolontariatu  
i priorytetów w tym obszarze.  

To, co na etapie tworzenia projektu wydawało się słuszne i uzgodnione, okazywało się zbyt 
trudne i kosztowne w fazie realizacji. Stało się jasne, że dla dobra całego przedsięwzięcia 
konieczne jest przeformułowanie części założeń projektu i metody osiągania zamierzonych, 
ambitnych celów. Dalsze funkcjonowanie Ochotników Warszawskich wymaga nowych 
rozwiązań, innego zorganizowania zadań i ich podziału wewnątrz projektu.  
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PORTAL OCHOTNICY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Celem projektu „Portal OCHOTNICY – wykorzystanie technologii 
(TIK-ICT) do zwiększenia skali wolontariatu i aktywności 
obywatelskiej w Polsce” było uruchomienie nowego serwisku internetowego do kojarzenia 
wolontariuszy z organizatorami wolontariatu w Warszawie i w Gdyni.  

W ramach projektu przeprowadziliśmy 
warsztaty wydobywcze zarówno z 
wolontariuszami, jak i z 
przedstawicielami instytucji i organizacji 
pozarządowych, aby jak najlepiej 
dostosować portal dla użytkowników. 
Dzięki temu powstał serwis ochotnicy.pl, 
który składa się z dwóch instancji: 
warszawskiej (warszawa.ochotnicy.pl) i 
gdyńskiej (gdynia.ochotnicy.pl). Portal 
pozwala użytkownikom zakładać swoje 
profile, zamieszczać oferty dla 
wolontariuszy, zarządzać kontaktami na 
podstawowym poziomie, generować 
porozumienia i zaświadczenia dla 
wolontariuszy oraz udzielać opinii na 
temat współpracy. 

Portal został zaprojektowany dla jak 
najszerszego grona odbiorców,  
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami i osób 

starszych. Serwis będzie administrowany w Warszawie i w Gdyni. 
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CZAS REALIZACJI 

czerwiec – grudzień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa  

FINANSOWANIE 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju 
umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych”  

Wartość budżetu: 393 068,50 zł  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Dagmara Gortych 

Zespół projektu: Maciej Pilaszek 

Współpracownicy: Paweł Montwiłł 

Wsparcie: Wojciech Rustecki i Jakub Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Projekt nie będzie kontynuowany, ale narzędzie internetowe, które w ramach niego 
powstało, tak. Serwis warszawski (warszaw.ochotnicy.pl) będzie administrowany i rozwijany 
poprzez systemowy projekt m.st. Warszawy „Ochotnicy Warszawscy”. Zaś serwis gdyński 
(gdynia.ochotnicy.pl) administrować będzie najprawdopodobniej Centrum Współpracy 
Młodzieży w Gdyni. 
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3.5 OBSZAR: ZBLIŻANIE WIEDZY I PRAKTYKI 
W tym obszarze tematycznym mieszą się po pierwsze zeszłoroczne badania i ewaluacje, 
które oprócz komponentu ściśle badawczego, miały też wymiar edukacyjny. 
Charakterystyczną ich cechą jest duże zaangażowanie naszych partnerów w planowanie,  
a nawet samodzielne prowadzenie badań ewaluacyjnych swoich programów. 

Innymi, ważnymi przedsięwzięciami wpisującymi się w ten obszar są działania zmierzające 
do przekształcenia wiedzy akademickiej w możliwie użyteczną do działań praktycznych.  
W zeszłym roku było to m.in. wzmocnienie kompetencji organizacji w wykorzystaniu danych 
w działaniach rzeczniczych, przygotowanie prostych narzędzi do ewaluacji projektów  
w obszarze kultury i działań fundacji korporacyjnych oraz kontynuacja działań pod szyldem 
„Standardy ewaluacji”, w tym przygotowanie podręcznika na ten temat.  

W obszarze tym umieszczamy także nasze wysiłki związane z bezpośrednim łączeniem 
studentów i doktorantów z praktycznymi działaniami (w 2013 r. był to program stypendiów 
PAFW „PhDo w Stoczni” oraz przygotowania do realizacji projektu służącego łączeniu prac 
dyplomowych studentów z organizacjami, instytucjami publicznymi i firmami, które mogą 
wykorzystać efekty tych prac). 
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EWALUACJA PROGRAMU STUDY TOURS TO POLAND 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

Ewaluację programu Study Tours to Poland rozpoczęliśmy w lutym 2014 
roku. Badania zostały poprzedzone procesem planowania, w który 
zaangażowani byli operatorzy programu - Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego oraz Fundacja „Borussia” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Efektem 
wspólnej pracy był dokument „Planowanie ewaluacji programu Study Tours to Poland” zawierający 
model logiczny działania programu wraz z jego szczegółowym opisem, listę pytań badawczych oraz 
opis metod umożliwiających zebranie istotnych danych i informacji. To na jego podstawie 
zaplanowany został właściwy proces badawczy.  

Na przestrzeni kilku miesięcy udało nam się przeprowadzić warsztaty wydobywcze z operatorami 
STP, ankiety CAWI z uczestnikami wizyt studyjnych realizowane przed i po ich pobytem w Polsce, 
stworzyć nowe narzędzie do monitoringu wizyt oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi 
oprogramowania LimeSurvey dla Zespołu STP (tak by w przyszłości mogli samodzielnie prowadzić 
badania ankietowe). Dodatkowo w ramach współpracy Stocznia zaoferowała Zespołowi STP wsparcie 
podczas realizacji badania podczas jesiennej tury wizyt oraz pomoc przy analizie wyników (w tym 
także przygotowanie specjalnego formularza w programie Excel). 

Badanie dostarczyło wielu ciekawych informacji operatorowi programu szczególnie w obszarze 
wpływu wizyt na młodych ludzi nie tylko jeśli chodzi o ich opinie o Polsce, ale także postawy wobec 
demokracji, czy Unii Europejskiej. Co ważne udało się także stworzyć narzędzia przydatne 
organizacjom realizującym wizyty – powstał tutorial zbierania informacji zwrotnej.  
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CZAS REALIZACJI 

luty – wrzesień 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: MEVA 2013 

Wartość budżetu: 14 966 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Maja Durlik, Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Łukasz Ostrowski 
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EWALUACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO  
IM. LANE’A KIRKLANDA 
OPIS DZIAŁAŃ W 2014 R. 

W 2013 roku Stocznia wspierała Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności oraz zespół programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 
w przygotowaniu długookresowego planu ewaluacji programu. Spośród proponowanych 
badań i analiz do realizacji w 2014 roku wybrano cztery. Z ewaluacji chcieliśmy się 
dowiedzieć przede wszystkim: 

• Jak program wpływa na losy absolwentów? 
• Czy i w jaki sposób absolwenci realizują misję programu? 
• Jak dobrze spełnia swoją funkcję ścieżka animacyjną programu? 
• Jak Program oceniają stypendyści z rocznika 2013/2014? 

W lutym i marcu w Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie i Obwodzie Kaliningradzkim 
przeprowadziliśmy badanie jakościowe losów absolwentów programu. Wzięło w nim udział 
16 absolwentów reprezentujących różne roczniki stypendystów i wykonujących różne 
zawody.  

W czerwcu i lipcu przeprowadziliśmy badanie ilościowe losów absolwentów programu. 
Ankieta miała formę internetową, była dostępna w trzech językach: po rosyjsku, angielsku  
i polsku, była realizowana na reprezentatywnej próbie losowej. Wypełniło ją 186 osób – 73% 
założonej próby. 

O opinię stypendystów z rocznika 2013/2014 zapytaliśmy w ankiecie internetowej 
przeprowadzonej w czerwcu, pod koniec roku akademickiego. Wzięło w niej udział 44 z 45 
stypendystów. Pytania dotyczyły oceny elementów programu, ale także sprawdzały jego 
rezultaty: wzrost wiedzy eksperckiej, zmianę wiedzy o Polsce, nawiązane kontakty. 

W ocenie ścieżki animacyjnej wykorzystano cztery źródła informacji: opisaną wyżej ankietę, 
sprawozdania semestralne animatorów, dyskusję w grupie doradczej złożonej  
z przedstawicieli stypendystów oraz warsztat z animatorami pod koniec roku 
akademickiego.  

Z myślą o ewaluacji zmodyfikowano także niektóre narzędzia monitoringu Programu: wzór 
sprawozdania animatora, wzór sprawozdania opiekuna naukowego oraz wzór zaświadczenia 
o odbyciu stażu. Informacje zbierane za pomocą nowych narzędzi posłużą ewaluacji 
kolejnych edycji Programu. 

Wyniki badań zostały zebrane w czterech raportach: 

• Losy absolwentów programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Część jakościowa. 

• Losy absolwentów programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Część ilościowa. 

• Ewaluacja programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Ocena oferty animacyjnej. 
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• Ewaluacja programu stypendialnego 
im. Lane’a Kirklanda. Program z 
perspektywy stypendysty - badanie 
ankietowe. 

Wybrane wyniki badania losów 
absolwentów zostały opisane w artykule 
„Co się stało z naszą klasą? Kilka 
wniosków z badania absolwentów 
Programu Kirklanda” (Biuletyn nr 25 
Programu Stypendialnego im. Lane’a 
Kirklanda). 

CZAS REALIZACJI 

luty – październik 2014 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Fundacji Edukacja dla Demokracji 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Łukasz Ostrowski, Magda Biejat 

Współpracownicy: Anna Radecka, Veranika Kaleyeva, Elena Diaconu, Ela Świdrowska, Ewa 
Romanowska, Anna Woźniak, Igor Iwaniuk, Kiriłł Zacharow 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE ZBLIŻANIE WIEDZY I PRAKTYKI 
Oprócz przedsięwzięć opisanych powyżej ważnym elementem naszych działań w tym 
obszarze była kontynuacja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. 

W 2014 r. zakończyliśmy współpracę ze Stypendystami pierwszej edycji programu – 
Weroniką Felcis i Marcinem Zarodem. Kilkumiesięczna współpraca Stoczni ze Stypendystami 
przyniosła korzyści obydwu stronom. W trakcie rozmowy ewaluacyjnej Stypendyści 
przyznali, że na rynku stypendiów nie ma wielu możliwości uzyskania wsparcia finansowane 
dla doktorantów zwłaszcza nauk społecznych. Jednak to nie tylko korzyści finansowe były 
istotne dla Stypendystów. Podkreślali że współpraca ze Stocznią pozwoliła im poznać nowe 
metody badawcze (np. spacer badawczy), poszerzyć sieci kontaktów, wzmocnić swój kapitał 
społeczny, zainspirowała do przemyślenia i przeformułowania swojej pracy doktorskiej. 

Dla Stoczni Program zaowocował podjęciem współpracy z Polskim Towarzystwem 
Ewaluacyjnym (współpraca jest obecnie kontynuowana) oraz zacieśnienia współpracy  
z przedstawicielką kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacje, wykłady  
i warsztaty przeprowadzone przez Stypendystów poszerzyły wiedzę zespołu Stoczni. 
Stypendyści zaoferowali też wsparcie w tworzeniu (Weronika Felcis) oraz realizacji projektu 
(Marcin Zaród).  

W zeszłym roku zmieniliśmy nieco regulamin programu modyfikując zasady rekrutacji, tak by 
zmniejszyć liczbę przypadkowych kandydatów – osób, których zainteresowania naukowe nie 
mają punktów wspólnych z działaniami Stoczni. W drugiej edycji programu 36 osób 
aplikowało o stypendium „PhDo w Stoczni”. Na podstawie oceny dorobku naukowego, 
koncepcji pracy doktorskiej, rozmowy kwalifikacyjnej, wyników w nauce, na stypendystów 
„PhDo w Stoczni” wybrano Agnieszkę Janik, studentkę pedagogiki na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Wojtka Kowalika studenta zarządzania AGH w Krakowie. 

  
 

 

 

 

 

 

Do istotnych działań w obszarze Zbliżania wiedzy i praktyki warto zaliczyć także naszą 
współpracę z Forum Darczyńców w Polsce. Wspólnie przygotowaliśmy seminarium dla 
przedstawicieli fundacji korporacyjnych dotyczące mierzenia wpływu uch działań  
i ewaluować programu przez nie prowadzone. 
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Ponadto Łukasz Ostrowski z naszego zespołu uczestniczył w roli eksperta m.in. w dyskusji o 
ewaluacji w czasie Bulgarian Donors Forum oraz konferencji FRSO Prove IT. 

 

Jak już częściowo sygnalizowaliśmy, kilka zeszłorocznych projektów mieszczących się w 
innych obszarach wpisuje się także w ten. Do takich właśnie przedsięwzięć należą: 

• BOX (Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) – strona 18 
• Dane po warszawsku – strona 10 
• Ewaluacja Programu Działaj Lokalnie - strona 20 
• Od diagnozy do strategii – strona 25 
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3.6 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 
Działalność komercyjna (gospodarcza) Stoczni prowadzona jest jako działalność pomocnicza. 
Jej realizacja ma przede wszystkim uzupełnić i dofinansować naszą działalność statutową. 
Ma także pozwolić na prowadzenie własnych przedsięwzięć, utrzymanie zespołu oraz 
zachowanie płynności finansowej. Zakładamy, że w przyszłości dobrze zorganizowana 
działalność gospodarcza, będzie mogła również wypracowywać zysk, który mógłby być 
odkładany na tzw. fundusz rezerwowy. 

Od czterech lat regularnie prowadzimy monitoring zapytań ofertowych i przetargów, które 
mogą być przedmiotem zainteresowania Stoczni. Jednak w minionym roku coraz więcej 
przedsięwzięć realizowanych przez nas w ramach działalności komercyjnej stanowiła efekt 
składania przez nas ofert na zapytania bezpośrednio kierowane do Stoczni przez instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe, ale także firmy.  

Rzecz jasna w dalszym ciągu przygotowywaliśmy oferty w przetargach, ale w porównaniu z 
latami ubiegłymi robiliśmy to zdecydowanie rzadziej ze względu na dużą ilość ciekawych 
zapytań.  

Od 2012 r. wdrażamy „Strategię działalności gospodarczej w Stoczni”. Mamy także gotową, 
co jakiś czas uzupełnianą, stałą ogólną ofertę Stoczni oraz sześć ofert szczegółowych 
dotyczących: 

• diagnozowania społeczności lokalnych;  
• szkoleń metodologicznych;  
• planowania, konsultacji, realizacji badań ewaluacyjnych;  
• moderowania procesów partycypacyjnych;  
• zaawansowanych analiz i wizualizacji danych; 
• planowania strategicznego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2014 r. kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy nasze działania 
w ramach działalności komercyjnej. Największy nacisk położyliśmy na realizację projektów 
badawczych (w tym także ewaluacyjnych), wsparcie w procesach konsultacyjnych, a także na 
doradztwo i działania consultingowe.  

Udało nam się pozyskać nowych partnerów. Wśród naszych sukcesów wymienić należy 
pozyskanie kontraktu dla Orange Polska na prowadzenie badania wpływu społecznego 
firmy.  

W 2014 w ramach działalności komercyjnej realizowaliśmy projekty na zlecenie takich 
instytucji jak:  

• Centrum Nauki Kopernik (akcja Myślę Powiśle, badanie jakości pracy animatorów); 

• Elbląskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (szkolenia dotyczące 
partycypacji obywatelskiej); 
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• Federacja Banków Żywności (badanie Potencjał i potrzeby organizacji charytatywnych 
współpracujących z Bankami Żywności”); 

• Federacja MAZOWIA (szkolenia dotyczące partycypacji obywatelskiej); 

• Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (szkolenia dotyczące partycypacji obywatelskiej); 

• Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości (recenzja narzędzi badawczych); 

• Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab (Szkoła Partycypacji); 

• Fundacja Medicover (planowanie ewaluacji Programu „PoZdro!”); 

• Fundacja Przasnyska (szkolenia dotyczące partycypacji obywatelskiej); 

• Fundacja PZU (ewaluacja konkursów grantowych prowadzonych przez Fundację); 

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (dokończenie ewaluacji Decydujmy Razem); 

• Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej (szkolenia dotyczące wolontariatu); 

• Fundacji Solidarności Międzynarodowej (ewaluacja Programu Wsparcie Demokracji); 

• Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska (dokończenie działań związanych  
z procesem konsultacyjnym funkcji Targu Węglowego w Gdańsku); 

• Urząd Miasta Gdynia / Pomorski Parku Naukowo-Technologiczny (naprawmyto.pl oraz 
ewaluacja Budżetu Obywatelskiego); 

• Urząd Miasta Krakowa (ewaluacja Budżetu Obywatelskiego); 

• Narodowy Bank Polski (ewaluacja projektu edukacyjnego „Wielki Test Wiedzy 
Ekonomicznej”, badanie świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży); 

• Narodowy Instytut Audiowizualny (diagnoza potrzeb użytkowników NInA); 

• Orange Polska (wpływ społecznych Orange Polska); 

• Ośrodek Kultury Ochoty (dokończenie diagnozy potrzeb mieszkańców Ochoty  
i użytkowników OKO); 

• Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym (szkolenia dotyczące 
wolontariatu); 

• Fundacja Edukacja dla Demokracji (ewaluacja programu stypendialnego im. Kirklanda); 

• SGS Polska sp. z o.o. (badanie indeksu BI-NGO); 

• Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST (szkolenia dotyczące 
partycypacji obywatelskiej); 

• Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (szkolenia dotyczące partycypacji obywatelskiej); 

• Urzędu m.st. Warszawy i poszczególnych urzędów dzielnic (konsultacje społeczne  
3 pokoi z kuchnią, rewitalizowanych obszarów Targówka, Wolska Biesiada Seniorów); 
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• Bemowskie Centrum Kultury (warsztaty dla pracowników ArtBem poświęcone ewaluacji 
i diagnozowaniu potrzeb); 

• THINKTANK Sp. z o.o. (badanie Tablet dla seniora) 

• Stowarzyszenie W.A.R.K.A. (szkolenie poświęcone prowadzeniu badań) 

• Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka (ewaluacja projektu Dramowi Obywatele) 

W sumie w roku 2014 w ramach działalności gospodarczej zrealizowaliśmy około 40 
projektów badawczych i konsultacyjnych oraz szereg szkoleń (głównie dotyczących 
partycypacji obywatelskiej). 

Część z nich (wpisujących się wyraźnie stoczniowe obszary tematyczne) została już opisana 
lub wspomniana wcześniej, np. ewaluacje budżetów obywatelskich oraz konsultacje 
społeczne dotyczące obszarów objętych rewitalizacją na Targówku (opisane w obszarze 
Partycypacja obywatelska). 

Natomiast w dalszej części tego rozdziału prezentujemy szczegółowo najważniejsze 
przedsięwzięcia, które bezpośrednio nie mieszczą się w żadnym ze stoczniowych obszarów 
tematycznych. Ich realizacji podjęliśmy się zgodnie z kryteriami, którymi kierujemy się przy 
podejmowaniu decyzji o formułowaniu ofert w ramach działalności komercyjnej Stoczni. 
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3.6.1. DORADZTWO, KONSULTACJE, ANALIZY 

WPŁYW SPOŁECZNY ORANGE POLSKA 
Wspólnie z Orange Polska podjęliśmy się ambitnego zadania jakim było zamierzenie  
i opisanie społecznego wpływu firmy na Polskę.  

W projekcie staraliśmy się opisywać możliwie wszechstronnie nie tylko działania Orange 
Polska w domenie „tradycyjnie” rozumianej odpowiedzialności korporacyjnej, ale także poza 

tą domeną. Interesowały nas nie tylko 
same te działania, ale też to, co z nich na 
dłuższą metę wynika. Chcieliśmy 
zastanowić się nad tym, jakie są 
długofalowe konsekwencje działań 
jednego z największych przedsiębiorstw w 
Polsce, dostarczającego usługi  
o kluczowym znaczeniu nie tylko dla 
współczesnej gospodarki, ale także dla 
nowoczesnego społeczeństwa. 

Nasze badanie objęło 6 obszarów (gospodarka, innowacje, klienci, pracownicy, społeczności 
oraz środowisko). Każdy z nich analizowany był – tam, gdzie to było możliwe – na przestrzeni 
całej historii marki Orange w Polsce, a więc od 2005 roku. W ramach pracy nad raportem 
przetworzyliśmy ogromne ilości danych, starając się wydestylować z nich to, co 
najważniejsze. Wiele zawdzięczamy też rozmowom indywidualnym i grupowym  
z przedstawicielami środowisk, które pozostają w relacjach z firmą Orange Polska oraz  
z pracownikami firmy. Dzięki temu poznaliśmy firmę z wielu stron.  

Badanie objęło okres od 2005 roku, kiedy marka Orange pojawiła się na polskim rynku, do 
końca roku 2013. Badaliśmy działania firmy oraz procesy i zjawiska obserwowane w Polsce. 
W wybranych analizach przedstawiliśmy dane dla Polski na tle danych europejskich lub 
światowych oraz na tle danych dotyczących innych podmiotów lub całej branży 
telekomunikacyjnej. 

Tę wiedzę wykorzystaliśmy do przygotowania obszernego dokumentu, który koncentruje się 
nie tylko na pozytywnych efektach istnienia firmy, ale zawiera także szereg spostrzeżeń  
i rekomendacji dotyczących kwestii, na których naszym zdaniem Orange Polska powinien 
zwrócić uwagę w przyszłości.  

CZAS REALIZACJI 

czerwiec 2014– czerwiec 2015 
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FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Orange Polska  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Maciej Pilaszek, Katarzyna Julia Olesińska 

Zespół projektu: Jan Herbst, Łukasz Jonak 

Współpracownicy: Jan Wiśniewski 

Wsparcie: Jan Jakub Wygnański, Łucja Krzyżanowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Kontynuujemy współpracę z Orange Polska przy promowaniu wyników badania. W 2015 
roku przygotowany został krótki filmik podsumowujący, który obejrzeć można tu oraz 
skrócony raport dostępny w wersji drukowanej oraz elektronicznej.  

O wynikach badania opowiadaliśmy również na „Miasteczku Myśli“ zorganizowanym 22 
stycznia 2015 przez Orange Polska. Spotkanie zatytułowane było „Zaangażowani w świata 
zmienianie“ i poświęcone było wpływowi społecznemu dużych firm.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pqA_Trxh3mY
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3.6.2. BADANIA I EWALUACJE 

BADANIE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKAMI ŻYWNOŚCI 
Celem badania „Potencjał i potrzeby 
organizacji charytatywnych 
współpracujących z Bankami 
Żywności” prowadzonego na zlecenie 
Federacji Polskich Banków Żywności była ocena potencjału i potrzeb organizacji 
charytatywnych, współpracujących z Bankami Żywności oraz analiza rozwiązań  
i uwarunkowań w zakresie zagospodarowywania żywności. Na ich podstawie 
sformułowaliśmy rekomendacje do budowania standardów współpracy oraz opracowaliśmy 
trzy innowacyjne modele zagospodarowywania żywności. Wnioski z badania stały się 
podstawą do planowania dalszych działań w ramach projektu finansowanego ze środków 
norweskich. 

Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy ankietę 
CAWI, obejmującą 951 organizacji współpracujących z Bankami Żywności. Na podstawie 
zgromadzonych danych stworzyliśmy segmentację tych podmiotów. W drugim etapie, 
podmioty z wybranych segmentów zostały poddane pogłębionemu badaniu. Ich 
przedstawiciele wzięli udział w zogniskowanych wywiadach grupowych, które odbyły się  
w 14 polskich miastach. Wyniki badania zostały przedstawione w formie raportu. 

Ponadto, w trakcie realizacji projektu, Bank Żywności w Krakowie zwrócił się z prośbą  
o dodatkowe opracowanie danych z ankiety CAWI, obejmujących organizacje 
współpracujące z nim. Przygotowana analiza posłużyła jako materiał roboczy przy 
wypracowywaniu standardów współpracy.  

CZAS REALIZACJI 

czerwiec – grudzień 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Federacji Polskich Banków Żywności  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Katarzyna Wójcikowska 

Współpracownicy: Mateusz Przywara, Katarzyna Abramczuk 
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BADANIE ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 
Celem badania prowadzonego 
na zlecenie Narodowego Banku 
Polskiego było stworzenie 
diagnozy stanu wiedzy dzieci 
i młodzieży w Polsce na temat 
ekonomii, finansów i gospodarki 
oraz identyfikacja potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Zidentyfikowaliśmy także czynniki 
wpływające na poziom wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży w różnych grupach 
wiekowych, określiliśmy poziom znajomości programów edukacyjnych i uczestnictwa w nich 
oraz oceniliśmy trafność i efektywność stosowanych dotychczas form działań edukacyjnych. 

Metodologia badania opierała się na połączeniu metod jakościowych i ilościowych. 
Przeprowadziliśmy obszerny desk research dostępnych programów edukacyjnych z obszaru 
ekonomii, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz analizę podstaw programowych i 
podręczników do nauki przedsiębiorczości, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, a także 
podstaw programowych z tych przedmiotów. Zrealizowaliśmy również 10 pogłębionych 
wywiadów z ekspertami – pracownikami wyższych uczelni, nauczycielami-metodykami, 
kierownikami projektów edukacyjnych z obszaru ekonomii, blogerów – popularyzatorów 
wiedzy ekonomicznej.  

Drugi element stanowiły badania ilościowe – ankiety CAPI prowadzone na reprezentatywnej 
próbie nauczycieli podstaw przedsiębiorczości (na szczeblu licealnym) oraz wiedzy 
o społeczeństwie (na szczeblu gimnazjalnym) oraz uczniów (VI klasy szkoły podstawowej, III 
klasy gimnazjum i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych) i rodziców. 

Wyniki badania zostały przedstawione w formie raportów cząstkowych, raportu 
podsumowującego oraz prezentacji przed Radą Naukową NBP. Materiały te są 
opublikowane na portalu edukacyjnym NBP.  

CZAS REALIZACJI 

maj – listopad 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie w ramach wygranego przetargu na ramową współpracę z Narodowym 
Bankiem Polskim 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Łucja Krzyżanowska 

Zespół projektu: Magdalena Biejat, Maria Wiśnicka, Jan Wiśniewski, Katarzyna Wójcikowska 

Konsorcjant: IQS Group Sp. z o.o. (realizacja badania ilościowego) 

Współpracownicy: Hubert Borowski, Monika Stec 

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/badania
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Wsparcie: Jan Jakub Wygnański, Jan Herbst, Maria Wiśnicka, Zofia Komorowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Badanie realizowane było w ramach długoterminowej umowy o współpracy pomiędzy 
konsorcjum tworzonym przez Stocznią oraz Grupę IQS, a NBP.  

Współpraca jest kontynuowana w 2015 roku, realizujemy obecnie wspólnie kolejne badania, 
między innymi badanie „Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów 
realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie”. 
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DIAGNOZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW NINA 
Narodowy Instytut Audiowizualny zaplanował otwarcie swojej nowej siedziby na maj 2015 r. 
Nowa przestrzeń oznaczała nową strategię działania Instytutu. Głównym celem badania 
zleconego Stoczni było osadzenie nowej planu działania NInA 2015 w obecnych zwyczajach 
środowiska profesjonalistów korzystających z oferty Instytutu, a także poznanie potrzeb 
mieszkańców najbliższej okolicy (osiedle Służew nad Dolinką). Dodatkowo wyniki badania 
miału wskazać kierunki strategiczne o największym potencjale oraz zgromadzić inspiracje do 
działań na kolejne miesiące prac nad ofertą.  

Początkowa koncepcja badania zaproponowana przez Stocznię obejmowała część 
jakościową i ilościową. W ramach tej pierwszej odbyły się: warsztaty wydobywcze z 
pracownikami NInA, panel ekspercki (który ocenił dotychczas wypracowane przez Instytut 
propozycje), 3 warsztaty z profesjonalistami (przedstawicielami branży kreatywnej, 
nauczycielami i studentami) oraz 2 warsztaty z mieszańcami Służewia (seniorami oraz 
młodzieżą).  

W trakcie realizacji badań jakościowych Zamawiający zrezygnował z przeprowadzenia części 
ilościowej (ankietę CAWI skierowaną do nauczycieli i osób potencjalnie zainteresowanych 
korzystaniem z oferty NInA oraz PAPI wśród uczestników zajęć w Służewieckim Domu 
Kultury). Swoją decyzję tłumaczył dużym obciążeniem zespołu w związku z pracami wokół 
nowej siedziby.  

Prezentacja najważniejszych wyników badań odbyła się w obecności kilkudziesięciu 
pracowników Instytutu w lipcu 2014 roku.  
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CZAS REALIZACJI 

marzec - lipiec 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Narodowego Instytutu Audiowizualnego  

Wartość budżetu: 20 375 zł brutto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Julia Olesińska, Maja Durlik 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska 
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EWALUACJA KONKURSÓW GRANTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
FUNDACJĘ PZU 
Fundacja PZU – jedna z największych fundacji korporacyjnych w Polsce w 2014 roku 
obchodziła dziesięciolecie działalności. Oprócz wielu projektów, które realizuje we 
współpracy z partnerami (m.in. Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Wisławy Szymborskiej) prowadzi również trzy 
konkursy dotacyjne, zróżnicowane ze względu na tematykę i grupę odbiorców. To właśnie 
one - „Z PZU po lekcjach” „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” i „PZU z kulturą” stały 
się przedmiotem przeprowadzonej przez nas ewaluacji. Celem badania było przedstawienie 
wpływu, jaki wspierane przez Fundację projekty miały na odbiorców i realizatorów, a także 
zebranie inspiracji i wskazówek na kolejne lata działalności. 

W ramach badania przygotowaliśmy:  

• mapę działań Fundacji PZU (w tym m.in. digitalizację dokumentacji projektowej),  

• analizę sprawozdań końcowych z realizacji projektów dofinansowywanych przez 
Fundację PZU,  

• badanie grantobiorców Fundacji PZU,  

• badanie wpływu programów Fundacji PZU na odbiorców,  

• badanie wizerunku Fundacji PZU w mediach.  

Raport zawierający najważniejsze wnioski z badań został wydawany z formie publikacji, a na 
jego podstawie powstał również mashup.  
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CZAS REALIZACJI 

czerwiec – grudzień 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Fundacji PZU 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maja Durlik 

Zespół projektu: Jan Herbst, Maria Wiśnicka 

Współpracownicy: Elgars Felcis, Agata Kępińska, Joanna Kozera, Julia Olesińska, Mateusz 
Przywara 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka 
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EWALUACJA PROGRAMU WSPARCIE DEMOKRACJI FUNDACJI 
SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ  
 „Wsparcie Demokracji” jest 
programem Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej finansowanym w 
ramach Programu polskiej 
współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach programu realizowane są projekty polskich 
organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne 
inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w innych krajach. Program 
realizowany jest w formie konkursu grantowego.  

W badaniu ewaluacyjnym skupiliśmy się na przebiegu konkursu grantowego oraz formie 
wsparcia udzielanego grantobiorcom w trakcie realizacji przez nich projektów. 
Zamawiającemu zależało, aby dostosować procedury konkursowe do oczekiwań organizacji 
pozarządowych. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady indywidualne oraz grupowe  
z wnioskodawcami, organizacjami otrzymującymi wsparcie oraz zespołem programu. 

Efektem prac był raport z ewaluacji zawierający rekomendacje dla kolejnych edycji 
Programu. 

CZAS REALIZACJI 

styczeń – marzec 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Fundacji Solidarności Międzynarodowej 

Wartość budżetu: 23 000 zł brutto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Rafał Rudnicki 

Zespół: Łukasz Ostrowski 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska  
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PLANOWANIE EWALUACJI PROGRAMU „PO!ZDRO” FUNDACJI 
MEDICOVER 
W marcu 2014 r. Fundacja Medicover uruchomiła Ogólnopolski Program Profilaktyki 
Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Głównym celem PoZdro! jest doprowadzenie do 
poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) oraz innych chorób cywilizacyjnych  
i podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Ma on na trwałe utrwalić zdrowe nawyki  
i nauczyć dbać o zdrowie. Docelowo program będzie realizowany w czterech miastach 
Polski. Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie, jeżeli chodzi  
o planowaną liczbę przebadanych dzieci – Fundacja Medicover planuje przebadać pod 
kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II 30 tysięcy uczniów w ciągu pięciu lat. Zakłada się, 
że w rezultacie około tysiąca osób wyjdzie z grupy ryzyka zachorowania. 

W związku z tym Fundacja Medicover zaprosiła Stocznię do współpracy przy planowaniu,  
a następnie także przy prowadzeniu ewaluacji programu. Fundacja Medicover opracowała 
narzędzia monitoringu działań w ramach Programu oraz rezultatów zdrowotnych 
(fizycznych) uczestników dwuletniej opieki indywidualnej. Naszym zadaniem było wsparcie 
Fundacji w zaplanowaniu ewaluacji rezultatów o charakterze społecznym. 

Rezultatem pierwszego etapu współpracy z Fundacją Medicover jest plan ewaluacji 
zawierający: model logiczny Programu, założenia ewaluacji opisy modułów badawczych. 

W 2015 i kolejnych latach Stocznia będzie towarzyszyła programowi „Po!Zdro” w ramach 
zaplanowanych działań ewaluacyjnych.  

CZAS REALIZACJI 

marzec - sierpień 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: zalecenie od Fundacja Medicover 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Julka Olesińska, Rafał Rudnicki 

Współpracownicy: Łukasz Raciborski 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 

 

 

 

 



 

3.7 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2014 R. 

Lp. 
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1 Badania dla NBP           x       DG 
2 Badanie indeksu BI-NGO           x       DG 

3 Badanie organizacji współpracujących z Bankami Żywności           x       DG 
4 Badanie potrzeb użytkowników NInA           x       DG 
5 Badanie pracy animatorów CN Kopernik           x       DG 
6 Badanie Tablet dla seniora           x       DG 
7 Badanie wpływu społecznego Orange Polska           x       DG 
8 BOX (Badanie oddziaływania na kapitał społeczny) - kontynuacja       x x x x     DS 
9 Dane po warszawsku     x x x   x   x DS 

10 
Diagnoza potrzeb mieszkańców Ochoty  
i użytkowników OKO       x   x       DG 

11 Ewaluacja Budżetu obywatelskiego w Gdyni x     x   x       DG 
12 Ewaluacja Budżetu obywatelskiego w Krakowie x     x   x       DG 

13 
Ewaluacja konkursów grantowych prowadzonych przez 
Fundację PZU           x       DG 

14 Ewaluacja Programu Działaj Lokalnie       x x x       DS 
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15 Ewaluacja Programu LABiB        x   x       DS 
16 Ewaluacja Programu Stypendialnego im. Kirklanda         x x       DG 

17 
Ewaluacja Programu Wsparcie Demokracji Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej            x       DG 

18 Ewaluacja projektu "Decydujmy Razem" x     x   x       DG 
19 Ewaluacja projektu "Dramowi obywatele"           x       DG 
20 Ewaluacja Study Tours to Poland         x x       DS 
21 Konsultacje dotyczące Targu Węglowego w Gdańsku x     x     x       
22 Konsultacje społeczne dotyczące "3 pokoi z kuchnią" x     x     x     DG 

23 Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji na Targówku x     x     x     DG 
24 Konsultacje z zasadami x     x   x x x x DS 
25 Kół Gospodyń Wiejskich - nie tylko od kuchni       x   x x     DS 
26 Kurs: Partycypacja x     x   x x x x DS 
27 Laboratorium budżetu partycypacyjnego x     x   x x x x DS 
28 Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej x         x   x x DS 
29 Marzyciele i Rzemieślnicy (prace przygotowawcze)     x       x     DS 
30 Modelowy wolontariat   x       x   x   DS 
31 Myślę Powiśle       x     x     DG 
32 Naprawmyto.pl x   x x     x     DG 
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Lp. 
 Nazwa projektu 

Obszary tematyczne Teoria zmiany 
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33 Obywatelska Dąbrowa x     x   x x     DS 
34 Ochotnicy Warszawscy   x   x   x x x x DS 

35 
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług 
publicznych w Warszawie x     x x x   x   DS 

36 Planowanie ewaluacji Programu "Pozdro!" Fundacji Medicover           x       DG 
37 Portal Ochotnicy   x x     x x     DS 

38 
Pozostałe działania w obszarze Innowacji społecznych 
(szkolenia, działania rzecznicze)     x     x   x x DS 

39 
Pozostałe działania w obszarze Partycypacji obywatelskiej 
(szkolenia, działania rzecznicze itd.) x         x x x x DS/DG 

40 Pozostałe działania w obszarze Wolontariatu (szkolenia)    x 
 

        x   DG 

41 Pozostałe działania w obszarze Zbliżanie wiedzy i praktyki         x   x x   DS 
42 Senior Woli x     x     x     DS 

43 Wsparcie realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie x     x     x     DS 
44 Zoom na rady seniorów x         x     x DS 

 

X Czerwony krzyżyk oznacza wiodący obszar tematyczny, czyli taki w który dany projekt wpisuje się najmocniej. 



 

 

4 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM INSTYTUCJONALNYM 
STOCZNI W 2014 R.  

 

4.1 ZESPÓŁ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOCZNI 
Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, specyfika działania Stoczni zależy przede wszystkim od 
jej zespołu – różnorodności osób ją tworzących (zarówno jak chodzi o kompetencje, wiedzę, 
zainteresowania, światopogląd), ale i atmosfery w niej panującej.  

2014 był rokiem intensywnych zmian w zespole Stoczni. W grudniu stały zespół Fundacji 
tworzyło 26 osób, dołączyło do niego 7 nowych osób: Katarzyna Wójcikowska, Agnieszka 
Duszyńska, Katarzyna Beszczyńska, Maciek Pilaszek, Agata Bluj, Paweł Ogrodzki (na 3 
miesiące), na stanowisku asystentki finansowej Katarzynę Stenderę zastąpiła Jolanta 
Kilijańczyk.  

Zmianie uległ także skład Zarządu Fundacji: Wojciech Rustecki zrezygnował ze stałej pracy w 
Fundacji, pozostał jednak Członkiem Zarządu. Do Zarządu dołączyli: Zofia Komorowska, Jan 
Herbst i Maria Wiśnicka. 

Rozrost zespołu, widoczne we wcześniejszych częściach sprawozdania zwiększenie liczby 
projektów, rozwój działalności gospodarczej wymagały opracowania struktury 
organizacyjnej Stoczni, która ułatwiłaby zarządzanie tak dużą i różnorodną instytucją. 
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Pozwoliła ona uporządkować i usankcjonować dotychczasowy sposób pracy w zespole 
Stoczni, zachowując ważny dla nas niehierarchiczny układ relacji. W praktyce ten nowy-stary 
układ organizacyjny będzie musiał być jeszcze dopracowywany i modyfikowany pod 
wpływem doświadczeń ostatniego roku. 

W 2014 r. skoncentrowaliśmy się na utrwalaniu i doskonaleniu dobrych praktyk związanych 
z zarządzaniem projektami, rekrutacją, partycypacyjnym zarządzaniem organizacją. 
Wprowadziliśmy zwyczaj spotkań zespołu projektowego z asystentką finansową i 
opiekunem z Zarządu na początku realizacji każdego projektu, dopracowaliśmy ścieżkę 
wejścia nowego pracownika do organizacji. Pielęgnujemy interdyscyplinarność członków 
zespołu – staramy się by poszczególne osoby miały okazję pracować w różnych 
konfiguracjach, w różnych rolach (koordynatora, członka zespołu) i raz na jakiś czas 
realizowały projekty o tematyce nieco innej niż zwykle. Nadal spotkania zarządu odbywają 
się co dwa tygodnie w rozszerzonym składzie, uczestniczą w nich osoby odpowiedzialne za 
poszczególne obszary Stoczni oraz zagadnienia horyzontalne (takie jak współpraca z 
wolontariuszami, promocja, ewaluacja). W czasie tych spotkań omawiamy sprawy nie 
związane bezpośrednio z żadnym aktualnym projektem, przekrojowe (np. zaproszenia do 
współpracy), a następnie wspólnie decydujemy o kolejnych krokach z tym związanych i 
podziale pracy. W 2014 uczestniczyli w nich: Ewa Stokłuska, Jan Mencwel, Katarzyna Starzyk, 
Łukasz Ostrowski, a także Julia Olesińska i Dagmara Gortych. 

W wymiarze formalno-prawnym, 2014 przyniósł drobne modyfikacje w statucie Fundacji 
dotyczące rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz nowe regulaminy (przyjęte 
na początku 2015) wymagane przez Kodeks Pracy, w związku z przekroczeniem przez 
Stocznię określonego poziomu zatrudnienia. 

  



 

4.2 WOLONTARIUSZE W STOCZNI 
Nasze działania w 2014 r. wspomagali wolontariusze, którzy zaangażowani byli zarówno w 
projekty badawcze jak w wdrożeniowe. Łącznie była to grupa 15 osób. 
 

 

Ewa Solarz, uczestniczyła w wyjeździe badawczym do Jastrowia w 
ramach projektu „Zoom na rady seniorów”. 

 

Paulina Puszkarska, przeprowadziła wywiady telefoniczne z 
przewodniczącymi rad seniorów oraz uczestniczyła w wyjeździe 
badawczym do Łodzi w ramach projektu „Zoom na rady seniorów”. 
 

 

Ania Warwas, brała udział w projekcie Modelowy Wolontariat, 
pomagała nam m.in. w organizacji warsztatów eksperckich i 
opisywaniu wybranych modeli współpracy z wolontariuszami. 
Uczestniczyła też w tworzeniu narzędzi do ewaluacji działań 
wolontariackich. 

 

Aleksandra Kołtun jest doktorantką UMCS w Lublinie. W swojej 
pracy naukowej bada sposoby powstawania wiedzy (także w 
Stoczni). W projekcie Laboratorium Budżetu Partycypacyjnego 
wspomagała nas również jako wolontariuszka przy organizacji 
seminariów. 

 

Aleksandra Zacharska, pracowała przy projekcie „Senior Woli”, 
pomagała w przygotowaniu badania merytorycznie i logistycznie, 
prowadziła wywiady indywidualne z przedstawicielami wolskich 
instytucji, wspierała seniorskich wolontariuszy i pomagała w 
opracowaniu wyników. 

http://m.in/
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Laura Raczyńska – wsparła stoczniowy zespół przy logistycznym 
organizowaniu Forum Praktyków Partycypacji oraz podczas samego 
wydarzenia (współtworząc jego wieczorną część i odpowiadając za 
kontakt z uczestnikami). 
 

 

Monika Wichrowska, wsparła stoczniowy zespół przy organizowaniu 
Forum Praktyków Partycypacji (tworzenie logistyki wydarzenia, 
przygotowanie materiałów dla uczestników, wsparcie promocji i 
działu PR Forum). Podczas samego wydarzenia pomagała przy jego 
organizacji i logistyce, a po Forum pomagała podsumować jego 
ewaluację. 

 

Arkadiusz Wach, wsparł stoczniowy zespół tłumacząc na angielski 
materiały na Forum Praktyków Partycypacji i będąc tłumaczem dla 
zagranicznych gości podczas tego wydarzenia. 

 

Damian Jaworek, wspierał nas w wielu badaniach m.in. w projekcie 
„Zoom na rady seniorów”. Przeprowadzał wywiady telefoniczne z 
przewodniczącymi rad seniorów, uczestniczył też w dwóch 
wyjazdach badawczych do Olesna oraz Nysy. 

 

Małgorzata Winkowska, pomagała nam w realizacji projektów 
„Zoom na rady seniorów”. Przeprowadzała wywiady telefoniczne 
oraz uczestniczyła w badaniach terenowych, w trakcie których 
odwiedziła Sosnowiec i Międzyrzec Podlaski, gdzie przyglądała się 
funkcjonowaniu lokalnym radom seniorów. Uczestniczyła też w 
badaniach realizowanych w projekcie „Konsultacje z Zasadami”. 
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Paulina Skorupińska, pomagała nam przy realizacji badania 
jakościowego w projekcie „Zoom na rady seniorów”. Uczestniczyła w 
wyjeździe badawczym do Oświęcimia, gdzie obserwowała 
funkcjonowanie lokalnej rady seniorów. 

 

Katarzyna Polak była zaangażowana w projekt Modelowy 
Wolontariat, wspierała nas w przygotowywaniu, realizacji i 
podsumowywaniu warsztatów eksperckich. 

 

Kasia Nowicka, wspierała projekt Konsultacje z zasadami 
współprowadząc wywiady z przedstawicielami ministerstwa i 
sporządzając notatki oraz uczestniczyła w spotkaniach grupy 
badawczej. 

 

Anna Machowina, pracowała przy projekcie „Senior Woli”, 
pomagała w logistyce projektu, wspierała wykonujących badanie 
seniorskich wolontariuszy oraz przeprowadzała wywiady 
indywidualne z przedstawicielami wolskich instytucji. 

 

Ewelina Baczkowska, pracowała przy projekcie „Senior Woli”, 
pomagała w logistyce projektu, wspierała wykonujących badanie 
seniorskich wolontariuszy oraz przeprowadzała wywiady 
indywidualne z przedstawicielami wolskich instytucji. 
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4.3 STOCZNIA JAKO INSTYTUCJA EDUKACYJNO-FORMACYJNA  
Dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe udało się przeprowadzić wiele działań służących 
rozwijaniu wiedzy i kompetencji stoczniowców: DOKształty, szkolenia wewnętrzne i 
spotkania z ciekawymi gośćmi. 

Z punktu widzenia edukacji i rozwoju zespołu Stoczni warto wymienić: 

• Seminaria metodologiczne (7) dotyczące: analiz statystycznych, programu do analizy 
treści MAXQDA, spacerów badawczych, prowadzenia indywidualnych wywiadów 
pogłębionych, prezentacji danych o przestrzeni, metod kontrfaktycznych. Seminaria 
prowadzili członkowie zespołu: Katarzyna Starzyk, Łucja Krzyżanowska, Łukasz 
Ostrowski, Jan Herbst, Maria Perchuć, Ewa Stokłuska oraz stypendystka Weronika 
Felcis; 

• Spotkania ze stypendystami (4) PhDo w Stoczni Weroniką Felcis i Marcinem 
Zarodem, podczas których opowiadali o wątkach ze swojej pracy badawczo-
naukowej; 

• Spotkania z ciekawymi gośćmi (10), m.in: Aleksandrą Gołdys z FRKF (badanie 
Orlików), Iloną Matysiak (badanie sołtysów i sołtysek), Piotrem Trzaskowskim 
(organizacje typu OPEN), Marcinem Szalą z Collegium Wratislaviense (mentoring w 
ngo), Agatą Dębską z Forum Od Nowa (samorząd 3.0), Tomaszem Madura z CIOP 
(wyzwania dla innowacji w obszarze BHP), Kacprem Nosarzewskim, Centrum 
Wolontariatu na UW; 

• Wewnętrzne spotkania zespołu Stoczni (kilkanaście spotkań) dotyczące m.in.: 
planów na „Marzycieli i Rzemieślników”, funkcjonowania wolontariatu w Stoczni, 
projektu związanego z odbudową Warszawy, podsumowania projektu „Ewaluacja 
programu English Teaching”, udziału w OFIP, strukturze Stoczni, działaniach 
edukacyjno-formacyjnych i in; 

• DOKształty (2) czyli dwa dni dedykowane rozwojowi wiedzy i umiejętności, podczas 
których nie pracujemy nad projektami, ale uczymy się albo od siebie nawzajem albo 
od zaproszonych wykładowców/moderatorów. W 2014 zorganizowaliśmy dwa 
DOKształty, podczas których uczyliśmy się i rozmawialiśmy o: Venture philanthropy, 
przedwojennej spółdzielczości, strukturze środków unijnych, podstawach prawnych 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, badaniach marketingowych, OSP, 
współpracy z grafikiem i in. 

Jak zawsze, tematy spotkań i DOKształtów, pomysły na konkretnych gości były zgłaszane 
przez stoczniowców i w części przez nich organizowane. 
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Dla formowania stoczniowego „ducha” znaczenie mają organizowane stale od wielu lat 
cotygodniowe spotkania całego zespołu w czwartki o godz. 14, spotkania świąteczne, na 
które zapraszamy m.in. naszych współpracowników, a także przedstawicieli instytucji 
wspierających stoczniowe działania oraz organizacji partnerskich, wyjazdy do Budy Ruskiej, 
gdzie spędzamy razem niemal 3 dni, gotując, grając, pływając na kajakach, ale też 
rozważając kwestie istotne dla Stoczni.  
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Jedną z istotnych idei Stoczni związanych z rozwojem jej zespołu jest tzw. wodowanie, 
oparte na założeniu, że w przypadku zdecydowanej większości stoczniowców, czas ich bycia 
w organizacji nie powinien być dłuższy niż cztery lata. To z kolei oznacza konieczność takiego 
wykorzystania czasu, by w tym okresie stoczniowcy możliwie dużo się nauczyli i skorzystali z 
pracy w tej instytucji (i to zarówno jeśli chodzi o kulturę pracy, relacje, wiedzę, umiejętności 
etc.). Chodzi o to, by odchodzący ze Stoczni mogli przenosić te kompetencje i doświadczenie 
do innych instytucji: innych organizacji pozarządowych, administracji publicznej, instytucji 
edukacyjnych, czy biznesu. Idea ta nie jest łatwa do zrealizowania w praktyce z wielu 
względów, ale w 2014 roku rozpoczęliśmy przygotowania do wodowania jednego z 
zespołów/projektów Stoczni, czyli tzw. opowieści lokalnych, o których wspominaliśmy przy 
opisie obszaru Lokalność. 
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4.4 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 
2014 rok upłynął pod znakiem partnerstw – wydaje się, że nigdy dotychczas Stocznia nie 
miała aż tylu projektów realizowanych z innymi instytucjami. Niewątpliwie są to projekty 
dużo bardziej wymagające, choć jednocześnie także i kształcące. Część nawiązanych 
partnerstw ma charakter międzynarodowy – współpracowaliśmy z: brytyjską Nestą, siecią 
Impact Hub, holenderskim Kennisland, katalońskim: Institut de Govern i Polítiques 
Publiques. 

W Polsce kontynuowaliśmy współpracę m.in. z Miastem Gdynia, Miastem Stołecznym 
Warszawa i niektórymi jej dzielnicami, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Inicjatyw 
Twórczych ę, Federacją Banków Żywności, Orange, Narodowym Bankiem Polskim, Forum 
Darczyńców, a także rozpoczęliśmy współpracę m.in. z Fundacją PZU oraz sopockim SWPS. 

Projekty partnerskie, a także zlecenia realizowane w ramach działalności gospodarczej były 
okazją do licznych wyjazdów zespołu Stoczni. Kierunki tych wyjazdów oraz popularność 
miejsc docelowych ilustruje poniższa mapka.  
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5 KONDYCJA FINANSOWA STOCZNI W 2014 R. - PODSTAWOWE 
INFORMACJE  

Z analizy danych finansowych za rok 2014 i ubiegłe lata wynika, że miniony rok przyniósł 
największy od 5 lat wzrost przychodów Fundacji, zarówno w odniesieniu do działalności 
statutowej, jak i gospodarczej. Oznacza to, że zwiększyliśmy swoją skuteczność w 
pozyskiwaniu dotacji oraz partnerów komercyjnych. Wyzwaniem na kolejne lata będzie 
jeszcze większe zdywersyfikowanie źródeł finansowania poprzez pozyskiwanie środków ze 
źródeł prywatnych (fundraising). Jest to istotne nie tylko, że względu na niestabilność 
finansowania grantowego, ale też nasze ambicje realizowania własnych projektów oraz 
konieczność zapewnienia finansowych wkładów własnych do wielu projektów. Działalność 
gospodarcza odgrywania ważną rolę w utrzymaniu stabilności organizacji, zarówno w 
wymiarze zatrudnienia jak i administracji, jednak warto zadbać, by nie była jedynym 
oparciem dla działań statutowych Fundacji. 

Przychody z działalności gospodarczej stanowiły w 2014 roku 33% wszystkich przychodów. 
W jej ramach Stocznia zrealizowała niemal 40 projektów o bardzo różnej skali – od kilku 
tysięcy złotych do kilkuset. Największe z nich były realizowane na zlecenie Narodowego 
Banku Polskiego, Orange Polska oraz Fundacji PZU.  

Należy podkreślić, że mimo dużego wzrostu przychodów z działalności gospodarczej, zysk 
jest porównywalny do tego z roku 2013. Wynika to z wielu czynników: w wielu obszarach 
dopiero zdobywamy doświadczenia na trudnym rynku usług badawczych; wiele z projektów 
jest „szyte na miarę”, a zatem wymaga dużo więcej, nieraz trudnych do przewidzenia 
nakładów, nie znamy specyfiki i związanych z tym oczekiwań nowych zleceniodawców itp. 
Dlatego wyzwaniem na kolejne lata będzie utrzymanie dotychczasowej skali działalności 
gospodarczej przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności. 

W działalności statutowej najistotniejsze 2014 (ze względu na wielkość) źródła finansowania 
to zagraniczne źródła publiczne (takie jak Fundusze EOG, Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy), programy rządowe (ASOS, FIO) oraz dotacje Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, choć udział tych ostatnich w ostatnim roku zmalał w stosunku do lat ubiegłych. 
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Tabela 1. Źródła przychodów Stocznia w latach 2009-2014 (PLN) 

 

W 2014 r. struktura przychodów działalności statutowej kształtowała się następująco: 

• środki samorządowe – 7% przychodów działalności statutowej (nieznaczny wzrost  
w stosunku do ubiegłego roku) 

• środki rządowe – 25% przychodów działalności statutowej (wzrost w stosunku do 
ubiegłego roku) 

• środki zagranicznych organizacji pozarządowych – 22% przychodów działalności 
statutowej (spadek w stosunku do ubiegłego roku) 

• zagraniczne środki publiczne – 32% przychodów działalności statutowej (wzrost  
w stosunku do ubiegłego roku) 

• fundusze unijne – 9% przychodów działalności statutowej (nieznaczny wzrost  
w stosunku do ubiegłego roku) 

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w 2014 roku musieliśmy poradzić sobie z problemem 
płynności finansowej. Ze względu na skalę działalności gospodarczej oraz opóźniające się 
refundacje w projekcie „Kurs Partycypacja”, Stocznia musiała postarać się o kredyt 
obrotowy. Możliwość skorzystania z korzystnej oferty wiązała się z koniecznością zmiany 
banku obsługującego Fundację. To zapewniło nam bezpieczną sytuację finansową. 

Pod koniec roku 2014 Stocznia skorzystała także z niskooprocentowanej pożyczki udzielanej 
przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych na okres 60 miesięcy w ramach 
wspierania rozwoju działalności gospodarczej. Pożyczka ta zostanie wykorzystana na rozwój 
serwisu naprawmyto.pl.  

W tak dużej organizacji, jaką jest Stocznia, niezwykle ważne jest dobre zarządzanie 
finansami, nie tylko na poziomie zarządu, ale też koordynacji poszczególnych projektów. W 
2014 podjęliśmy działania zmierzające do podniesienia kompetencji całego zespołu w tym 
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obszarze: spotkanie poświęcone tej problematyce w czwartek o godz. 11.00, nowe 
instrukcje dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych i dekretowania dokumentów 
księgowych, spotkania wprowadzające dla nowych pracowników, spotkania inaugurujące 
projekt. Niewątpliwie będą musiały być kontynuowane i intensyfikowane w kolejnym roku. 
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6 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 
W 2014 roku Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadziła 
działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą. Poniższa tabela ukazuje 
wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz strukturę tych 
przychodów. 

Tabela 2. Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.) w 2014 r. 

Wyszczególnienie Struktura zł. 

Przychody z działalności statutowej 67,06% 2 251 927,24 
  1. Środki publiczne   749 973,68 
  2. Środki samorządowe   164 183,75 
  3. Środki zagraniczne   487 587,35 
  4. Środki inne   783 584,86 
  5.Pozostałe przychody z działalności statutowej   66 597,60 
Przychody z działalności gospodarczej 32,76% 1 100 059,51 
Pozostałe przychody operacyjne 0,04% 1 360,31 
Przychody finansowe 0,14% 4 855,54 
PRZYCHODY OGÓŁEM 100,00% 3 358 202,60 

 
W związku z prowadzoną działalnością Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” poniosła następujące koszty. 

Tabela 3. Informacja o kosztach w 2014 r. 

Wyszczególnienie Struktura zł. 

Koszty działalności statutowej 66,63% 2 185 304,64 
Koszty działalności gospodarczej 29,82% 977 923,32 
Koszty administracyjne 3,40% 111 462,90 
Pozostałe koszty operacyjne 0,14% 4 601,63 
Koszty finansowe 0,01% 311,39 
KOSZTY OGÓŁEM 100,00% 3 279 603,88 

 
Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 24 osoby (łącznie  
22 etaty) na następujących stanowiskach: Dyrektor (3), Manager (x), Koordynator (x), 
Asystent ds. Finansowych (1), Kierownik Biura (1). W tym, 3 osoby zajmowały się niemal 
wyłącznie działalnością gospodarczą otrzymując wsparcie w postaci części etatów innych 
osób (średnio 5,5 etatów było finansowanych z działalności gospodarczej). 

Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia” w 2014 roku wyniosła: 1 235 562,19 zł, w tym: 

- wynagrodzenia z działalności gospodarczej to: 346 245,12 zł 

- premie: 0,00 zł 
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- nagrody 0,00 zł 

- inne świadczenia 0,00 zł 

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu zatrudnionym w 
Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2014 roku wyniosła: 
80 228,14, w tym 

- wynagrodzenia: 80 228,14 zł 

- premie: 0,00 zł 

- nagrody 0,00 zł 

- inne świadczenia 0,00 zł 

W 2014 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na rachunkach bankowych Fundacji ulokowane były środki 
pieniężne o łącznej wysokości: 619 296,17 zł w banku DNB Bank Polska S.A. oraz 41,25 zł w 
banku Getin Bank. 

W 2014 roku Stocznia nie posiadała obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 

W 2014 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

W 2014 roku Fundacja nabyła środki trwałe o następującej wartości:  

Wartość aktywów Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2014 roku 
wyniosła:  

- aktywa trwałe: 22 280,21 zł 

- aktywa obrotowe: 945 687,13 zł 

Wartość zobowiązań Fundacji wyniosła 

- Zobowiązania długoterminowe: 80 000 zł 

- Zobowiązania krótkoterminowe: 163 174,59 zł, w tym: 

− kredyty i pożyczki: 20 000 zł 

− z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy: 39 097,46 zł 

− Zobowiązania publicznoprawne: 44 110,69 zł, w tym 
− podatku VAT w kwocie: 31 469,00 zł 
− podatku CIT w kwocie : 221,00 zł 
− podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 300,00 zł 
− zobowiązania wobec ZUS w kwocie:  1 043,39 zł 
− zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji otrzymanych ze środków 

budżetowych i samorządowych w kwocie: 11 077,30 zł 
− zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie: 2 812,02 zł 
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− Zobowiązania inne: 57 154,42  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń oraz publicznoprawne zostały 
uregulowane w 2015 r. 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe: 
PIT-4R i PIT-8AR, VAT-7, CIT – 8, a także wymagane deklaracje do ZUS. 

Podatek VAT został rozliczony za rok 2014 według okresów miesięcznych. Pozostałe 
zobowiązania rozliczane są na bieżąco.  
 
 

 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” za 
2014 rok było przedmiotem badania zleconego przez Zarząd Fundacji. Kopia wyników i 
opinia biegłego rewidenta znajduje się w załączeniu do niniejszego sprawozdania. Wnioski z 
audytu wskazują na poprawę sytuacji finansowej Fundacji w porównaniu z poprzednim 
rokiem obrotowym. Świadczy o tym poprawa wskaźników analizy finansowej: wzrost 
wskaźnika trwałości struktury finansowania oraz wskaźników płynności, a także wzrost sumy 
bilansowej i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. W porównaniu z rokiem 
poprzednim wzrosły rozmiary działalności statutowej realizowanej nieodpłatnie, a także 
przychody działalności gospodarczej, co świadczy o zwiększeniu skali prowadzonej 
działalności operacyjnej, realizowanej nieodpłatnie oraz w ramach działalności 
gospodarczej. 
 
Prócz tego w Fundacji nie była przeprowadzona żadna inna kontrola instytucji zewnętrznych. 
 
W 2014 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty państwowe  
i samorządowe: 

„Między wieńcem a zumbą. Tradycja lokalna w działaniu czyli słów kilka o Kołach 
Gospodyń Wiejskich”  
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 50 000,00 zł  
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 144,82 zł 
Zlecający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Podstawa zlecenia: zadanie w ramach Programu Ministra „Kolberg 2014 – Promesa” 
Działalność statutowa 
 
„Senior Woli” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 74 730,00 zł  
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 442,20 zł 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: realizacja zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego 
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Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
Działalność statutowa 
 
„Portal OCHOTNICY – wykorzystanie technologii (TIK-ICT) do zwiększenia skali wolontariatu i 
aktywności obywatelskiej w Polsce” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 353 568,50 zł  
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 3 990,95 zł 
Zlecający: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
Podstawa zlecenia: o wsparcie realizacji zadania publicznego 
Działalność statutowa 
„Modelowy wolontariat” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 59 310,92 zł (w 2014 r.) 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: realizacja zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r 
Działalność statutowa 
 
„Od diagnozy do strategii” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 271 350,00 (w latach 2013 i 2014) 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 3 232,38 zł 
Zlecający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Podstawa zlecenia:  
Działalność statutowa 
 
„Obywatelska Dąbrowa” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 40 599,80 zł (na lata 2013-2015), 17 929,00 w roku 2014 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 134,59 zł 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działalność statutowa 
 
„MUNDO- Miejskie Usługi na Danych Oparte” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 90 739,00 zł (na lata 2014-2015), 16 787,00 w roku 2014 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 0,00 zł 
Zlecający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



 104 

Podstawa zlecenia: Konkurs „Innowacje Społeczne” 
Działalność statutowa 
 
„Moderowanie spotkań preselekcyjnych oraz publicznych dyskusji stanowiących element 
przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 w dzielnicach 
Bemowo, Bielany, Targówek i Wola” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 34 810,00 zł 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 7 582,10 zł 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: realizacja zadania publicznego 
Działalność statutowa 
 
„Ochotnicy Warszawscy. Opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego – 
Ochotnicy warszawscy, wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy w 
latach 2014-2017” 
Opis projektu na stronie  
Wartość dotacji: 143 600,00 zł w roku 2014 
Zwrot niewykorzystanej dotacji: 6 644,15 zł 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadania publicznego 
Działalność statutowa 

 
Przeprowadzenia 3 warsztatów szkoleniowych dla pracowników ArtBem poświęconych: 
wspólnemu wypracowaniu scenariusza spotkań warsztatowych z mieszkańcami dzielnicy, 
metodom ewaluacyjnym oraz diagnozie  
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 9 840,00 zł brutto w roku 2014 
Zlecający: Bemowskie Centrum Kultury 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 

 
Konsultacje z mieszkańcami Białołęki dotyczące tworzenia Domu Sąsiedzkiego przy ul. 
Głębockiej 84 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 7 380,00 zł brutto w roku 2014 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 
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Badanie ewaluacyjne procesu wdrażania budżetu obywatelskiego w Krakowie w 2014 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 44 000,00 zł brutto w roku 2014 
Zlecający: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 

 
Badanie jakości pracy animatorów Centrum Nauki Kopernik 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł brutto, w roku 2014: 9 840 zł 
Zlecający: Centrum Nauki Kopernik 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 

 
Przeprowadzenie procesu ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w 2014 roku  
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 20 418,00 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Gmina Miasto Gdynia - Pomorski Park Naukowo - Technologicznym Gdynia 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 

 
Diagnoza potrzeb przyszłych i dotychczasowych użytkowników NInA pod kątem nowej 
strategii NInA 2015  
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 20 375 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Narodowy Instytut Audiowizualny 
Działalność gospodarcza 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
 
Przygotowanie oraz przeprowadzenie spotkań warsztatowych z mieszkańcami Targówka, w 
celu wypracowania opinii i rekomendacji mieszkańców na temat przyszłości dzielnicy i 
kierunków jej rozwoju, a w szczególności podobszarów kryzysowych Targówek 
Mieszkaniowy i Targówek Fabryczny, wyznaczonych w ramach Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 11 008,50 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 
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Ewaluacja III edycji projektu edukacyjnego „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej” 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 117 129 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Narodowy Bank Polski 
Podstawa zlecenia: przetarg publiczny 
Działalność gospodarcza 
 
Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 301 200 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Narodowy Bank Polski 
Podstawa zlecenia: przetarg publiczny 
Działalność gospodarcza 
 
Analiza wyników, opracowanie raportu i prezentację wyników w ramach badania potrzeb 
użytkowników Ośrodka Kultury Ochoty 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 3 690 zł brutto w roku 2014 
Zlecający: Ośrodek Kultury Ochoty 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 
 
Organizacja Wolskiej Biesiady Seniorów 
Opis projektu na stronie  
Wartość zamówienia: 7 600 zł brutto, w roku 2014 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 
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