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WSTĘP 
Przedstawiamy sprawozdanie z działań Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia” w 2010 roku. Działania Stoczni w 2010 roku były w większości kontynuacją działań w 

priorytetowych dla Stoczni obszarach badań społecznych i ewaluacji, rozwoju lokalnego i partycypacji 

obywatelskiej oraz tzw. future thinking. 

Streszczenie we wstępie do sprawozdania, czym zajmowała się Stocznia w 2010 roku nie jest łatwą 

rzeczą -  Stocznia funkcjonuje bowiem na wielu przecięciach i pograniczach. Stara się łączyć w sobie 

kilka typów kultur organizacyjnych – kulturę świata akademickiego, instytucji badawczej oraz 

organizacji pozarządowej..  

Zespół Stoczni w 2010 roku stanowiła mieszanka ludzi o bardzo różnych doświadczeniach.  

W działania Stoczni angażowały się zarówno osoby pracujące naukowo, jak i te mające doświadczenie 

w badaniach społecznych i marketingowych; ale także aktywiści wywodzący się ze środowiska 

pozarządowego. 

Stocznia w założeniu jest instytucja edukacyjną, stwarzającą okazję dla młodych ludzi do 

doskonalenia swojego warsztatu badawczego, nabywania nowych umiejętności związanych także  

z realizacją projektów społecznych, pogłębiania swojej wiedzy. Dlatego właśnie zespół Stoczni w 2010 

r. opierał się na swoistej równowadze między osobami z większym doświadczeniem i wiedzą,  

i a osobami, które są dopiero na początku swoich ścieżek zawodowych. Taka konstrukcja zespołu 

pozwala nam na pozostawanie otartymi na pojawiające się nowe pomysły a jednocześnie zapewnia 

stabilność i wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. 

Niezwykle ciekawe i rozwijające okazuje się łączenie w praktyce tych grup osobowych i środowisk,  

z których te osoby pochodzą. Jednocześnie, wyzwaniem jest umiejętne „nawigowanie” i zdolność 

wyboru kolejnych działań, w które Stocznia chce i może się angażować.  

Naszym zamiarem było przygotowanie dokumentu, który nie tylko spełniałby wymogi formalnego 

sprawozdania z działalności, jakie każda organizacja pozarządowa musi corocznie przedstawiać, ale 

by była to także próba opisania w przystępny sposób tego czym zajmowała się Stocznia w minionym 

roku, jakie są efekty owego zaangażowania, i jaką stała się instytucją po dwóch latach działalności. 

Wśród prezentowanych tu przedsięwzięć odnajdziemy projekty związane z partycypacją obywatelską 

i te skupiające się na innowacjach społecznych i metodologicznych, ale także takie, które dotyczą 

rozwoju lokalnego i przyglądania się wyzwaniom wynikającym ze zmieniającego się otoczenia. 

Stoczniowe projekty realizowane w 2010 r. przyjmowały także różne formy – były to zarówno 

projekty stricte badawcze, jak i ewaluacyjne czy edukacyjne – stwarzające okazję do wymiany wiedzy 

i doświadczeń. Część z nich obejmowała prowadzenie stron www i wydawanie publikacji, a część 

nastawiona była na praktyczne działanie w „czystym” sensie. Staraliśmy się, aby większość  

z projektów prowadzonych w Stoczni łączyła w sobie te formy. 

Tym, co łączy wiele projektów stoczniowych jest wypracowywanie (w oparciu o doświadczenia  

i wiedzę wielu osób i środowisk) rekomendacji o charakterze systemowym, dotyczących konkretnych 

polityk publicznych. Do tego zadania staramy się podchodzić z dużą pokorą, wsłuchując się w 

postulaty formułowane w czasie różnych stoczniowych warsztatów i spotkań, uzupełniając je np.  

o szerszą perspektywę wynikającą z prowadzonych przez nas badań. Podejmowaliśmy także kroki 
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zmierzające do tego by sformułowane w Stoczni rekomendacje mogły odpowiednio silnie wybrzmieć 

i uzyskać szanse na wejście w życie. 

Niektóre ze stoczniowych projektów łączył także ich warszawski charakter. Podejmowaliśmy (na razie 

na niewielką skalę) wysiłki by Stocznia stała się rozpoznawalnym miejscem na mapie Warszawy, 

kojarzącym się z ciekawymi spotkaniami i debatami na ważkie społecznie tematy.  

Opisy projektów, które zrealizowaliśmy w Stoczni znajdują się w pierwszej – najdłuższej części tego 

dokumentu. W dalszej kolejności opisujemy rozwój instytucjonalny Stoczni i przedstawiamy skrócone 

sprawozdanie finansowe. 

Mamy nadzieję, że lektura dokumentu okaże się pomocna w zrozumieniu działalności Fundacji.  

 

Anna Giza-Poleszczuk, Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki 

Zarząd Stoczni 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

ul. Bracka 20A 

Warszawie (00-028) 
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OPIS FUNDACJI 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” została ustanowiona 6 lutego 2009 

roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor, aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, notariusza 

w Warszawie (Numer repozytorium A 337/2009). 

Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-

blicznych zakładów opieki zdrowotnej, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

nastąpił w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Warszawie dnia 25.02.2009 roku pod numerem KRS: 0000324413. Fundacja wpisana 

jest również do rejestru przedsiębiorców. 

Równocześnie Fundacja zarejestrowana została w: 

1) Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 uzyskując REGON  

Nr 141754758, 

2) Urzędzie Skarbowym, uzyskując następujący nr identyfikacji podatkowej: 7010170150. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej 

Nadzór nad działalnością Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” sprawuje 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Statutowe cele Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

Celem Fundacji jest: 

1) 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, 

2) wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką społeczną, 

w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk społecznych, 

3) 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, 

4) tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów  

i pobudzania aktywności społecznej. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie własnych badań w dziedzinie problematyki społecznej oraz merytoryczne lub 

finansowe wspieranie badań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje; 
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2) prowadzenie własnych działań pilotażowych oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie 

pilotażowych działań innych organizacji i instytucji w zakresie innowacyjnego badania  

i rozwiązywania problemów społecznych oraz dostarczania impulsów prorozwojowych dla 

społeczeństwa i modernizacji kraju; 

3) tworzenie narzędzi pomocnych przy diagnozowaniu potrzeb społecznych oraz uzyskiwaniu 

pozytywnej zmiany społecznej; 

4) inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w 

dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego; 

5) prowadzenie ewaluacji programów zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowę kapitału społecznego, w tym programów 

Fundatorów, w celu pełnej oceny ich długofalowych skutków oraz stopnia, w jakim podjęte działania  

i osiągnięte rezultaty odpowiadają na społeczne potrzeby i problemy; 

6) przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i sondaży; 

7) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, debat, targów; 

8) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenie szkoleń i doradztwa; 

9) udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom na działania 

związane z realizacją celów Fundacji, w szczególności o charakterze naukowo-badawczym; 

10) podejmowanie wspólnych działań z innymi - krajowymi i zagranicznymi - organizacjami, 

instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy lub edukacyjny w zakresie 

problematyki społecznej, zwłaszcza wyznaczonej celami Fundacji; 

11) gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich promowanie; 

12) udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności 

przyczyniających się do lepszego zrozumienia spraw społecznych, a zwłaszcza czynników 

sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a także unowocześniania edukacji  

i modernizacji kraju. 

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” nie prowadzi odpłatnej działalności 

statutowej. 

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną statutową oraz zgodnie z paragrafem 12 Statutu Fundacji, 

prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: 

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),   

7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),  
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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)  

 

Przychody uzyskane z realizacji działań w działalności gospodarczej wykazane zostały w części tego 

sprawozdania dotyczącej informacji finansowych. 

Zgodnie z paragrafem 13 Statutu Fundacji, działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest  

w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej. 

Organy statutowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

- Rada Fundacji 

- Zarząd 

Skład Rady Fundacji w 2010 r.: Ilona Gosk – Przewodnicząca Rady Fundacji, Marta Gumkowska – Z-ca 

przewodniczącej Rady; Rafał Kramza, Renata Koźlicka-Glińska, Urszula Krasnodębska-Maciuła, Anna 

Sienicka i Jerzy Drążkiewicz (od czerwca 2010 r.) 

W skład Zarządu Stoczni wchodzą: 

Prezes Zarządu – Anna Giza-Poleszczuk 

Wiceprezes Zarządu – Jan Jakub Wygnański 

Członek Zarządu – Wojciech Rustecki 
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DZIAŁANIA STATUTOWE  

Projekt: Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 

Od lutego 2010 r. Stocznia dzięki współpracy z Fundacją im. Stefana 

Batorego prowadzi Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej - długofalowe 

przedsięwzięcie służące gromadzeniu i dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami 

i zasobami dotyczącymi partycypacji obywatelskiej. Chcielibyśmy by dzięki 

niemu w ciągu najbliższych kilku lat Stocznia stała się istotnym  

i rozpoznawalnym podmiotem w obszarze partycypacji obywatelskiej 

definiując swoją rolę jako źródło merytorycznego i metodologicznego 

wsparcia dla tego rodzaju działań w Polsce.  

W 2010 r. w ramach Laboratorium Partycypacji 

Obywatelskiej: 

• Uruchomiliśmy portal 

www.partycypacjaobywatelska.pl, który 

na bieżąco zasilany jest nowymi 

materiałami; 

• Wspieraliśmy Fundację im. Stefana 

Batorego w ocenie listów intencyjnych  

i wniosków, które złożone były w dwóch 

naborach w ramach ścieżki 

Partycypacja, stanowiącej część 

Programu Demokracja w Działaniu; 

• Zorganizowaliśmy trzy seminaria  

o partycypacji obywatelskiej, w których 

uczestniczyło każdorazowo od 30 do 60 

osób. Dotyczyły one a) rozumienia 

partycypacji obywatelskiej i barier z nią 

związanych, b) wykorzystania 

partycypacji obywatelskiej w myśleniu 

o przestrzeni oraz c) wykorzystania 

partycypacji na poziomie 

lokalnym/sąsiedzkim oraz przy okazji 

tematów ekologiczno-środowiskowych; 

Jedno z seminariów otworzyła dyskusja 

panelowa z udziałem m.in. p. Jacka 

Czaputowicza, dyrektora KSAP,  

p. Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza 

Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  

p. Tomasza Siemoniaka, Sekretarza 

Stanu w MSWiA; 
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• Przygotowaliśmy opisy przykładów wykorzystania technik partycypacyjnych w Polsce  

i zagranicą; 

• Przygotowaliśmy tłumaczenia tekstów zagranicznych dotyczących różnych aspektów 

partycypacji obywatelskiej, a także zamówiliśmy kilka własnych artykułów na ten temat; 

• Rozpoczęliśmy prace nad publikacją, która w prosty sposób przedstawi, na czym polega 

partycypacja obywatelska; 

• W miarę zgłaszanych potrzeb wspieraliśmy także w sposób indywidualny grantobiorców 

Fundacji im. Stefana Batorego np. poprzez konsultowanie narzędzi badawczych, podpowiedzi 

dotyczące podobnych projektów oraz poprzez regularne wizyty w miejscach realizacji 

projektów. 

Ponadto w 2010 r. współpracowaliśmy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która jest 

jednym z partnerów systemowego projektu Decydujmy Razem, mającego na celu wzmocnienie 

mechanizmów partycypacyjnych w prowadzeniu lokalnych polityk. Współpraca z FISE dotyczyła 

przede wszystkim wspólnego prowadzenia bazy polskich i zagranicznych przykładów praktyk 

partycypacyjnych. Ponadto dwukrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach służących wymianie 

informacji o prowadzonych i planowanych działaniach z wszystkimi partnerami projektu Decydujmy 

Razem. 

Uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej była 

współpraca ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor związana z wydaniem polskiej wersji książki OECD 

„Citizens as partners” dotyczącej istoty partycypacji obywatelskiej i działań tego rodzaju 

stosowanych w różnych krajach.  

Czas trwania projektu 

luty-grudzień 2010 

Finansowanie 

Działania Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej finansowane były ze środków Fundacji im. Stefana 

Batorego. 

Wysokość budżetu w 2010 r. 

254 230 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorzy: Katarzyna Starzyk, Aleksandra Zając, Mirek Warowicki 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia Komorowska  



 
10 

Projekty w obszarze wolontariatu 

Kontekst, działania, cel projektu 

Działalność Stoczni w obszarze wolontariatu składała się  

w 2010 r. z kilku projektów i aktywności. Jednym z nich jest 

zakończona w marcu 2010 roku ewaluacja projektu Projektor - 

Wolontariat Studencki. Badanie to służyło ewaluacji 

konkretnego programu, ale możliwe było jedynie przy 

przeprowadzeniu szerszej analizy kontekstu wolontariatu, 

która otworzyła Stocznię na nowe projekty. 

Kolejnym elementem jest udział od 2009 roku przedstawicieli Stoczni w grupie Wolontariat 

Sportowy 2012+, której celem było wypracowanie rekomendacji dla angażowania wolontariuszy w 

organizacjach sportowych. Grupa działa dalej i pracuje nad projektami, które zwiększą udział 

wolontariuszy w organizacjach sportowych.  

Stocznia uczestniczy również w zespole roboczym ds. Europejskiego Roku Wolontariatu przy MPiPS, 

a od czerwca 2010 roku realizowała projekt Kurs na Wolontariat – badania, analizy, rekomendacje, 

którego celem było rozpoznanie aktualnej sytuacji w dziedzinie wolontariatu w Polsce oraz 

wypracowanie, wraz z przedstawicielami środowisk związanych z wolontariatem, rozwiązań, które 

mogłyby skutecznie stymulować jego rozwój. Chcieliśmy również doprowadzić do wzmocnienia 

kompetencji organizacji pozarządowych w dziedzinie zarządzania wolontariuszami i dostarczać 

narzędzi, które pozwalają oceniać stopień przyjazności organizacji i instytucji dla wolontariuszy. 

W pierwszej części projektu, w 2010 roku pogłębiliśmy zgromadzoną wcześniej wiedzę w obszarze 

wolontariatu. Przeprowadziliśmy także dodatkowe badanie w 15 organizacjach, które na co dzień 

pracują z wolontariuszami. Po zakończeniu części badawczej zorganizowaliśmy pierwszy z serii 

warsztatów z przedstawicielami organizacji zajmujących się promocją wolontariatu, pośrednictwem 

w wymianie wolontariuszy, organizacji analizujących obszar wolontariatu oraz z tymi, które pracują  

z wolontariuszami na szeroką skalę. W listopadzie i grudniu 2010 roku odbyły się kolejne spotkania  

z tego cyklu. Celem tych spotkań było uzupełnienie wiedzy o wolontariacie w Polsce, ale również 

wypracowanie rekomendacji w zakresie zarządzania i promocji wolontariatu. Dodatkowo zaczęliśmy 

systematycznie opisywać ciekawe praktyki z Polski i zagranicy, jako inspirację dla działań pro-

wolontariackich. 

Nasze działania w projekcie wpisują się w dotychczasowe zaangażowanie Stoczni w obszarze 

wolontariatu i są naszym zdaniem szczególnie istotne w kontekście Europejskiego Roku Wolontariatu 

2011 oraz najbliższych wydarzeń sportowych, takich jak Euro 2012, które również angażują rzeszę 

wolontariuszy. 

Czas trwania projektu 

Projekt Kurs na Wolontariat – badania, analizy finansowany: czerwiec 2010 – maj 2011,  

Finansowanie 

Projekt „Kurs na Wolontariat – badania, analizy” finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 

Ewaluacja programu Projektor – Wolontariat Studencki finansowana była ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu MEVA. 
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Wysokość budżetu w 2010 r. 

Projekt Kurs na Wolontariat: 70 045 PLN;  

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Manager projektu: Wojciech Rustecki 

Koordynatorzy: Maria Bal (maj - wrzesień 2010) Miłosława Fijałkowska (październik, listopad 2010) 

Wsparcie: Kuba Wygnański 

 

Projekt: Miasto Społeczne Warszawa 

W ramach projektu Miasto Społeczne Warszawa zajmowaliśmy się zapomnianym dziedzictwem 

dawnych społeczników, działających w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku i później, w okresie  

II RP, w różnego rodzaju towarzystwach, kołach, 

spółdzielniach i związkach. Nasze 

zainteresowanie tym tematem wzięło się z 

przekonania, że w dominującym w Polsce 

dyskursie historycznym, opartym na 

martyrologii i upamiętnianiu "pięknych klęsk", 

brakuje wyraźnego głosu mówiącego o naszych 

sukcesach jako społeczeństwa. Sądzimy, że działania dawnych społeczników mogą być także 

inspirujące w dzisiejszych wysiłkach budowania społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu 

postawy zaangażowania społecznego.  

Projekt prowadzony w 2010 r. stanowił rozwinięcie działań podjętych po raz pierwszych w czasie 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2008 r., podczas którego zaprezentowana 

została po raz pierwszy wystawa uliczna o tradycjach 

społecznikowskich w Warszawie. W 2009 r., już w ramach działań 

Stoczni, materiał prezentowany do tej pory w formie plansz 

wystawowych został zdigitalizowany  

i umieszczony na specjalnie w tym celu powstałej stronie 

www.miastospoleczne.pl. Uzupełniony on został poprzez 

fragmenty wywiadów z działaczami dawnych organizacji, a także  

z osobami zajmującymi się pielęgnowaniem tego rodzaju tradycji. 

Ponadto zorganizowaliśmy cykl otwartych spotkań dotyczących 

dziedzictwa tego rodzaju instytucji. 

Kolejna odsłona projektu trwała w sierpnia do grudnia 2010 r.  

i polegała na dalszym rozwijaniu zasobów i funkcjonalności strony 

www. Zorganizowaliśmy także warsztaty w dwóch warszawskich 

liceach oraz serię otwartych spotkań dla Warszawiaków, w tym m.in. spacer po Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, dyskusję pomiędzy Forum Rozwoju Warszawy i Towarzystwem Przyjaciół 

Warszawy. W 2010 r. zorganizowaliśmy także spotkanie wokół nowego wydania książki Bohdana 

Cywińskiego „Rodowody Niepokornych”, w czasie którego odbyła się dyskusja pomiędzy 

przedstawicielami środowisk aktywnych obywatelsko, skupiających młodych ludzi – Kultury 

Liberalnej, Krytyki Politycznej, Klubu Inteligencji Katolickiej i Teologii Politycznej. 
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Czas trwania projektu 

sierpień-grudzień 2010 

Finansowanie 

Działania projektu finansowane były  

w ramach grantu otrzymanego od Miasta st. 

Warszawa.  

Wysokość budżetu w 2010 r. 

51 237 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Jan Mencwel 

Zespół: Jan Wiśniewski i Jan Żółtowski 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia 

Komorowska i Wojciech Rustecki 

 

 

Projekt: Co-solving Lab 

Kontekst i cel projektu 

Projekt jest próbą odpowiedzi na problem związany z jakością rządzenia w Polsce, który przejawia się 

m.in. w tym, że wiele rozwiązań w politykach publicznych kreowanych jest odgórnie i biurokratycznie. 

Do ich tworzenia rzadko zapraszani są praktycy czy też szeroko rozumiani „użytkownicy”, a nawet 

urzędnicy „pierwszego kontaktu” bezpośrednio odpowiedzialni za implementację rozwiązań. Taki 

model tworzenia rozwiązań w politykach publicznych często okazuje się anachroniczny i skutkuje 

wieloma „niedopasowaniami” w fazie implementacji.  

Brakuje dobrych instytucjonalnych mechanizmów „uczenie się” administracji i korygowania jej 

własnych działań. Urzędnicy i decydenci często zostawieni są sami sobie z problemem tworzenia  

i optymalizacji rozwiązań. Bywa, że wspierają się zamawiając różnego rodzaju ekspertyzy, które 

często powstają nie po to, żeby problem rozwiązać, ale raczej po to, aby pokazać, że rozwiązanie nie 

jest możliwe. Bywa też, że decydenci nie są w stanie istotnie zadbać o szerzej rozumiany interes 

publiczny i tworzą rozwiązania w oparciu o pomysły i roszczenia samoselekcjonujących się grup 

interesów i lobbystów. W projektowanie rozwiązań rzadko włączani są sami adresaci / użytkownicy / 

konsumenci. 

Konieczne wydaje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym z nich może być, w naszym 

przekonaniu, partycypacyjny - partnerski model wspólnego projektowania działań i rozwiązywania 

napotkanych problemów.  

Zasadniczym celem projektu jest właśnie przygotowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu 

wspomagania procesu tworzenia polityk publicznych oraz sposobów poszukiwania praktycznych 

rozwiązań, dla problemów, które pojawiają się w trakcie ich realizacji.  
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W 2010 r. zorganizowaliśmy pierwsze, wstępne i pilotażowe spotkanie dotyczące przepływów 

środków w projektach finansowanych z PO KL i  wypracowane w jego trakcie rozwiązanie zostało  

z powodzeniem wdrożone w zasadach finansowania projektów wspieranych ze środku EFS (dzięki 

otwartości i przychylności osób decyzyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które było 

współgospodarzem spotkania). 

Czas trwania projektu 

czerwiec 2010 – grudzień 2011 

Finansowanie 

Projekt realizowany jest w ramach grantu otrzymanego od Trust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe.  

Wysokość budżetu w 2010 r. 

32 193 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni w 2010 r. 

Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Niewidzialne dzieci 

Kontekst i dotychczasowe działania, cel projektu 

Program „Niewidzialne Dzieci” realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 

Komeńskiego (FRD) i Fundację Dzieci Niczyje ma przyczynić się do przeciwdziałania izolacji  

i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat na terenach wiejskich. 

Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie 

najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach 

lokalnych. Tworzone na poziomie gminy Centra Dziecka i Rodziny mają koordynować działania, 

których bezpośrednimi lub pośrednimi odbiorcami są małe dzieci. Koncepcję centrum w gminie 

tworzą, przy użyciu metod partycypacyjnych i diagnoz przedstawiciele lokalnych instytucji 

pomocowych, edukacyjnych, kulturalnych i pro-zdrowotnych. Celem CDiR ma być diagnoza potrzeb  

i tworzenie mechanizmów ich zaspokajania na poziomie gminy.  

W ramach tego projektu w 2010 r. Stocznia prowadziła tzw. walidację modelu tzw. Centrum Dzieci  

i Rodziny, a dokładnie sprawdzała możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie. 

Opracowaliśmy także, na podstawie badań i obserwacji terenowych w czterech gminach, raport 

otwarcia, który jest punktem wyjścia dla realizacji walidacji. W ramach tego projektu Stocznia 

opracowała również założenia do przeprowadzenia badania świadomości odnośnie sytuacji 

wykluczenia małych dzieci. 

Ponadto wspólnie z Fundacją im. Komeńskiego przygotowaliśmy raport rzeczniczy opisujący sposób 

zbierania danych dotyczących sytuacji małych dzieci w Polsce, a także wskazujący te kwestie,  

na temat których danych się w ogóle nie zbiera, albo zbiera w sposób uniemożliwiający dokonywanie 

pogłębionych analiz. W raporcie przedstawione zostały także zagraniczne praktyki związane  

z gromadzeniem tego rodzaju danych i ich prezentacją. 
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Czas trwania projektu: 

maj 2009 – grudzień 2011 r. 

Finansowanie 

Działania Stoczni są finansowane w ramach grantu, który otrzymaliśmy od Fundacji Rozwoju Dzieci 

im. Komeńskiego. 

Wysokość budżetu w 2010 r.  

14 987 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska 

Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki 

 

Projekt: Monitoring, Ewaluacje, Analizy – czyli ewaluacje i badania dla Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Kontekst, działania, cel projektu 

Zgodnie z corocznie podpisywana umową z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności jednym  

z istotnych działań Stocznią w 2010 r było wspieranie Fundacji Wolności poprzez doradztwo w 

zakresie ewaluacji i badań oraz wykonywanie/opieka merytoryczna części z nich. Stocznia 

przeprowadziła w 2010 r. kilka ewaluacji programów PAFW, w tym m.in.: 

• badanie ewaluacyjne programu Przedsiębiorczość na początku 2011 roku, w którym badano 

m.in. motywacje i potrzeby nauczycieli, przeprowadzono ocenę programu, bariery i szansę 

jego rozwoju (2009, 2010); 

• badanie programu Projektor - Wolontariat studencki, którego wyniki posłużyły do 

opracowania strategii nowo utworzonej organizacji Fundacji Rozwoju Wolontariatu 

(2009/2010); 

• badanie sytuacji młodzieży na wsi, które miało służyć identyfikacji obszarów wsparcia dla 

młodzieży z obszarów wiejskich, ale również rekonstrukcji deficytów w zakresie racjonalnego, 

świadomego planowania swojej przyszłości przez młodzież wiejską. Końcowym produktem 

tego badania jest przygotowany Raport o Młodzieży na Wsi (2010); 

• badanie ewaluacyjne działań podejmowanych do tej pory w ramach programu Przejrzysta 

Ukraina i wypracowanie rekomendacji dłużących jego dalszemu rozwojowi; 

• badanie wizerunku PAFW na 10 lecie istnienia Fundacji. 

Finansowanie 

Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Monitoring, Ewaluacje, Analizy. 

Wysokość budżetu projektu na 2010 rok 

559 640 PLN (program MEVA) 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 
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Koordynatorka: Maria Wiśnicka 

Wsparcie: Anna Giza-Poleszczuk, Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Standardy ewaluacji 

Głównym celem projektu jest udoskonalenie monitoringu i ewaluacji programów Fundacji Wolności, 

tak by lepiej odpowiadały one potrzebom Fundacji oraz realizatorów jej programów. Efektem 

projektu będą wypracowane wspólnie przez Fundację Wolności, operatorów i Stocznię standardy 

ewaluacji i monitoringu. 

Założony cel wymaga starannego przygotowania i wyposażenia uczestników w potrzebną im wiedzę, 

aby mogli świadomie i kompetentnie współtworzyć obowiązujące ich w przyszłości standardy 

ewaluacji i monitoringu. 

W 2010 roku Stocznia przygotowała szczegółową koncepcję projektu oraz zapoznała się z różnymi 

metodami prowadzenia ewaluacji projektów społecznych. Zasadnicza część projektu będzie 

realizowana w 2011 roku. 

Czas trwania 

wstępnie 2010 – 2011 

Finansowanie 

Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Unmet needs 

Kontekst i cele projektu 

Celem projektu było zaplanowanie procesu, w którym zidentyfikowane zostać miały ważne, a często 

przemilczane potrzeby społeczne, a następnie próba wprowadzane ich do debaty publicznej. 

Chcielibyśmy, aby wyniki tych analiz były przedmiotem refleksji w gronie darczyńców (w tym przede 

wszystkim PAFW) i instytucji mających wpływ na wprowadzanie istotnych systemowych zmian  

w Polsce (zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych), ale także by pojawiły się w szerszej 

debacie publicznej.  

Inspiracją dla projektu „Unmet needs” jest raport „Mapping Britain's unmet needs" przygotowany  

na zlecenie brytyjskiej Commission on Unclaimed Assets przez Young Foundation. Raport miał 

wskazać, jakiego rodzaju potrzeby społeczne były pomijane w debacie publicznej w Wielkiej Brytanii  

i w związku z tym brakowało sposobów ich zaspokajania. 

W 2010 r. rozpoczęły się prace mające na celu przygotowanie studium wykonalności tego 

przedsięwzięcia w polskich warunkach. Ich zakończenie planowane jest na 2011 r. 
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Czas trwania projektu 

Studium wykonalności: grudzień 2010 – czerwiec 2011 

Finansowanie 

Przeprowadzenie studium wykonalności sfinansowane jest w ramach grantu MEVA od Fundacji 

Wolności. 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Marysia Wiśnicka, Agnieszka Strzemińska i Bartosz Stodulski.  

Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska, Edwin Bendyk 

 

Projekt: Wędrujące pytanie o wolność 

Idea projektu pojawiła się przy okazji obchodów dwudziestej rocznicy przemian 1989 roku w Polsce. 

Chcieliśmy wykorzystać tę okazję nie tyle do spojrzenia wstecz i zastanowienia się nad tym, jak 

minęło ostatnie 20 lat, ale do refleksji o tym, o jakiej Polsce marzą współcześni młodzi Polacy i o tym, 

jaka ona będzie za kolejnych lat dwadzieścia.  

Pierwszą odsłoną projektu były warsztaty prowadzone w 

czasie Przystanku Woodstock w 2009 r., który na trzy dni 

zgromadził w jednym miejscu ok. 450 tys. młodych ludzi. 

Stocznia wraz z Millward Brown SMG/KRC, Instytutem 

Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Inicjatywą 

Razem'89 zaprosiła kilkudziesięciu uczestników festiwalu, by 

razem porozmawiali o zagospodarowaniu wolności, a co się 

z tym wiąże - także o swoich pomysłach na Polskę.  

W oparciu o te doświadczenia w 2010 r. podobne pytania stawialiśmy w czasie serii warsztatów, 

które przeprowadziliśmy w ok. dwudziestu bardzo różnych środowiskach młodzieżowych. Chcieliśmy 

dzięki nim stworzyć przestrzeń do zbiorowego myślenia i wspólnej rozmowy o tym, jakie mamy 

indywidualne i zbiorowe aspiracje, o tym, jak wykorzystać otrzymaną dwadzieścia lat temu wolność 

do budowania przyszłości swojego środowiska i szerzej - Polski.  

 

Ważnym elementem projektu było także stworzenie strony www.pytanieowolnosc.org.pl, która 

pozwala na dokumentację i archiwizację dotychczasowych warsztatów, ale także dostarcza 

informacji, jak samodzielnie je zorganizować, a także umożliwia „indywidualne aktywności” np. 

napisanie/nagranie do siebie listu, który zostanie dostarczony po 5, 10, 20 latach. 
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Finansowanie 

W 2010 r. finansowanie projektu było możliwe dzięki dotacji z Ambasady Królestwa Niderlandów. 

Wysokość budżetu projektu na 2010 rok 

57 955 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorzy: Julia Olesińska, Bartosz Stodulski 

Wsparcie: Kuba Wygnański i Zosia Komorowska 

 

Projekt: Nowe technologie w społecznościach i organizacjach lokalnych 

W 2010 r. rozpoczęliśmy działania związane ze wsparciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

w projektowaniu nowego przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych (i być może także innych instytucji) działających w społecznościach lokalnych  

w korzystaniu z nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Chodzi zarówno o korzystanie  

z nich w codziennej wewnętrznej pracy organizacji 

(prowadzeniu organizacji, zarządzaniu jej finansami, 

koordynowaniu działań, relacjach z członkami), jak i 

w komunikowaniu się ze społecznością lokalną i 

prowadzeniu działań na jej rzecz. 

W 2010 r. przeprowadziliśmy większość badań – 

zarówno tych o charakterze terenowym, jak i tych 

metodą desk research. Ich produktami są raport 

diagnostyczny oparty o badania terenowe i dane 

zastane, a także kilka raportów cząstkowych – 

m.in. rozpoznanie praktyk zagranicznych w tej 

dziedzinie i dotychczasowych programów 

krajowych związanych z tym tematem. 

Zorganizowaliśmy także warsztaty z ekspertami i 

praktykami w tej dziedzinie. 

W 2010 roku przyznaliśmy również trzy granty na 

projekty złożone przez Fundację Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Rozwoju Dzieci 

im. Komeńskiego i Fundację Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości. Łączna kwota przyznanych grantów to 203 192 PLN. Wszystkie projekty, na które 

przyznaliśmy granty zakończą się najpóźniej pod koniec czerwca 2011 roku.  

 

 

 

Czas trwania projektu 

lipiec 2010 – lipiec 2011 

Finansowanie 

Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (w ramach programu ICT dla trzeciego sektora) 
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Wysokość budżetu w 2010 r. 

87 441 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorzy części badawczej: Hubert Borowski, Maria Wiśnicka 

Program grantowy: Hubert Borowski, Wojciech Rustecki 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Foresight obywatelski 

Realizowany przez Stocznię w 2009 i 2010 r. projekt „Foresight 

Obywatelski” stanowił rozwinięcie wątku, który pojawił się w czasie 

jednej z sesji V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 

2008 r., a więc refleksji o zmianach zachodzących w otoczeniu szeroko 

rozumianego sektora obywatelskiego i w nim samym, a także  

o wynikających z tego konsekwencjach dla działalności organizacji 

pozarządowych.  

W ramach stoczniowego projektu w 2010 r. zorganizowaliśmy serię otwartych spotkań na ten temat, 

opracowaliśmy scenariusz warsztatu, który następnie przetestowaliśmy z pięcioma różnorodnymi 

grupami uczestników. Część warsztatów miała charakter regionalny, a część bardziej indywidualny – 

ich uczestnikami byli członkowie/pracownicy jednej organizacji lub programu. Ponadto 

uruchomiliśmy stronę www.foresightobywatelski.pl, a także wydaliśmy publikację podsumowującą 

zarówno różne sposoby myślenia o przyszłości, jak i prezentującą wypracowaną w ramach projektu 

metodologię. 

Czas trwania projektu 

lipiec 2009 – czerwiec 2010 

Finansowanie 

Projekt finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Wysokość budżetu w 2010 r. 

51 984 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Paweł Hess 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki i Zosia Komorowska 

 

Pilotażowy projekt retrospektywnej analizy danych o osobach bezdomnych 

na terenie warszawskiej dzielnicy wola 

Celem badania było przetestowanie metodologii badawczej opierającej się na analizie danych  

o ludziach bezdomnych zgromadzonych w zbiorach elektronicznych i papierowych prowadzonych 
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przez instytucje udzielające wsparcia ludziom bezdomnym. Przetestowanie owej metodologii 

dostarczyć miało narzędzi do efektywnego kosztowo i właściwego jakościowo monitorowania skali 

zjawiska bezdomności oraz kompletności oferty pomocowej na dowolnym terenie, na którym 

znajdują się instytucje udzielające wsparcia tej grupie ludzi. 

Pilotaż badania bezdomności metodą agregacji zindywidualizowanych danych gromadzonych przez 

placówki udzielające wsparcia ludziom bezdomnym prowadzony był w warszawskiej dzielnicy Wola. 

W ramach projektu badacze we współpracy z organizacjami prowadzącymi placówki analizowali 

rejestry mieszkańców, pomagali w ich porządkowaniu i przenoszeniu z papierowych kart do 

komputerowych baz danych. Po uporządkowaniu rejestrów mieszkańców ich dane zostały 

zanonimizowane a następnie przekazane badaczom, którzy analizowali je we wspólnym zbiorze 

pozbawionym duplikujących się informacji o tej samej osobie. Ta metodologia pozwala  

na formułowanie wniosków szerszych niźli dotyczących wyłącznie mieszkańców jednej placówki, np. 

określenie faktycznej liczby osób, które w badanym okresie skorzystały ze wsparcia wszystkich 

instytucji dla ludzi bezdomnych działających na terenie dzielnicy. 

Następnie, w ramach projektu powstała uniwersalna baza danych dostosowana do potrzeb placówek 

dla ludzi bezdomnych pozwalająca na gromadzenie informacji o osobach jak i udzielonych  

im świadczeniach. Na potrzeby projektu opracowano także program komputerowy, który pozwala  

na anonimizację danych osobowych pobieranych z placówek.  

Czas trwania projektu 

lipiec - grudzień 2010 

Finansowanie 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Wysokość budżetu w 2010 r. 

28 630 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorka: Julia Wygnańska 

 

Badanie problemów społecznych i zachowań ryzykownych wśród  

warszawskiej młodzieży 

Jesienią 2010 r. na warszawskiej Woli zrealizowaliśmy badanie, mające  

na celu rozpoznanie skali i przejawów różnego rodzaju zachowań 

ryzykownych (środki psychoaktywne, przemoc, hazard) wśród młodzieży 

uczącej się w wolskich szkołach, ale także poczucia ich dobrostanu  

i postrzegania dzielnicy. Badanie prowadzone było przy zastosowaniu 

innowacyjnych metod - zarówno o charakterze ilościowym (ankieta on-line 

z modułem mapowym, do której indywidualne hasło dostępu rozdaliśmy 

wszystkim uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), jak i jakościowym (tzw. „fotostory”, 

warsztat kreatywny, grupy fokusowe). 
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W wyniku badania powstał raport zbiorczy z rozbudowanymi częściami diagnostycznymi  

i rekomendacyjnymi, który następnie został opublikowany przez Urząd Dzielnicy. 

Czas trwania projektu  

sierpień - listopad 2010 r. 

Finansowanie 

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

Wysokość budżetu w 2010 r. 

39 237 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorzy: Kaja Dziarmakowska, Bartosz Stodulski. 

Współautorka raportu: Julia Olesińska 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Prowadzenie w Stoczni działalności gospodarczej ma na celu uzupełnienie i dofinansowanie 

działalności statutowej Fundacji. Prowadzenie własnych przedsięwzięć, utrzymanie 

wykwalifikowanego zespołu oraz zachowanie płynności finansowej są wystarczającymi warunkami do 

prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.  

Prowadzona działalność gospodarcza dotyczy obszarów zainteresowań Stoczni i kompetencji, które 

posiada zespół Stoczni.  

W 2010 roku głównym elementem działalności gospodarczej był projekt badawczy dotyczący 

efektywności mechanizmów konsultacji społecznych (opisany poniżej), ale Stocznia prowadziła 

również projekty badawcze, doradcze, szkoleniowe i ewaluacyjne dla organizacji pozarządowych  

i instytucji publicznych.  

Warto wspomnieć, że na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 

przeprowadziliśmy badanie diagnostyczne dotyczące konsultacji społecznych prowadzonych  

w Warszawie i przygotowaliśmy opisy zagranicznych przykładów działań partycypacyjnych, możliwych 

do zastosowania w mieście. 

 

Badanie efektywności konsultacji społecznych 

Od czerwca 2010 r. Stocznia wspólnie z Millward 

Brown SMG/KRC prowadziła projekt badawczy, 

którego celem było zebranie pełnej informacji  

o konsultacjach społecznych odbywających się w 

Polsce na wszystkich szczeblach administracji 

publicznej - zaczynając od poziomu gminy, a na 

poziomie ministerstw kończąc. Wiedza ta miała 

pomóc w opracowaniu efektywnych zasad konsultacji 

społecznych, a także w przygotowaniu ułatwiających 

konsultacje narzędzi, dostosowanych zarówno do 

potrzeb różnych typów urzędów, jak i do specyfiki 

dokumentów i przedsięwzięć będących przedmiotem 

konsultacji. Projekt trwał do końca lutego 2011 r. 

W 2010 r. przeprowadzone zostało kompletne 

badanie inwentarzowe na poziomie gmin  

i powiatów, badanie jakościowe na szczeblu 

regionalnym (wszystkie 16 województw), 

powiatowym (10 wybranych powiatów) i gminnym 

(15 wybranych gmin). Dodatkowo badanie 

przeprowadziliśmy także na szczeblu centralnym  

i objętych nim zostało wszystkie siedemnaście 

ministerstw. 

Przygotowane zostały także raporty podsumowujące 

analizy prowadzone na podstawie dostępnych 
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materiałów dotyczące ram prawnych prowadzenia konsultacji społecznych w Polsce, działalności 

polskich instytucji zajmujących się partycypacją, dotychczasowych badań na temat partycypacji 

obywatelskiej, a także zagranicznych praktyk partycypacyjnych (zarówno krajowych, jak i tych 

związanych z konsultacjami społecznymi na szczeblu UE). 

Wspólnie z firmą Pretius przygotowaliśmy także prototyp narzędzia do prowadzenia konsultacji  

on-line (www.mamzdanie.org.pl), które w pierwszej fazie będzie wykorzystywane do konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi projektów kierowanych do Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Przeprowadziliśmy także badanie typu case study (35 wybranych procesów konsultacyjnych) oraz 

badanie funkcjonowania wybranych (ok. 15) instytucji/ciał o charakterze konsultacyjno-doradczym. 

Czas trwania projektu 

maj 2010- luty 2011 r. 

Finansowanie 

Projekt prowadzony był w ramach działalności gospodarczej - wygrany w 2010 r. w konsorcjum  

z SMG/KRC przetarg ogłoszony przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Wysokość budżetu w 2010 r. 

222 000 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorzy: Dominik Owczarek, Michał Stempień 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Jan Herbst i Zosia Komorowska 
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INNE DZIAŁANIA 
 

W 2010 r. Stocznia zaangażowana była także w działania 

środowiska pozarządowego skierowane do osob i instytucji, które 

ucierpiały w wyniku majowej powodzi. Uczestniczyła w koalicji 

Razem Powodzianom prowadząc m.in. akcję Weekend dla 

Powodzian, w ramch której ok 1000 osób pojechało na tereny 

popowodziowe pomagać w porządkowaniu domów i gospodarstw. 

 

Ponadto Stocznia włączyła się w organizację Kongresu Praw Obywatelskich i zorganizowała debatę 

"Prawo do debaty publicznej. Rola mediów - rozwiązanie czy część problemu?”, którą prowadził Igor 

Janke (Salon24.pl), a jej uczestnikami byli m.in. Tomasz 

Sekielski (TVN24), Adam Łaszyn, Krzysztof Skowroński (Radio 

Wnet) i Kuba Wygnański (Stocznia). 

Byliśmy także gospodarzami sesji w czasie Kongresu 

„Wolność w nowoczesnym świecie“ dotyczącą 

wspólnotowego przeżywania wolności. 



 
24 

STOCZNIA JAKO MIEJSCE 
Naszym zamiarem w 2010 roku było to, aby Stocznia była postrzegana nie tylko jako organizacja 

pozarządowa realizująca swoje projekty, ale także jako szczególne miejsce na mapie Warszawy – 

kojarzące się z ciekawymi spotkaniami i debatami na ważne społecznie tematy.  

W 2010 roku udało nam się zorganizować kilka debat i pokazów filmowych. Część z tych spotkań była 

wpisana w poszczególne stoczniowe projekty (i o nich wspominamy w innych częściach tego 

dokumentu), ale część organizowana była w oderwaniu od nich i co więcej także przez osoby 

niezwiązane na stałe ze Stocznią. Zorganizowaliśmy m.in. kilka pokazów filmów dokumentalnych, 

którym towarzyszyły dyskusje z zaproszonymi gośćmi, a także współorganizowaliśmy i gościliśmy  

w Stoczni Tedx Wulkan i Tedx Women. W grudniu 2010 r. w Stoczni odbyła się także promocja 

nowego wydania książki Bohdana Cywińskiego „Rodowody Niepokornych”. 
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ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY STOCZNI 
W 2010 roku Stocznia, poza dynamicznym rozwojem programów, urosła jako instytucja.  

Rozwój instytucjonalny można mierzyć za pomocą różnych wskaźników np. poprzez liczbę osób 

zatrudnionych, wysokość budżetu rocznego, wskaźników finansowych, liczby projektów, 

rozpoznawalność w środowisku trzeciego sektora. Mniej więcej od połowy 2010 roku w Stoczni 

pracowało lub współpracowało (umowy zlecenie), w różnych wymiarach etatu, 21 osób (razem 15,05 

etatów: 7 osób na etat, 1 osoba na 4/5 etatu, 3 osoby na ¾, 4 osoby na ½ etatu…), w 2009 roku było 

to maksymalnie 13 osób w różnym wymiarze etatu. Wzrost liczby pracowników i współpracowników 

Stoczni związany jest nierozłącznie z liczbą realizowanych projektów. W 2009 roku zrealizowaliśmy 

siedem projektów, z czego pięć można określić jako kluczowe (MEVA, współorganizację Civil Society 

Forum, Foresight Obywatelski, Tradycje Społecznikowskie, Niewidzialne Dzieci). W 2010 roku jest to 

już kilkanaście projektów, z których kilka jest kontynuacją projektów z 2009 roku. W 2010 roku 

siedem projektów można określić mianem kluczowych (np.: MEVA i ewaluacje, Laboratorium 

Partycypacji Obywatelskiej, Foresight Obywatelski, Miasto Społeczne Warszawa, Badanie 

Efektywności Mechanizmów Konsultacji Społecznych, Projekt ICT, Wolontariat).  

Przychody operacyjne w 2009 roku wyniosły 658 691,38 PLN, a w 2010 roku wyniosły 1 782 691,54 

PLN, co oznacza ponad dwukrotny wzrost stosunku do roku 2009. 

Myśląc o dalszym rozwoju instytucji duży nacisk kładziemy na rozwój kultury organizacyjnej oraz 

formację stoczniowego zespołu. Od lipca 2010 r., co tydzień w czwartek odbywają się dwugodzinne 

spotkania, których celem jest wymiana wiedzy, dyskusja na tematy, które zespół Stoczni interesują  

i inspirują. Spotkania te dają również możliwość uwspólniania wizji projektów i wypracowania 

nowych koncepcji. Jest to też możliwość przedstawienia wyników poszczególnych zespołów 

roboczych, które działają w Stoczni. 

Rozwój zespołu widoczny jest także w modelu pracy nad projektami oraz kwestiami przekrojowymi 

dla całej instytucji. W 2010 r. powstało w Stoczni kilka zespołów roboczych, których celem jest albo 

bieżąca praca w danym obszarze (np. zespół ds. aktualności, wiadomości na stronie www i FB, zwany 

zespołem redakcyjnym), albo wypracowanie rozwiązań w konkretnej kwestii (np.: zespół ds. wymiany 

wiedzy i archiwizacji, zespół ds. wypracowania zasad współpracy z wolontariuszami, stażystami  

i opracowanie systemu stypendiów w Stoczni). 

Kultura organizacyjna Stoczni została opisana przygotowanym przez zarząd w specjalnym 

dokumencie tzw. Manualu, który został następnie przedstawiony pod dyskusję całemu zespołowi 

Stoczni. Spisanie zasad kultury organizacyjnej i pracy w Stoczni jest pomocne w codziennym 

zarządzaniu organizacją i ułatwia wchodzenie nowym pracownikom w rzeczywistość pracy  

w Stoczni. 

Dla rozwoju instytucjonalnego ważna jest również odpowiednia „chemia” pomiędzy osobami ze sobą 

pracującymi i zrozumienie przez nich istoty funkcjonowania całej instytucji. Dlatego, po okresie 

przyspieszonego i czasem może wręcz chaotycznego rozwoju, ważne było stworzenie okazji do 

dłuższej rozmowy o Stoczni z całym zespołem i opowiedzenie sobie nawzajem o realizowanych 

projektach – o tym w jakim celu je realizujemy i na czym polegają. Chodziło o wykroczenie poza 

sposób opowiadania o poszczególnych projektach, który odbywa się na każdym cotygodniowym 

spotkaniu zespołu (w czwartki o 14-tej) i który często sprowadza się do szybkiego uwspólnienia 
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wiedzy i raportowania postępów projektowych. Tym razem chodziło o zobaczenie tzw. dużego 

obrazka. Coś co wydaje się oczywiste dla osób zarządzających organizacją, nie zawsze jest oczywiste 

dla zespołu. Dlatego też we wrześniu 2010 r. zorganizowaliśmy integracyjno-roboczy, dwudniowy 

wyjazd, na którym obecni byli niemal wszyscy pracownicy Stoczni. Wyjazd ten był pomocny  

w integracji zespołu, a zarazem pozwolił na dłuższą rozmowę o ważnych dla zespołu kwestiach.  

 

DZIAŁALNOŚĆ W INTERNECIE 

 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wiele elementów swoich projektów, a także ich 
promocję i dystrybucję zebranej wiedzy prowadzi za pomocą Internetu.  
 
Poza oficjalną stroną www.stocznia.org.pl i stoczniowym fan-pagem na facebooku Stocznia prowadzi 
następujące portale i strony: 
www.partycypacjaobywatelska.pl 
www.miastospoleczne.pl 
www.pytanieowolonnosc.pl 
www.foresightobywatelski.pl 
www.dobrywolontariat.pl 
www.mamzdanie.org.pl 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK 

 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prowadzi działalność statutową  
i działalność gospodarczą. 
 
Przychody uzyskane w 2010 roku: 1 796 514,42 zł 
w tym: 
- dotacje:   1 353 747,23 zł 
- darowizny:   0,00 zł 
- działalność gospodarcza: 428 944,31 zł 
- odsetki uzyskane  10 240,11 zł 
- różnice kursowe doradztwo: 0,00 zł 
- pozostałe przychody operacyjne 
oraz zyski nadzwyczajne: 3 582,77 zł 
 
Koszty poniesione w 2010 roku:     1 757 797,90 zł 
w tym: 
 
- koszty administracyjne: 128 270,04 zł 
- koszty działań statutowych: 1 347 160,00 zł 
- koszty działalności gospodarczej:257 006,22 zł 
- pozostałe koszty finansowe 24 274,61 zł 
   w tym odsetki   24 274,61 zł 
- różnice kursowe:  0,00 zł 
- pozostałe koszty operacyjne: 1 087,03 zł 
 
Wynagrodzenia wypłacone przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w 2010 
roku: 1 009 566,68 zł brutto, w tym: 

 
- umowy o pracę wynagrodzenia: 412 521,57 

- w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej: 59 448,57 zł 
- premie 2870,46 

- umowy zlecenia, o dzieło 597 045,11  zł  
 - w tym umowy zlecenia, o dzieło gospodarczej 158 508,10 zł  

                                      
Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu: 101 500 zł 
 
Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 12 osób (8 na pełny etat, 2 na ¾, 
1 w 3/5 i 1 na 1/2), w tym 1 dyrektora zarządzającego, 3 managerów, specjalistę ds. ewaluacji, 6 
koordynatorów projektów i asystenta finansowego. 2 osoby na pełen etat zajmowały się działalnością 
gospodarczą Stoczni, oraz posiadały wsparcie w postaci części etatu personelu administracyjnego. 
 
Wartość aktywów i pasywów: 787 861,44 zł 
Zobowiązania:  837 175,83 zł 
Z tego: 
- podatek dochodowy  od osób fizycznych: 0 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych 14 zł 
- zobowiązania ZUS: 
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- VAT 3 228 zł 
- zaciągnięta pożyczka: 108 744,68 
- zobowiązania wobec dostawców: 22 942,31 zł 
- pozostałe zobowiązania:  684,48 zł 
- rozliczenia międzyokresowe   701 562,36 zł 
 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe: PIT-4R  
i PIT-8AR, ZUS DRA, VAT-7, CIT - 8 
Podatek VAT został naliczony za rok 2010 według okresów miesięcznych. Wskazane zobowiązanie 
zgodne jest z deklaracją oraz została rozliczona. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.  
 
Na dzień 31 grudnia 2010 r. na rachunkach bankowych Stoczni ulokowane były środki pieniężne  
o łącznej wysokości: 537 331,75 PLN 
 
W 2010 roku Stocznia nie posiadała akcji ani udziałów. 
W 2010 roku Stocznia wykorzystywała następujące środki trwałe:  
- urządzenia techniczne i maszyny – m.in. projektor, drukarki, aparat, dyktafony i komputery  
o wartości w cenie nabycia 71 137,03 PLN 
 
Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów. 
 
Wynik finansowy działalności gospodarczej 
Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w 2010 roku wyniosły 428 944,31 PLN i stanowiły 
23,88% przychodów Fundacji ogółem.  
Przychody z działalności statutowej wyniosły 1 353 747,23 PLN. 
 
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 
W 2010 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
Nabyte nieruchomości 
W 2010 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 
Dane o działalności zlecone Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe tej działalności 
 
W 2010 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty państwowe  
i samorządowe: 

1) Projekt: „Miasto Społeczne Warszawa – śladami dawnych społeczników”   
Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Budżet projektu 53 000 PLN (Wydane 51 237,70 PLN). 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: konkurs dla organizacji pozarządowych 
Działalność statutowa 

 
2) Projekt: „Foresight Obywatelski” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Budżet projektu 156 400 PLN (z tego 51  984,48 w 2010 roku) 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs na projekty 
Działalność statutowa 
 

3) Projekt: „Kurs na wolontariat – badania, analizy, rekomendacje” 
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Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Budżet projektu 149 985 PLN (z tego 70 045 w 2010 roku) 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs na projekty 
Działalność statutowa 
 

4) Projekt: „Pilotażowy projekt retrospektywnej analizy danych o osobach bezdomnych  
na terenie warszawskiej dzielnicy Wola” 
Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Budżet projektu 30 000 PLN (wydano 28 630 PLN) 
Zlecający: Wojewoda Mazowiecki 
Podstawa zlecenia: Konkurs na projekty 
 

5) Projekt: „Badanie problemów społecznych i zachowań ryzykownych wśród warszawskiej 
młodzieży” 
Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Budżet projektu 40 000 PLN (wydano 39 237,57) 
Zlecający: Wydział Zdrowia, Urząd Dzielnicy Wola 
Podstawa zlecenia: Konkurs na projekty dla organizacji pozarządowych 
Działalność statutowa 
 

6) Projekt: „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” 
Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 
Budżet projektu na 2010 r.  222 000 PLN 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Przetarg nieograniczony 
Działalność gospodarcza 
 

7) Projekt: „Badanie diagnostyczne dotyczące konsultacji społecznych” 
Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 
Budżet projektu na 2010 r.  39 955 PLN 
Zlecający: Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 
Podstawa zlecenia: Zapytanie ofertowe 
Działalność gospodarcza 
 

Kontrola (i wyniki) 
Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2009 i 2010 rok było przedmiotem badania zleconego przez 
Zarząd Fundacji. Kopia wyników i opinia biegłego rewidenta znajduje się w załączeniu do tego 
sprawozdania. 
 
Pracownicy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich skontrolowali 9 grudnia 2010 roku projekt „Kurs na 
Wolontariat – badania, analizy, rekomendacje” finansowany ze środków Programu Operacyjnego 
FIO. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień w realizacji projektu. 


