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

Zapraszając do lektury niniejszego, nie ma co kryć, nadal obszernego (choć krótszego niż  
w latach ubiegłych) 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 jesteśmy instytucją.  

Wciąż uważamy, że taka forma, mimo, że czasowo wymagająca, jest ciekawsza, nie tylko dla 
członków Rady Fundacji (którzy zgodnie ze statutem zatwierdzają to sprawozdanie), ale  
i przeciętnego czytelnika zainteresowanego naszymi działaniami. Mamy nadzieję, że lektura 
naszego sprawozdania okaże się pomocna w zrozumieniu działalności Stoczni w 2015 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 (do lutego 2016 r.) 
NIP: 701-01-70-150 
Regon: 141754758 
Numer KRS: 0000324413 
Data wpisu do KRS: 25 lutego 2009 r. 
E-mail: stocznia@stocznia.org.pl 
 
Zarząd Fundacji II kadencji: 
Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu  
Wojciech Rustecki – członek zarządu  
Maria Wiśnicka – członkini zarządu 
Jan Herbst – członek zarządu 
Zofia Komorowska – wiceprezeska zarządu  
 
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),  



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. 

  



2 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2015 R. 
 

2.1 OBSZAR: INNOWACJE SPOŁECZNE 

 
DANE PO WARSZAWSKU 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Wspólnie z Fundacją Techsoup, Centrum Cyfrowym, Orange Labs, 
Politechniką Warszawską oraz Urzędem m.st. Warszawy (jako 
nieformalnym partnerem) realizowaliśmy przedsięwzięcie, dla którego inspiracją był 
realizowany od kilku lat w Nowym Jorku konkurs Big Apps (http://2011.nycbigapps.com). 

Istotą projektu było zgromadzenie  
i udostępnienie szerokiego spektrum 
danych publicznych będących  
w gestii samorządu m.st. Warszawy  

i organizacja wokół tych danych konkursu na wykorzystujące je aplikacje (on-line i na 
smartfony). Przykładem tego rodzaju aplikacji, o których myśleliśmy jest np. komercyjne 
„Jak dojadę” wykorzystujące dane z Zakładu Transportu Miejskiego. Chodzi jednak o to, żeby 
tego rodzaju aplikacji (także związanych z innymi tematami) ułatwiających mieszkańcom  
i turystom funkcjonowanie w Warszawie, było więcej i by nie musiały bazować na 
ekskluzywnych umowach o wykorzystaniu danych. Mieliśmy także nadzieję, że część 
aplikacji poza aspektem ułatwiania życia w mieście, będzie miała także wymiar społeczny.  

Projekt realizowany był w 2014 i 2015 roku. W roku 2015 odbył się konkurs i etap inkubacji 
zwycięskich projektów. W obydwu tych zadaniach Stocznia była mocno zaangażowana, 
wspomagając Fundację Techsoup. Uczestniczyliśmy w procesie inkubacji projektów oraz 
przeprowadziliśmy ewaluację całego przedsięwzięcia.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Projekt osiągnął zakładane cele operacyjne. W trakcie prac przygotowawczych 
zidentyfikowano ponad 700 zbiorów danych gromadzonych w kilkudziesięciu różnych 
komórkach i wydziałach urzędu miasta lub poszczególnych dzielnic. Spośród nich, metodą 
ekspercką, a także w drodze konsultacji z grupami potencjalnych uczestników konkursu 
wyselekcjonowano blisko 100 zbiorów, których udostępnienie na potrzeby konkursu byłoby 
szczególnie pożądane. Ostatecznie, udało się udostępnić prawie 60 takich zbiorów (i ponad 
250 różnych zestawów danych w ramach tych zbiorów), co jest wartością znacznie 
przekraczającą wstępne założenia projektu. Partnerzy projektu (głównie Orange, przy 
wsparciu Biura Informatyki Urzędu Miasta oraz Politechniki Warszawskiej) opracowali  
i uruchomili platformę internetową służącą do ekspozycji tych danych i pobierania ich za 

http://2011.nycbigapps.com/


pomocą interfejsu programistycznego (API). W oparciu o te zasoby zorganizowany został 
konkurs na aplikacje, w którym wzięło udział ponad 70 zespołów, spośród których  
6 ukończyło rywalizację z różnego rodzaju nagrodami lub wyróżnieniami. Cztery zwycięskie 
zespoły przeszły następnie proces inkubacji projektów, którego celem było przygotowanie 
ich do wejścia na rynek. Z platformy skorzystało łącznie ponad 1566 zarejestrowanych 
użytkowników, generując łącznie ponad 9 milionów zapytań o dane (przy czym jednak 99% 
stanowiły wśród nich zapytania generowane automatycznie, dotyczące położenia 
tramwajów). Najczęściej interesowały ich dane o stacjach rowerowych, wywołane przez 814 
użytkowników, oraz wspomniane już dane o położeniu tramwajów, o które pytało 244 
użytkowników. Relatywnie dużym zainteresowaniem cieszyły się także dane o pływalniach 
oraz piłce nożnej, dane o budynkach zabytkowych i zabytkach, liniach tramwajowych, 
trasach rowerowych i wejściach do metra. Tylko 13 zasobów przyciągnęło więcej niż 20 
użytkowników, a 64 zasoby wywołano nie więcej niż 2 razy. 

 

Wykres. Liczba użytkowników zbiorów  
– ujęcie szczegółowe 

Wykres. Liczba użytkowników zbiorów  
– kategorie zbiorów 

  
 

Wykres. Sieć interakcji między użytkownikami a poszczególnymi zbiorami API ver. 2 



 
CZAS REALIZACJI 

kwiecień 2014 – grudzień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2015 r.: ok 91 000 zł  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Jan Herbst 

Zespół projektu: Maja Durlik, Maciek Pilaszek 

 



EUROPEJSKI KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE  
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

W 2014 r. wspólnie z partnerami – NESTA (Wielka Brytania), 
Kennisland Foundation (Holandia), międzynarodową siecią Impact 
Hub oraz firmą Matter&Co wygraliśmy przetarg Komisji Europejskiej na organizację trzech 
kolejnych edycji Europejskiego konkursu na innowacje społeczne. 

W 2015 r. odbyła się pierwsza z nich. Jej tematem 
przewodnim było hasło „New Ways to Grow”. Istota 
konkursu polegała na docenieniu innowacyjnych 
pomysłów, które wskażą nowe modele wzrostu 
ukierunkowane nie tylko na cele finansowe, lecz 
także lepszą jakość życia obywateli oraz działania 
rządów i przedsiębiorstw.  

Naszym zadaniem było przeprowadzenie pierwszego 
etapu oceny wstępnych aplikacji (w sumie było ich  

o 1400, a my ocenialiśmy 1000 z nich) oraz „wydestylowanie” listy 100 o największym 
potencjale. Asesorami byli zarówno członkowie naszego zespołu, jak i osoby spoza Stoczni – 
mający doświadczenie i wiedzę dotyczącą m.in. innowacji społecznych i ekonomii 
społecznej. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Rezultatem naszego zaangażowania była lista 1000 ocenionych aplikacji i wybranie 100, 
które naszym zdaniem (zgodnie z przyjętymi kryteriami) były szczególnie ciekawe  
i perspektywiczne. Lista ta była w kolejnych etapach redukowana, a panel sędziów wybrał 
30 półfinalistów, którzy następnie przy wsparciu naszych partnerów dopracowywali swoje 
pomysły. 

Przy okazji tego projektu zdobyliśmy doświadczenie przydatne przy w ocenianiu tego 
rodzaju innowacyjnych projektów oraz rozszerzyliśmy nasze kontakty w obszarze innowacji 
społecznych – m.in. poprzez grupę wspomagających nas asesorów.  

CZAS REALIZACJI 

grudzień 2014 – grudzień 2017 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

komercyjna 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Komisji Europejskiej 

Budżet Stoczni w 2015 r.: ok 39 000 zł  



ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Maciej Pilaszek 

Zespół projektu: Jan Mencwel, Maja Durlik, Magda Biejat, Ewa Stokłuska, Mateusz 
Olechowski, Jacek Przeciszewski 

Współpracownicy: Katarzyna Szajewska, Paweł Niziński, Eric Kemp, Andrzej Bobiński, 
Aleksandra Muzińska, Piotr Trzaskowski, Wojciech Matejko, Hubert Borowski, Aleksandra 
Gołdys, Edgars Felcis, Marcin Zaród, Dominika Blachnicka-Ciacek, Paweł Ciacek, Jorge 
Gimeno, Sabrina Staniewska 

Wsparcie ze strony zarządu: Zosia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Zgodnie z planem kolejna edycja konkursu odbywa się w 2016 r., a ostatnia (z tej tury)  
w 2017 r. 

 
 
  



MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY. DOM INNOWACJI 
SPOŁECZNEJ 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Proces krystalizowania koncepcji przedsięwzięcia i sposobu 
zarządzania nim w stosunkowo szerokim gronie – Towarzystwa 
Inicjatyw Twórczych ę, Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, Innovatiki oraz Grzegorza 
Lewandowskiego, zajął wiele miesięcy i nie należał do łatwych. Ostatecznie przedsięwzięcie 
jest inkubowane jako program Stoczni (prowadzony w partnerstwie z DTBJ, Towarzystwem ę 
i Grzegorzem Lewandowskim) z intencją usamodzielnienia go jako nowej instytucji, a 
właściciele budynku (rodzina pp. Jabłkowskich) podtrzymała swoją chęć udostępnienia na 
bardzo preferencyjnych warunkach III piętra budynku przy ul. Brackiej 25 na cele społeczne. 

W 2015 r. Marzyciele i Rzemieślnicy funkcjonowali jako 
atrakcyjne miejsce spotkań i konferencji (w tym także 
stoczniowych). Wyzwaniem było uruchomienie jego 
pozostałych funkcji, w szczególności tzw. co-worku oraz 
inkubatora innowacji społecznych. W tym celu niezbędna 

była odpowiedna adaptacja około 850 m2 na III piętrze DTBJ. Remont rozpoczął się 
ostatecznie w listopadzie 2015 i zakończył w lutym 2016 r.  

 

 

 



REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Na tym etapie trudno mówić jeszcze o wymiernych rezultatach i oddziaływaniu Marzycieli. 
Przed remontem gościliśmy lub współorganizowaliśmy ok 100 wydarzeń, w których 
uczestniczyło ponad 7 tys. osób. 

CZAS REALIZACJI 

styczeń 2015 –  

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa/komercyjna 

FINANSOWANIE 

Źródło: zyski z wynajmu powierzchni, pożyczka TISE 

Budżet Stoczni w 2015 r.: ok 386 500 zł  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Majordomusi: Magdalena Gawin, Jacek Przeciszewski 

Wsparcie ze strony zarządu: Zosia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Od marca 2016 r. Marzyciele i Rzemieślnicy funkcjonują już w nowo wyremontowanej  
(i w znacznej mierze wyposażonej) przestrzeni. Działa Przestrzeń pracy (co-work), gościmy 
różnego rodzaju wydarzenia dotyczące tematyki miejskiej i innowacji społecznych. To  
w przestrzeni Marzycieli będziemy realizować działania inkubacyjne w ramach projektu 
„Innowacje na ludzką miarę”, o którym wspominamy pod koniec rozdziału o innowacjach 
społecznych.  



MEMO 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (oddział w Sopocie), 
Gdynią oraz Laboratorium ee realizujemy projekt, dla którego inspiracją 
były działania Waag Society, które kilka lat temu widzieliśmy w czasie wizyty studyjnej w 
Holandii. W toku realizacji naszych działań odeszliśmy jednak od początkowego pomysłu 

zbudowania konkretnego urządzenia („stolika 
pamięci”) w stronę stworzenia oprogramowania 
(software’u), dzięki któremu seniorzy będą mogli 
ćwiczyć pamięć oraz czynności poznawcze. 
Urządzenie ma również pobudzić ich do wchodzenia 
w interakcje społeczne, w tym podtrzymywać relacje 
międzypokoleniowe.  

W 2015 r. udało nam się m.in. przeprowadzić diagnozę potrzeb seniorów - półroczne 
badania jakościowe i ilościowe oraz zakończyć proces projektowania metodą user-centered 
design (a wiec z udziałem samych seniorów).  

 

Stocznia pełni rolę lidera projektu i jest odpowiedzialna przede wszystkim za działania 
badawcze, ale także testowanie produktu. Zakładamy, że dalszy rozwój produktu będzie 
prowadzony przez specjalnie zawiązaną w tym celu spółkę – prace nad dopracowaniem 
szczegółów tego przejścia właśnie się toczą.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.projektmemo.pl oraz liczne 
publikacje (raporty z badań, desk research na temat usług i produktów dedykowanych 

http://www.projektmemo.pl/


osobom starszym, przegląd badań na temat seniorów, pamięci i nowych technologii oraz 
analiza systemu opieki nad seniorami w Polsce). 

CZAS REALIZACJI 

kwiecień 2015 – październik 2017 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Innowacje Społeczne II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2015 r.: ok 140 000 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maja Durlik 

Zespół projektu: Katarzyna Starzyk-Durbacz, Maria Adamowicz, Jan Wiśniewski 

Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

W 2016 r. trwają prace nad konkretnymi scenariuszami (konkretnymi grami, zadaniami, 
ćwiczeniami), ale od początku zależało nam, by wykorzystywać w nich materiały archiwalne 
(zdjęcia, materiały audio i video). W kolejnym kroku przejdziemy do testowania stworzonych 
rozwiązań w wybranych instytucjach, w których przebywają osoby starsze (np. domach 
dziennego pobytu, Centrum Aktywności Seniora) oraz przygotujemy model biznesowy 
rozwoju tego produktu. 

  



NAPRAWMYTO.PL 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R.  

2015 rok był bardzo ważny 
dla NaprawmyTo.pl. Dzięki 
pożyczce od TISE projekt zyskał stałego koordynatora. 
Pierwsza od powstania projektu przebudowa serwisu, 
pozwoliła na rozbudowanie jego funkcjonalności,  
a także poprawę wyglądu (nowa strona główna). 
Równie ważne były działania promocyjne oparte na 
przygotowaniu i dystrybucji materiałów o projekcie. 
Uczestniczyliśmy w wydarzeniach skierowanych do 
samorządowców, jeździliśmy też do gmin 
zainteresowanych korzystaniem z narzędzia. 

 

Podstawowym elementem przebudowy strony głównej była zmiana modelu promocji 
narzędzia z ogólnopolskiego i powszechnego (wyszukiwarka wszystkich samorządów w 
Polsce) na bardziej elitarny (lista samorządów korzystających z NT) – wtedy też ostatecznie 
uporządkowaliśmy aktywne podstrony. Z czasem zaczęły dołączać nowe samorządy. Rok 
2016 rozpoczynaliśmy z 9 samorządami korzystającymi z serwisu, a kolejne 2 dołączyły  
w następnych miesiącach. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Najbardziej konkretnym rezultatem jest liczba prawie 15 000 naprawionych dzięki stronie 
spraw (do 15 000 doszliśmy na początku stycznia 2016 r.), pokazująca, że przy dobrej pracy 
urzędu, nasze narzędzie może być skuteczne.  

CZAS REALIZACJI 

styczeń - grudzień 2015 



RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Pożyczka od Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i wpływy od samorządów 
korzystających z serwisu. 

Wartość budżetu: 129 tys. zł (w tym 100 tys. pożyczka od TISE) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Jacek Grzeszak 

Wsparcie: Ewa Stokłuska, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

  



POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE INNOWACJE 
SPOŁECZNE 
W 2015 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) uczestniczyliśmy  
i prowadziliśmy kilka spotkań i warsztatów dotyczących innowacji 
społecznych, w tym m.in. w ramach: 

• Forum Rozwoju Mazowsza (wydarzenia organizowanego m.in. przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i Kreatywne Mazowsze) – mieliśmy tam 
stanowisko prezentujące nasze działania w obszarze innowacji społecznych oraz 
poprowadziliśmy warsztat dotyczący kryteriów sukcesu w rozwoju innowacji 
społecznych; 

• konferencji „Brakujące ogniwo” (organizowanej przez Federację Małopolskich 
Organizacji Pozarządowych) – poprowadziliśmy tam warsztat dotyczący napięcia między 
innowacjami i dotychczasowymi działaniami organizacji pozarządowych; 

• Innovative Europe: Fostering Innovation Ecosystem – konferencji organizowanej przez 
Koalicję na rzecz polskich innowacji, w czasie której mieliśmy wystąpienie dotyczące 
innowacji społecznych; 

• Kongresu eXplory łączącego młodych naukowców, środowisko startupów i działań 
społecznych – poprowadziliśmy tam dyskusję panelową dotyczącą innowacji 
społecznych. 

Pracowaliśmy także nad projektami dotyczącymi inkubowania innowacji społecznych, na 
które udało nam się zdobyć finansowanie i ich realizacja rozpocznie się w 2016 r: 

• „Innowacje na ludzką miarę” dotyczący wspierania rozwoju mikro innowacji społecznych 
dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych. W tym projekcie jesteśmy liderem, 
a naszymi partnerami – Warszawa, Gdynia oraz Ecorys; 

• „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych”, 
którego liderem jest FISE, a Stocznia i Fundacja PwC - partnerami. W ramach projektu 
inkubowane będą innowacje społeczne dotyczące przechodzenia z systemu edukacji do 
aktywności zawodowej, a rolą Stoczni będzie prowadzenie ewaluacji towarzyszącej. 

  



 

 

2.2 OBSZAR: LOKALNOŚĆ 

BOX (BADANIE ODDZIAŁYWANIA NA KAPITAŁ 
SPOŁECZNY) - KONTYNUACJA 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R.  

W 2014 r. w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności przygotowaliśmy podręcznik i zbiór narzędzi do pomiaru 
kapitału społecznego.  

W 2015 r. powstała strona internetowa oraz materiały (w formie elektronicznej  
i drukowanej) skierowane dla organizacji, które chciałyby sprawdzić jak ich działania 
przekładają się na kapitał społeczny na poziomie lokalnym. Dla Ośrodków Działaj Lokalnie 
przeprowadzony został konkurs, dzięki któremu mogły one otrzymać wsparcie finansowe 
(dotacja na realizacje badania i wsparcie ze strony specjalisty) oraz merytoryczne, aby 
zbadać odziaływanie na kapitał społeczny. Łącznie granty zostały przyznane czterem 
lokalnym organizacjom. Przeprowadziły one badania do końca 2015 roku. 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Doświadczenia zebrane w 2015 przy realizacji badań finansowanych z funduszu BOX zostały 
wykorzystane do wprowadzenia zmian i poprawek do narzędzi pomiaru Kapitału 
Społecznego oraz zaplanowania kolejnej edycji konkursu dotacyjnego. 

CZAS REALIZACJI 

maj – grudzień 2015  

 



RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

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

Wartość budżetu w 2015 r.: ok 52 000 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Rafał Rudnicki 

Zespół projektu: Jan Mencwel 

Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka i Jan Herbst 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt ma swoją kontynuacje w roku 2016 w postaci kolejnego konkursu grantowego. Tym 
razem jest skierowany do szerszego grona beneficjentów programów PAFW. Poszerzona 
została również liczba podmiotów objętych wsparciem. 

 

 

 
  



EWALUACJA PROGRAMU LABIB  
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Stocznia po raz drugi realizowała ewaluację LABiB-u - programu 
liderskiego opartego na cyklicznych spotkaniach, warsztatach  
i wizytach studyjnych. 

W związku z planowanym ograniczeniem wiodącej roli FRSI przeprowadziliśmy badanie 
ewaluacyjne, którego celem było m.in. odtworzenie profilu labibian oraz otoczenia, w jakim 
pracują; opisanie wpływu, jaki członkowie sieci wywołują w swoim środowisku oraz 
przyszłości sieci. Różnorodne metody badawcze (wywiady z osobami odpowiedzialnymi za 
program, z członkami sieci, którzy zdecydowali się ją opuścić, ankieta internetowa  
z labibianami, studia przypadku oraz obserwacje podczas zjazdów) miały pomóc  
w oszacowaniu na ile sieć gotowa jest do usamodzielnienia się i kontynuowania działań 
rozpoczętych przez FRSI. Badania dostarczyły też cennych informacji samym labibianom  
– interwencja socjologiczna, podczas której opowiedzieliśmy im o wnioskach, które 
zebraliśmy i oparta o nie dyskusja miały pomóc im w podejmowaniu dalszych działań.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Wszystkie wnioski zebraliśmy w dokumencie – „Sieć LABiB. Wpływ i przyszłość. Raport  
z badania ewaluacyjnego”. 

CZAS REALIZACJI 

październik 2014 – marzec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

Wartość budżetu 2015 r.: 24 300 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Julia Olesińska 

Zespół projektu: Maja Durlik, Łukasz Ostrowski, Jan Wiśniewski 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska 

 

 

 



BADANIE PARTNERSTW LOKALNYCH WOKÓŁ 

PROJEKTÓW ZORIENTOWANYCH TERYTORIALNIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 
W grudniu 2014 r. Związek Miast Polskich skierował m.in. do Stoczni 
zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania diagnostycznego dotyczącego 
jakości partnerstw zawieranych zarówno pomiędzy sąsiadującymi ze sobą jednostkami 
samorządów, jak i pomiędzy instytucjami z różnych sektorów, relacji pomiędzy tymi 
podmiotami oraz wzajemnych oczekiwań. Badanie było elementem szerszego 
przedsięwzięcia realizowanego przez ZMP, służącego wsparciu samorządów w podnoszeniu 
ich kompetencji do efektywnego budowania partnerstw.  

Nasza oferta została wybrana i od lutego 2015 r. realizowaliśmy projekt, obejmujący 
kwerendę i analizę istniejącej literatury oraz danych zastanych na temat różnych form 
współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej (wokół terytorium), badanie 
ilościowe, a także zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami partnerstw  
i studia przypadków. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Rezultatem projektu był raport, który został w całości opublikowany na stronie ZMP, a także 
jego syntetyczna, skrócona wersja, która służyła Zamawiającemu do argumentacji na rzecz 
zmian systemowych dotyczących funkcjonowania i roli partnerstw terytorialnych. Wersja ta 
została także przetłumaczona na język angielski i przedstawiona sponsorowi przedsięwzięcia 
– przedstawicielom EOG. W oparciu o wyniki badania powstał także rozdział współautorstwa 
Jana Herbsta w książce wydanej przez ZMP, zatytułowanej „Współpraca jednostek 
samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”. Wiemy także, że 
wynikami tymi interesuje się Instytut Rozwoju Miast – rządowy ośrodek, który obecnie 
prowadzi podobne badania.  

CZAS REALIZACJI 
luty 2015 – maj 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: zlecenie Związku Miast Polskich 

Wartość budżetu: ok 78 000 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorzy: Jan Herbst i Katarzyna Starzyk-Durbacz 

Zespół projektu: Mateusz Olechowski 

Wsparcie: Kuba Wygnański 



2.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

 
EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GDYNI  
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

W 2015 roku przeprowadziliśmy po 
raz drugi ewaluację budżetu 
obywatelskiego w Gdyni. Najciekawszym jej elementem 
była symulacja efektów zastosowania różnych sposobów 
głosowania w budżecie. W wybranej dzielnicy wylosowana 

grupa mieszkańców została poproszona o zagłosowanie przy użyciu dwóch dodatkowych 
metod, które następnie zostały porównane z rzeczywistymi wynikami głosowania. Pozwoliło 
to na określenie konsekwencji każdej z metod dla wyników budżetu. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Rezultatem badania był raport zawierający wnioski i rekomendacji dla kolejnych edycji 
Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. W wyniku ewaluacji m.in. zmieniona została metoda 
głosowania.  

CZAS REALIZACJI 

październik – grudzień 2015  

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Wartość budżetu: 28 500 zł brutto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Rafał Rudnicki 

Wsparcie ze strony zarządu: Łucja Krzyżanowska i Jan Herbst  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

O przeprowadzonej ewaluacji i innowacyjnym komponencie dotyczącym sposobów 
głosowania („ordynacji wyborczych”) Rafał Rudnicki opowiadał w czasie sesji na 3. Forum 
Praktyków Partycypacji. 



EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KRAKOWIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

W 2015 roku przeprowadziliśmy 
po raz drugi ewaluację budżetu 
obywatelskiego w Krakowie. 
Podobnie jak w pierwszej edycji, 
ewaluacja miała charakter 
towarzyszący (trwała wraz procesem realizacji budżetu) 
oraz partycypacyjny (w badanie od początku 

zaangażowana była strona społeczna oraz przedstawiciele Urzędu Miasta). Badanie 
wpisywało się w schemat ewaluacji budżetów opisany przez nas w publikacji „Jak 
ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)?”. 

Wiedza zgromadzona przez nas w trakcie badania została zebrana w raporcie zawierającym 
wnioski i rekomendacji dla kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. 

CZAS REALIZACJI 

kwiecień - wrzesień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: zlecenie od Gminy Miejska Kraków – Urzędu Miasta Krakowa 

Wartość budżetu: 46 445 PLN 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Mateusz Olechowski 

Zespół projektu: Rafał Rudnicki 

 

  



2. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Drugie Forum Praktyków Partycypacji zorganizowaliśmy pod koniec maja 
2015 r. w partnerstwie z Fundacją im. Stefana Batorego. Było to 
dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które na co dzień 
zajmują się realizacją różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. W sumie uczestniczyło w 
nim 180 osób. Archiwum wydarzenia znajduje się na stronie: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015  

W przygotowaniach merytorycznych korzystaliśmy także z życzliwości i wsparcia innych 
instytucji (organizacji i lokalnych samorządów), które zajmują się tematem partycypacji 
obywatelskiej – Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacji Napraw Sobie 
Miasto, Fundacji Pole Dialogu, Fundacji Soclab, Fundacji Stabilo, Laboratorium Innowacji 
Społecznych w Gdyni, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenia „Odblokuj”, 
Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, Stowarzyszenia Topografie, Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych ę oraz Urzędów miast Warszawy, Lublin, Łodzi, Dąbrowy Górniczej. 

 

 
REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonej ewaluacji (ale też nasze obserwacje i opinie 
uczestników wyrażane wielokrotnie w czasie i po wydarzeniu), Forum stało się ważnym i, co 
istotne, lubianym wydarzeniem dla wciąż rosnącego środowiska osób zajmujących się 

http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015


partycypacją obywatelską, a dokładnie - jej praktycznym stosowaniem. 98% uczestników 
twierdziło, że warto było (zdecydowanie lub raczej) uczestniczyć w zeszłorocznym Forum, 
ok. 90% (w zależności od konkretnej kwestii) twierdziło, że nawiązało nowe kontakty, które 
planują wykorzystać w przyszłości i dowiedziało się czegoś nowego. 

Przejawami sieciowania się i nawiązywania nowych kontaktów są chociażby dość 
„lawinowe” nawiązywanie znajomości na FB, dopisywanie się do Bazy praktyków 
partycypacji.  

Do nazwy Forum nawiązywały (za naszą wiedzą i pełną aprobatą) wydarzenia organizowane 
w 2016 r. w innych miastach – m.in. przez FISE w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”, 
Pracownię Obywatelską w Krakowie. 

CZAS REALIZACJI 

luty-lipiec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy EOG – jako jedno  
z tzw. forów tematycznych 

Wartość budżetu: 148 800 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Nowak 

Zespół projektu: Katarzyna (Beszczyńska) Wyrwińska, Agata Bluj, Maria Perchuć-Żółtowska, 
Ewa Stokłuska 

Wsparcie: Paweł Sielczak 

Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska i Kuba Wygnański 

  



KONSULTACJE SPOŁECZNE WOKÓŁ POLA 
MOKOTOWSKIEGO 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Działania, które realizowaliśmy w partnerstwie z Pracownią 
Zrównoważonego Rozwoju, były etapem szerszego procesu konsultacji społecznych 
prowadzonych przez Urząd Miasta st. Warszawa dotyczącego Pola Mokotowskiego. 
Głównym celem prowadzonego przez nas etapu było zebranie opinii mieszkańców na temat 
funkcji, jakie park obecnie pełni i jakie pełnić powinien w przyszłości. Aby to określić, 
przeprowadziliśmy 3 warsztaty oraz punkty konsultacyjne w centralnym punkcie parku. 
Zgromadzoną wiedzę zebraliśmy w raporcie podsumowującym. 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Wiedza zgromadzona w ramach tego etapu procesu została wykorzystana w trakcie 
kolejnego etapu. Przeprowadziła go Pracownia projektowa Mycielski Architecture & 
Urbanism – MAU wykorzystując metodę warsztatów Charette.  

Nasze zaangażowanie w ten proces konsultacyjny skutkowało także zbudowaniu lepszej 
relacji z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (PZR) oraz wzmacnianiu naszej praktycznej 
wiedzy nt. konsultacji związanych z przestrzenią. Wykorzystaliśmy je przy pracy nad 
projektem „Przestrzeń dla Partycypacji”, dotyczącym konsultacji społecznych wokół planów 
zagospodarowania przestrzeni. Prace nad wnioskiem (w którym PZR został naszym 
partnerem) zaczęliśmy 2 miesiące po działaniach na Polu Mokotowskim. 



CZAS REALIZACJI 

czerwiec – lipiec 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

FINANSOWANIE 

Źródło: Miasto st. Warszawa 

Wartość budżetu: 22 000 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorki: Maria Nowak, Maria Perchuć-Żółtowska 

Wsparcie: Agata Bluj, Kaja Dziarmakowska, Katarzyna Starzyk-Durbacz, Ewa Stokłuska, 
Damian Jaworek  



KONSULTACJE Z ZASADAMI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

W projekcie byliśmy partnerem Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych. Jego istotą było systemowe wzmocnienie pozycji 
organizacji w procesach konsultacji, m.in. poprzez stworzenie klarownych ram dla procesów 
konsultacyjnych, tak na poziomie centralnym (głównie działania Stoczni), jak  
i w samorządach lokalnych (głównie działania FISE).  

W ramach działań na szczeblu centralnym  
w 2015 roku m.in. współpracowaliśmy  
z Ogólnopolską Federacją Organizacji 
Pozarządowych przy namawianiu do 
uwzględnienia wątków dotyczących konsultacji 

publicznych w przygotowywanych założeniach do programów współpracy z NGO  
w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. Przeprowadziliśmy też 
szkolenia dotyczące prowadzenia konsultacji w Ministerstwie Środowiska i wsparliśmy MŚ 
oraz MNiSW w przygotowaniu baz interesariuszy konsultacji w sektorze pozarządowym oraz 
nawiązaniu kontaktu przez te resorty ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor i wypracowaniu 
ścieżki wykorzystywania kanałów informowania Stowarzyszenia do rozpowszechniania  
w środowisku pozarządowym informacji  
o konsultacjach prowadzonych przez te resorty. 
Zorganizowaliśmy także seminarium nt. 
formułowania stanowisk w konsultacjach przez 
organizacje pozarządowe oraz spotkania 
promujące przyjęte przez rząd w maju 2015 r. 
„Wytyczne do prowadzenia oceny skutków 
regulacji i konsultacji publicznych”, które  
w ramach projektu pomagaliśmy współtworzyć 
Ministerstwu Gospodarki. Zrealizowaliśmy 
również kolejną edycję przeglądu procesów 
konsultacyjnych prowadzonych przez 
administrację rządową, tym razem w ramach 
współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego 
jako część raportu „Obywatelska Kontrola 
Otwartości Rządu”. Na szczeblu lokalnym 
wspieraliśmy samorządy Konina i Jarocina  
w przygotowywaniu wraz z mieszkańcami  
i organizacjami pozarządowymi lokalnych 



regulaminów konsultacji. Przebudowaliśmy także portal partycypacjaobywatelska.pl, który 
zawiera teraz także zasoby serwisu dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

W ramach projektu, m.in. dzięki prowadzonym seminariom oraz wydaniu broszury nt. 
udziału organizacji w konsultacjach publicznych, udało nam się wypromować wśród 
organizacji pozarządowych wiedzę na temat przyjęcia „Wytycznych do prowadzenia oceny 
skutków regulacji i konsultacji publicznych” oraz szerzej – na temat dostępnych 
mechanizmów udziału w konsultacjach na szczeblu centralnym. Udało nam się również, 
dzięki współpracy z OFOP-em, doprowadzić do uwzględnienia wytycznych dotyczących 
prowadzenia konsultacji w założeniach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przyjętych przez Ministerstwo Gospodarki oraz programie przyjętym przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki naszej pracy w Jarocinie, tamtejsza Rada Gminy 
przyjęła nowy regulamin konsultacji społecznych, wypracowany w grupie roboczej  
z udziałem urzędników, radnych i mieszkańców. 

CZAS REALIZACJI 

kwiecień 2014 – kwiecień 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy EOG  

Wartość budżetu Stoczni w 2015 r.: 204 766 PLN 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorki: Ewa Stokłuska, Katarzyna Wyrwińska (Beszczyńska) 

Zespół projektu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

Współpracownicy: Przemysław Sadura 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt był kontynuowany do końca kwietnia 2016 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy 
jeszcze m.in. spotkania z organizacjami branżowymi oraz badania dotyczące rozwoju i zmian 
w obszarze partycypacji w Polsce, a także zakończona zostanie przebudowa serwisu do 
konsultacji on-line MamZdanie.org.pl. 

  



LABORATORIUM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

W 2015 r. w ramach projektu, realizowanego w partnerstwie ze 
Związkiem Miast Polskich oraz Uniwersytetem Autonomicznym  
w Barcelonie, przeprowadziliśmy kolejne seminaria dla przedstawicieli samorządów, które 
realizowały już wtedy budżety partycypacyjne (2) lub dopiero się nad tym zastanawiały (1). 
Spotkania służyły wymianie doświadczeń z realizacji tych procesów oraz przygotowaniu 
samorządów do świadomego wdrażania budżetów, z zachowaniem standardów dla tego 
typu mechanizmów.  

W ramach projektu zorganizowaliśmy również spotkania 
warsztatowe poświęcone ewaluacji procesów budżetu 
partycypacyjnego oraz różnym metodom wyłaniania 
projektów do realizacji w ramach BP (modelom głosowania i 
 rozwiązaniom alternatywnym). 

Stworzyliśmy też internetowy zasób wiedzy o budżecie 
partycypacyjnym (http://bp.partycypacjaobywatelska.pl),  
w którym zgromadziliśmy wiedzę na temat rozwoju 
mechanizmu BP w Polsce (m.in. opisy poszczególnych 
procesów w różnych miejscowościach oraz przydatne 
opracowania i narzędzia wspomagające wdrażanie BP). 
Istotnym elementem portalu jest baza kontaktów do osób 

zajmujących się w Polsce tematyką budżetu. 

Przygotowaliśmy również serię wydawniczą na temat budżetów partycypacyjnych, na którą 
składają się 4 publikacje:  

• Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce; 
• Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków;  
• Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik dla praktyków;  
• Narzędzia ICT w procesach budżetu partycypacyjnego. 

Wsparliśmy pięć miast (Pruszków, Mikołów, Skawinę, Radomsko, Jarocin) w opracowaniu ich 
lokalnych modeli BP w sposób partycypacyjny, czyli włączający mieszkańców, radnych oraz 
urzędników do namysłu nad zasadami obowiązującymi i rozwiązaniami zastosowanymi  
w procedurze BP w ich samorządach. Efektem pracy w każdym z samorządów jest przyjęty 
przez organy władzy regulamin budżetu partycypacyjnego. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Ze zgromadzonych przez nas danych (m.in. odpowiedzi z ankiet ewaluacyjnych po 
spotkaniach) wynika, że dzięki naszym działaniom (tym podejmowanych w 2015 r.) udało 
nam się zwiększyć wiedzę na temat standardów, które powinny obowiązywać w realizacji 

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/


procesów budżetu partycypacyjnego w ponad 50 samorządach (w organizowanych przez 
nas spotkaniach warsztatowych i seminariach uczestniczyło 100 osób).  

Zapoznaliśmy odbiorców naszych działań przede wszystkim ze sposobami na szersze 
włączanie mieszkańców w tworzenie procedur BP oraz na animowanie wokół tej procedury 
szerszej dyskusji o potrzebach społeczności lokalnej. Zwiększyliśmy również ich świadomość 
na temat znaczenia prowadzenia działań ewaluacyjnych budżetu partycypacyjnego i tego, że 
warto analizować przebieg każdej z edycji BP i wyciągać wnioski dla ulepszenia jakości 
procesu w kolejnych latach jego funkcjonowania.  

W sposób szczególny udało nam się utrwalić tę wiedzę i wpłynąć na przełożenie jej na 
praktykę w 5 samorządach (wśród co najmniej 80 osób biorących udział w pracach lokalnych 
zespołów roboczych ds. BP), w których przy naszym doradczym wsparciu zostały 
opracowane lokalne modele BP, co znalazło odbicie w przyjętych w tych samorządach 
regulaminach BP, uwzględniających m.in. spotkania dyskusyjne z mieszkańcami w tym 
procesie oraz ewaluację działań wokół BP. 

Uruchamiając serwis http://bp.partycypacjaobywatelska.pl stworzyliśmy dostęp do 
otwartego repozytorium wiedzy o rozwoju mechanizmu BP w Polsce (w ramach projektu 
zbieraliśmy dane o dwóch kolejnych edycjach procedur).  

Wymiernymi dowodami oddziaływania efektów projektu są m.in. zapytania płynące do nas  
z samorządów zarówno jeśli chodzi o możliwość uzyskania publikacji, jak i o możliwość 
wsparcia ich w pracy nad lokalnymi procedurami BP wedle promowanego przez nas modelu 
(częściowo udaje się to robić w ramach działalności komercyjnej Stoczni). 

Ponadto publikacja Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce została 
przetłumaczona już na język ukraiński i rumuński – z inicjatywy i ze środków innych 
organizacji. 

CZAS REALIZACJI 

październik 2014 – grudzień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy EOG  

Wartość budżetu Stoczni w 2015 r.: 266 602 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Agata Bluj 

Zespół projektu: Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski, Ewa Stokłuska 

Wsparcie ze strony zarządu: Zosia Komorowska 



 
MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja realizowana przez 
Fundację im. Stefana Batorego, która od kilku lat wspiera współpracę 
oraz dialog między obywatelami a władzą poprzez zadania poświęcone różnym tematom. 

Stocznia była partnerem akcji (edycja 2015/2016), koordynując zadanie „Lepsze instytucje”. 
W ramach tego zadania zachęcaliśmy uczestników do angażowania mieszkańców  
w zmienianie na lepsze m.in. domów kultury, bibliotek czy urzędów (np. poprzez 
partycypacyjne recenzowanie ich oferty i sposobu działania oraz wypracowanie propozycji 
zmian). W ramach zadania: 

• wspieraliśmy uczestników w opracowywaniu indywidualnych planów działania, 
których efektem miało być ulepszenie sposobu funkcjonowania wybranej instytucji, 

• podpowiadaliśmy, w jaki sposób angażować mieszkańców oraz władze lokalne we 
wspólne działanie na rzecz otwierania instytucji na głos mieszkańców, 

• oferowaliśmy wsparcie w postaci wizyt u uczestników (jedna z wizyt polegała na 
przeprowadzeniu spotkania w formie warsztatów przyszłościowych), 

• organizowaliśmy szkolenia, podczas których uczestnicy mogli wymieniać się 
doświadczeniami oraz zdobywać wiedzę i umiejętności w dziedzinach związanych  
z realizacją zadania, 

• oferowaliśmy wsparcie finansowe w postaci minigrantu (w wysokości 500 zł) na 
realizację zadania. 

Szczegółowy opis zadania “Lepsze instytucje” wraz z przykładowym scenariuszem jego 
realizacji znajduje się na stronie akcji: http://www.maszglos.pl.  

 

http://www.maszglos.pl/


 
REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Zaangażowanie w projekt było dla nas bardzo ważnym doświadczeniem – nie często  
w Stoczni mamy okazję pracować bezpośrednio z małymi społecznościami, a to one właśnie 
są najczęstszymi uczestnikami akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Dzięki naszemu udziałowi  
w akcji i kontakcie z lokalnymi aktywistami, pracownikami instytucji i organizacji zdobyliśmy 
doświadczenie, które sprawi, że będziemy mogli być bardziej wiarygodni i rzetelni  
w przekazywaniu wiedzy o partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym dalej. 

CZAS REALIZACJI 

luty 2015 – czerwiec 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego 

Wartość budżetu Stoczni w 2015 r.: 51 400 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorki: Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Wyrwińska  



MIESZKAŃCY W (O)ŚRODKU KULTURY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Białołęckim Ośrodkiem 
Kultury (BOK) i jego głównym celem było zakorzenieniu w BOK 
trwałych mechanizmów włączania mieszkańców Białołęki we współtworzenie tej instytucji,  
a także wzmocnienie poczucia ich współodpowiedzialności za sposób jej funkcjonowania.  

W ramach działań stworzona została mapa Tarchomina zbierająca ważne dla społeczności 
lokalnej miejsca. Ponadto przeprowadzono diagnozę lokalną, aby poznać opinie i potrzeby 
mieszkańców dotyczące oferty i sposobu funkcjonowania BOK. Oba działania służyły 
powstaniu tzw. Forum Ośrodka Kultury – ciała złożonego z mieszkańców, chętnych wspierać 
i doradzać pracownikom BOK; będącego łącznikiem z mieszkańcami dzielnicy i na stałe 
zakorzenionego w strukturze instytucji. Jego członkowie wspólnie z przedstawicielami 
Stoczni i BOK zorganizowali konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni po byłym 
boisku znajdującym się w sąsiedztwie BOK. 

 

Na koniec działań zorganizowaliśmy seminarium na temat partycypacji w instytucjach 
kultury. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Bezpośrednim rezultatem projektu było powstanie Forum Ośrodka Kultury, którego 
członkowie, już po zakończeniu projektu nie ustają w zaangażowaniu w działania na rzecz 
BOK. Przykład powstania tego typu ciała doradczego stał się dużą inspiracją dla 
przedstawicieli innych instytucji kultury (podczas seminarium), w związku z czym (przy na 
razie niepewnych długofalowych rezultatach), jeśli Forum będzie się dalej dynamicznie 



rozwijać, może stać się ciekawym i ważnym przykładem otwierającym nowy sposób 
myślenia o angażowaniu mieszkańców w procesy decyzyjne wewnątrz instytucji kultury.  

CZAS REALIZACJI 

marzec 2015 – luty 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy EOG 

Wartość budżetu Stoczni w 2015 r.: 132 727 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska 

Zespół projektu: Maria Nowak, Jan Wiśniewski, Jan Mencwel 

Wolontariusze: Martyna Cziszewska, Aleksandra Firek i Katarzyna Witkowska 

Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska 

 

  



PULS DZIELNICY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Wspólnie z Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni” z Gdyni oraz 
Miastem Gdynia realizowaliśmy projekt, którego celem było 
wzmocnienie społecznej aktywności w rejonach Gdyni  
o skumulowanych problemach społecznych.  

Naszym zadaniem było przygotowanie  
i przeprowadzenie panelu obywatelskiego  
z mieszkańcami obszaru pomiędzy ulicami 
Zamenhoffa i Opata Hackiego, w dzielnicy 
Chylonia oraz 3 warsztatów włączających ich 
(oraz przedstawicieli instytucji działających na 
terenie dzielnicy) do dyskusji o usługach 
publicznych świadczonych przez miasto. Działania 
te były realizacją planu ewaluacji, który kilka lat 
temu przygotowaliśmy na zaproszenie Gdyni.  

Wyniki badania zostały zebrane w raporcie 
dostępnym m.in. na stronie www Stoczni. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

W efekcie przeprowadzonego badania udało się 
zebrać sporo konkretnych wytycznych i danych, 
które aktualnie się wykorzystywane przez Miasto 
Gdynia przy tworzeniu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, który obejmie m.in. obszar 
pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego. 
Co więcej, metodologia być może będzie 
powtarzana przy mierzeniu efektów realizacji 
tego Programu w najbliższych latach. 

CZAS REALIZACJI 

marzec 2015 – styczeń 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program „Obywatele dla Demokracji” 
finansowany z Funduszy EOG  



Wartość budżetu Stoczni: 28 400 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Nowak 

Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Katarzyna Starzyk-Durbacz 

Wsparcie ze strony zarządu: Jan Herbst i Zofia Komorowska 

 

   



POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE PARTYCYPACJA 

OBYWATELSKA 
W 2015 r. zainicjowaliśmy i/lub uczestniczyliśmy także w szeregu 
innych przedsięwzięć związanych z partycypacją obywatelską, w tym 
m.in. wspieraliśmy Urząd m.st. Warszawy w przygotowaniach i realizacji II i III edycji 
budżetu partycypacyjnego. Ewa Stokłuska jest współprzewodniczącą Rady ds. budżetu 
partycypacyjnego; 

W zeszłym roku kontynuowaliśmy także działania służące promocji idei partycypacji - 
uczestniczyliśmy w szeregu bardzo różnorodnych konferencji i spotkań opowiadając  
o istocie partycypacji obywatelskiej. 

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. 

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

• prowadzeniu spotkań dyskusyjnych wokół projektów, które zostały zgłoszone  
w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego,  

• wspieraniu ewaluacji budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej, 

• warsztatach dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury oraz członków „Grupy 
Odkrywkowej Osiedla Przyjaźń” przygotowujące tę grupy do samodzielnego 
przeprowadzenia procesu społecznościowego projektowania Klubu Karuzela; 

• procesach zbierania potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec przyszłego miejsca 
aktywności lokalnej przy ul. Modlińskiej oraz centrum kultury na Woli; 

• wizycie studyjnej aktywistów miejskich z Sant Petersburga. 

Przygotowaliśmy także ekspertyzę na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącą 
metod prowadzenia konsultacji na szczeblu centralnym. 

  



 

2.4 OBSZAR: WOLONTARIAT 
Rok 2015 był ostatnim rokiem prowadzenia działań w obszarze wolontariat. Decyzja  
o wygaszeniu tego obszaru związana była z koniecznością skoncentrowania naszych działań 
na mniejszej liczbie wyzwań, zmianami w zarządzie oraz doświadczeniami realizacji projektu 
„Ochotnicy Warszawscy”. W 2015 roku zakończyliśmy realizację projektów rozpoczętych  
w 2014 roku i skupiliśmy się na zapewnieniu trwałości rezultatom naszych dotychczasowych 
działań. 

W tym kontekście sukcesem było zwodowanie programu „Dobry Wolontariat”. Na program 
składa się: strona internetowa wraz z jej zawartością, know-how, wszelkie publikacje 
związane z programem, w tym w szczególności przewodniki i instrukcje nadawania 
certyfikatu, nazwa i logo programu oraz bazy danych instytucji ubiegających się o certyfikat 
oraz instytucji certyfikowanych. Program Dobry Wolontariat był prowadzony przez fundację 
od 2013, zarówno w oparciu o dotacje ze środków publicznych, jak i dzięki środkom 
własnym Fundacji.  

W 2015 na podstawie ewaluacji programu „Dobry Wolontariat” przygotowaliśmy 
rekomendacje jego dalszego rozwoju, tak by tkwiący w nim potencjał mógł być maksymalnie 
wykorzystany. Podjęliśmy rozmowy z dwiema organizacjami, które zgłosiły chęć dalszego 
prowadzenia i rozwoju programu: Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu, należącym do sieci SPLOT oraz Fundacją Rozwoju 
Wolontariatu z siedzibą w Lublinie. Obydwie te organizacje mają bogate doświadczenia oraz 
zasoby w postaci kadry i sieci kontaktów, pozwalające wierzyć, że program „Dobry 
Wolontariat” będzie z sukcesem kontynuowany.  

Obydwie organizacje przy wsparciu Fundacji „Stocznia” uzgodniły zasady współpracy oraz 
podział zadań związanych z prowadzeniem programu. Jesteśmy przekonani, że program 
skorzysta na „nowym otwarciu”, a jego nowi właściciele będą go dynamicznie rozwijać. 

W 2015 staraliśmy się również uporządkować kwestie wolontariatu wewnątrz Stoczni, czego 
efektem jest realizowany od początku 2016 projekt „Ścieżki wolontariackie w Stoczni”. 
Zasady współpracy z wolontariuszami oparte na wypracowanych przez Stocznię standardach 
zostały wpisane w Manual Stoczni. Za każdym razem, obowiązkowym punktem wyjścia do 
współpracy z wolontariuszami jest diagnoza aktualnych potrzeb i możliwości pracowników 
Stoczni w ramach określonych ścieżek współpracy. Przyjmujemy więc tylko tych Ochotników 
i Ochotniczki, którzy odpowiadają na naszą ofertę i są zainteresowani realizacją określonych 
przez nas zadań. Pod kątem merytorycznym, wolontariusze i wolontariuszki współpracują 
bezpośrednio z opiekunem merytorycznym ścieżki – to On/Ona wyznacza im zadania. 
Jednocześnie koordynatorka wolontariatu (Maria Adamowicz) jest odpowiedzialna za 
rekrutację, bieżące wsparcie, kwestie formalne, integrację ochotników z zespołem Stoczni 
oraz troskę, aby wolontariusze brali udział w dedykowanych im spotkaniach i szkoleniach.  



MODELOWY WOLONTARIAT 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Głównym celem dwuletniego projektu “Modelowy Wolontariat” było 
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. Towarzyszyło temu upowszechnienie dobrych standardów zarządzania 
wolontariuszami w ramach programu Dobry Wolontariat i kontynuacja procesu certyfikacji 
Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, jednakże wyłącznie w regionie warszawskim.  

W 2015 roku zaprosiliśmy do współpracy przy pilotażowym wdrażaniu wypracowanych 
modeli kilka warszawskich organizacji. Na tym etapie kluczowa była uważna ewaluacja tego 
procesu, dzięki czemu mogliśmy doprecyzować te modele tak, aby mogły stać się jasnymi  
i wyrazistymi wzorami, ułatwiającymi organizacjom oraz instytucjom z obszaru kultury  
i sportu inicjowanie jakościowego wolontariatu w swoich działaniach. 

Pod koniec projektu opisaliśmy wypracowane modele w formie publikacji on-line. 
Przygotowaliśmy także „Elementarz. Pierwszy krok do współpracy„ oraz kilkanaście narzędzi 
pomocnych w sprawnym zarządzaniu wolontariuszami. Wszystkie te materiały 
udostępniliśmy na stronie http://modelowywolontariat.stocznia.org.pl. 

 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Projekt „Modelowy wolontariat” pozwolił nam utrzymać trwałość efektów naszych 
wcześniejszych działań w ramach programu „Dobry Wolontariat - mogliśmy dokonać 
weryfikacji i certyfikacji organizacji i instytucji warszawskich. Opracowane przez nas modele 
spotkały się z zainteresowaniem i były przez nas wykorzystywane podczas późniejszych, nie 

http://modelowywolontariat.stocznia.org.pl/


związanych z projektem konsultacji programów wolontariackich w warszawskich 
organizacjach i instytucjach. 

CZAS REALIZACJI 

wrzesień 2014 – maj 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa  

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Wartość budżetu w 2015 r: 42 746 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Maria Adamowicz (Radziejowska) 

Zespół projektu: Dagmara Gortych, Maja Durlik 

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

Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka 

 

 

 

 

  



OCHOTNICY WARSZAWSCY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Projekt „Opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego 
Ochotnicy Warszawscy, wspierającego rozwój wolontariatu na 
terenie m.st. Warszawy w latach 2014 – 2017” był kompleksowym, 
zaplanowanym na 3 lata projektem rozwoju i promocji wolontariatu w Warszawie. Projekt 
był odpowiedzią na stworzony przez Urząd m.st. Warszawy i przedstawicieli warszawskich 
organizacji i instytucji program 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. 

W 2015 wspólnie z Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy podjęliśmy 
decyzję o wcześniejszym zakończeniu projektu 
z uwagi na rozbieżności dotyczące wizji  
i zarządzania projektem pomiędzy Stocznią  
a Centrum Wolontariatu. Projekt został 

zakończony w III kwartale 2015 roku. W 2015 roku Stocznia odpowiadała za 
administrowanie i moderację portalu ochotnicy.waw.pl, promocję portalu, ewaluację 
projektu i portalu. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Kluczowym rezultatem projektu jest portal ochotnicy.waw.pl, który po zakończeniu projektu 
został przekazany przez Stocznię Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 
które obecnie nim zarządza. Drugim równie ważnym i namacalnym efektem jest 
wykorzystanie przez m.st. Warszawę standardów współpracy z wolontariuszami 
opracowanych w ramach projektu. Standardy te stanowią obecnie część dokumentacji  
w konkursach miejskich związanych z rozwojem wolontariatu w mieście. W wyniku konkursu 
kilkanaście organizacji warszawskich (w tym Stocznia) realizując swoje projekty 
wolontariackie jest zobowiązanych do przestrzegania standardów oraz korzystania z portalu 
przynajmniej na etapie rekrutacji wolontariuszy. 

CZAS REALIZACJI 

wrzesień 2014 – wrzesień 2015 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy 



Wartość budżetu w 2015 r: 97 326 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Agnieszka Duszyńska 

Zespół projektu: Dagmara Gortych 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt w zmienionej formule jest prowadzony przez CKS. Stocznia, ze względu na decyzję  
o zamknięciu obszaru „wolontariat” nie ma w tym udziału. Przy czym realizujemy projekt 
„Ścieżki wolontariackie w Stoczni” finansowany z programu m.st. Warszawy, który korzysta  
z rezultatów wypracowanych w ramach „Ochotników Warszawskich”, tj. z portalu oraz 
standardów współpracy z wolontariuszami. 

  



2.5 OBSZAR: ZBLIŻANIE WIEDZY I PRAKTYKI 
 

ECOSOLVING 

OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Główną ideą projektu eCoSolving (który realizowaliśmy wspólnie z 
Uniwersytetem Warszawskim – liderem projektu) jest 
wypracowanie modelu współpracy między uczelnią a instytucjami z 
sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego. Projekt jest rozwinięciem pomysłu, 
który pojawił się w Stoczni pod roboczym tytułem „Tablica ogłoszeń” 

W ramach projektu powstał nowy moduł nauczania, wyposażony w zestaw narzędzi 
dydaktycznych (syllabus, podręcznik, portal match-makingowy), który ułatwi studentom 
prowadzenie badań i pisanie prac dyplomowych, odpowiadających na konkretne potrzeby 
zewnętrznych instytucji.  

W 2015 roku Stocznia odpowiadała za: zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 7 warsztatów 
diagnostycznych i edukacyjnych z udziałem pracowników naukowych, studentów oraz 
przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych; budowę portalu 
match-makingowego, monitoring i ewaluację wszystkich działań projektowych; wsparcie 
UW w opracowanie sylabusa i prowadzeniu zajęć dla studentów; działania promocyjne. 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Niewątpliwie rezultatem projektu jest portal Pracademia.eu, na którym obecnie jest 
zamieszczonych 179 tematów dla studentów zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne. 
Mamy nadzieję, że portal będzie animowany i rozwijany w przyszłości. Ważne są również 
konkretne przykłady współpracy, która zaowocowała badaniami i opracowaniami 



przydatnymi dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych czy firm. Na tym etapie 
trudno wyrokować, czy projekt przyczynił się do zmian wzajemnych opinii studentów, 
pracowników naukowych i przedstawicieli instytucji na swój temat czy ich postawy 
względem współpracy.  

CZAS REALIZACJI 

styczeń – maj 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Program Rozwoju Uczelni (operator: FRSE) 

Wartość budżetu w 2015 r.: 190 132 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Jujka-Radziewicz 

Zespół projektu: Maria Wiśnicka, Łucja Krzyżanowska 

Współpracownicy: Jarema Piekutowski (ewaluacja zewnętrzna), Teonite (wykonawca 
portalu), Kacper Marzoch (grafika), Pracownia Szumu (PR) 

  



STANDARDY EWALUACJI I POZOSTAŁE DZIAŁANIA W 
RAMACH WSPÓŁPRACY Z PAFW  
OPIS DZIAŁAŃ W 2015 R. 

Od 2010 r. współpracujemy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 
nad wypracowaniem i wprowadzeniem w życie standardów ewaluacji programów Fundacji. 
W ramach tej współpracy w 2015 r.: 

• wzmacnialiśmy kulturę ewaluacji w środowisku PAFW poprzez: 

− analizę podsumowującą doświadczenia z obu edycji projektu Standardy ewaluacji 
oraz realizowanych przez Stocznię ewaluacji i procesów planowania ewaluacji.  

− kartę oceny raportów ewaluacyjnych - narzędzie ma pomóc PAFW ewaluować pracę 
ewalutorów, a ewaluatorom ma dać informacje zwrotną na temat ich pracy oraz 
pomóc im w doskonaleniu zawodowym.  

• wspieraliśmy proces podnoszenia wiedzy i kompetencji operatorów PAFW poprzez: 

− spotkanie dla zespołów PAFW i Stoczni na temat pomiaru i komunikowania wpływu. 
Na spotkaniu gościliśmy także Konrada Ciesiołkiewicza z Orange Polska, kory 
opowiadał m.in. o przebiegu procesu gromadzenia danych w ramach procesu, który 
wspólnie realizowaliśmy - Wpływ Społeczny Orange Polska, ale i wykorzystaniu 
wyników; 



− dwudniowy zjazd realizatorów programów PAFW w Folwarku Badowo (łącznie 71 
osób) - pierwszy dzień zjazdu (prowadzony przez trenerki Fundacji Kultury Dialogu) 
poświęcony był współpracy pomiędzy programami a drugi (prowadzony już 
bezpośrednio przez nas) komunikacji wpływu programów PAFW. Głównym mówcą 
tego dnia była Cecilie Hestbeak z brytyjskiego think tanku New Philantropy Capital, 
Elżbieta Dydak z FRSI prezentowała doświadczenia Programu Rozwoju Bibliotek,  
a Kuba Wygnański opowiadał o kreowaniu i mierzeniu. Znaczną część czasu 
poświęciliśmy na dyskusję z uczestnikami. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 

Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej na koniec zjazdu wiemy, że wydarzenie zostało 
przez uczestników dobrze ocenione i przyniosło oczekiwane rezultaty. Według 96% 
respondentów zjazd był potrzebny, 85% oceniło jako potrzebny pierwszy dzień a 93% drugi 
dzień.  

Po seminarium wszystkie (kilkanaście) pomysły na przyszłą współpracę wypracowane 
pierwszego dnia oraz wyniki dyskusji podczas drugiego dnia zostały spisane  
w podsumowaniu oraz rozesłane uczestnikom razem z listą kontaktową oraz prezentacjami 
prelegentów. 

CZAS REALIZACJI 

kwiecień 2015 – grudnia 2016 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

FINANSOWANIE 

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

Wartość budżetu w 2015 r.: 385 972 zł. 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Nasze działania w ramach projektu kontynuujemy w 2016 r. Na ten czas zostało 
przeniesione stworzenia narzędzia do autooceny “evaluation capacity” operatora (lista 
sprawdzająca w formie quizu, stworzona m.in. na podstawie poradnika ewaluacji ma 
zachęcić operatorów do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób mogą podnieść jakość 
swojej ewaluacji). W 2016 r. przygotowaliśmy także II wydanie (zmodyfikowane) poradnika 
„Ewaluacja. Jak to się robi?”  

http://m.in/


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 2015 r. zakończyliśmy współpracę ze Stypendystami drugiej edycji programu: Agnieszką 
Janik i Wojtkiem Kowalikiem. Agnieszka Janik dzięki „PhDo w Stoczni” poszerzyła swoje 
kontakty w środowisku osób zajmujących się partycypacją, co pozwoliło jej dopracować 
koncepcję doktoratu i ugruntować wstępne założenia. Zespół Stoczni dzięki współpracy ze 
Stypendystką poszerzył swoją wiedzę o zagadnienia partycypacji dzieci, wzbogacił program 
Forum Praktyków Partycypacji oraz bazę wiedzy na portalu LPO. Nie bez znaczenia był też 
pomoc Agnieszki w realizacji projektu „Mieszkańcy…” – zarówno na etapie koncepcyjnym, 
jak i realizacyjnym. Wojtek Kowalik stanowił realne wsparcie na etapie badawczym projektu 
MEMO opracowując część analiz. 

W III edycji programu stypendia otrzymali: Aneta Sobotka i Łukasz Drozda. Aneta Sobotka,  
z uwagi na swoje zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe została włączona do 
zespołu pracującego nad projektem „Nierówności” realizowanym dla PAFW. Łukasz Drozda 
wspomaga zespół projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanym ze środków POWER. 
Ze względu na to, że obydwa projekty ruszyły w II kwartale 2016 roku, Stypendyści będą 
współpracowali ze Stocznią o jeden kwartał dłużej, niż wynikałoby to z formalnych zapisów 
programu. Na ile korzystna będzie współpraca dla obydwu stron, będzie można ocenić 
dopiero pod koniec 2016 roku. 

 

Z dotychczasowych doświadczeń realizacji trzech edycji programu wynika, że część 
studentów studiów doktoranckich ma potrzebę i szuka możliwości łączenia swojej pracy 
naukowej z praktyką, chce wykorzystywać wiedzę i umiejętności badawcze w projektach 
społecznych wpływających na rzeczywistość. Studenci doceniają możliwość poznania „od 
kuchni” kultury organizacyjnej NGO, sposobu pracy w III sektorze. 

  



 

2.6 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 
W ramach działalności komercyjnej prowadzonej przez Stocznię zrealizowaliśmy ponad 3 
0 projektów badawczych, doradczych oraz szkoleniowych. Pracowaliśmy z przedstawicielami 
wszystkich sektorów, zarówno z firmami, organizacjami pozarządowymi, jak i jednostkami 
samorządowymi czy instytucjami publicznymi.  

Najwięcej projektów zrealizowanych zostało w ramach umowy z Narodowym Bankiem 
Polskim. Badania realizowane w były we współpracy z naszym konsorcjantem IQS Sp. z o.o. 

Przeprowadziliśmy badanie wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków, którego celem 
była diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb 
edukacyjnych w tym zakresie. Efekty tych badań będą wykorzystywane przede wszystkim do 
rozwoju i dostosowania działań edukacyjnych NBP do rzeczywistych potrzeb tych grup 
społecznych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków, 
n=2000, reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, region, wielkość miejscowości 
zamieszkania. Raport z badania dostępny jest na portalu NBP. 

Kolejnym projektem zrealizowanym na zlecenie NBP, była ewaluacja projektu edukacyjnego 
„Oszczędzaj i inwestuj”, który realizowany był w formie dodatków edukacyjnych na łamach 
dziennika Rzeczpospolita oraz na stronie internetowej rp.pl i parkiet.pl. Jego celem było 
ugruntowanie i poszerzenie wiedzy ekonomicznej czytelników w zakresie zjawisk  
i mechanizmów ekonomicznych, które wpływają na inwestycje i oszczędności. W ramach 
badania przeprowadzona została analiza danych zastanych, 6 zogniskowanych wywiadów 
grupowych z osobami z grupy docelowej projektu i z czytelnikami Rzeczpospolitej oraz 
badania ilościowe: CAPI, wywiady osobiste wspomagane komputerowo realizowane  
z czytelnikami rekrutowanymi przez ankieterów IQS w całej Polsce. Planowana liczba 
wywiadów, N=400; CAWI, ankiety wypełniane przez osoby zarejestrowane w panelu IQS 
Opinie.pl. N=150.  

Przygotowaliśmy także ekspertyzę poświęconą analizie rynku elektronicznych gier 
edukujących w zakresie ekonomii i finansów lub zawierających elementy edukacyjne w tym 
obszarze. W ramach badania przeprowadziliśmy wywiady z ekspertami w dziedzinie rynku 
gier elektronicznych oraz edukacyjnych gier elektronicznych, opracowaliśmy dwa badania 
typu desk research (1. dotyczący polskiego i zagranicznego rynku elektronicznych gier 
edukacyjnych oraz o walorach edukacyjnych w zakresie ekonomii i finansów, uwzględniający 
ich segmentację; 2. dotyczący stanu badań na temat elektronicznych gier edukacyjnych oraz 
o walorach edukacyjnych w zakresie ekonomii i finansów, uwzględniający typologię gier) 
oraz studia przypadków skupiające się na wytypowanych w porozumieniu z Zamawiającym 
grach. 

Ostatnim projektem dla NBP było badanie pomiaru kompetencji i wiedzy finansowej 
Polaków realizowane w ramach projektu OECD. Badanie miało charakter ilościowy, 

https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.pdf


zrealizowano je w formie N= 1000 wywiadów bezpośrednich (face-to-face), w domach 
respondentów, ze wsparciem komputera (CAPI). 

Ważnym klientem, z którym współpracujemy od 2013 jest Orange Polska. W minionym roku 
kontynuowaliśmy współpracę w ramach projektu „Badanie wpływu Orange Polska”. 
Przyglądaliśmy się działaniom firmy związanym z jej codziennym funkcjonowaniem oraz  
z działaniami CSR. Staraliśmy się oszacować, w jaki sposób Orange stymuluje polską 
gospodarkę poprzez zamówienia u polskich kontrahentów czy duże inwestycje. 
Sprawdzaliśmy, co robi na rzecz ochrony środowiska, jak dba o swoich pracowników i w jaki 
sposób szybki internet wpływa na życie Polaków. W efekcie wygenerowaliśmy ponad 200 
danych/wskaźników dotyczących wpływu społecznego Orange w obszarach gospodarki, 
klientów, pracowników, społeczności, środowiska i innowacji. Dane te będą wykorzystywane 
w zewnętrznej komunikacji firmy a także do rewizji długoterminowych celów jej strategii 
CSR. 

Od 2014 roku Stocznia jest zaangażowana w ewaluacje programu „Pozdro!” Fundacji 
Medicover. Celem programu jest profilaktyka cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych 
wśród młodzieży gimnazjalnej. Program składa się z kilku komponentów, które są 
ewaluowane. W 2015 za pomocą ankiet zbieraliśmy informacje o zmianach w stylu życia 
(aktywności ruchowej, diecie itp.) wśród młodzieży uczestniczącej w Programie, a także 
zbadaliśmy (poprzez wywiady indywidualne, grupowe oraz obserwacje) proces wdrażania 
Szkolnych Polityk Zdrowotnych. Ewaluacja będzie kontynuowana w 2016, a w efekcie 
dotychczasowej współpracy Fundacja Medicover poszerzyła jej zakres o dwa nowe elementy 
(warsztaty dla absolwentów oraz badanie współpracy ze szkołami przy wprowadzaniu 
projektów społecznych). 

Kontynuowaliśmy również współpracę z Centrum Nauki Kopernik. Przeprowadziliśmy 
badanie Jakość obsługi w Centrum Nauki Kopernik, które dotyczyło jakości obsługi 
odwiedzających przez pracowników CNK mających bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi: 
ochroniarzami, kasjerami oraz animatorami. Dodatkowym celem badania było badanie 
funkcjonalności przestrzeni i dostosowania do potrzeb gości CNK. Badanie składało się  
z trzech elementów: warsztatu wydobywczego z pracownikami CNK, 3 obserwacji 
nieuczestniczących oraz 30 wizyt typu „mystery visitors” (zaangażowane przez Stocznię 
osoby odwiedziły CNK i oceniły kontakt z pracownikami). Wśród naszych „ankieterów” 
znaleźli się przede wszystkim rodzice z dziećmi oraz kilkoro osób dorosłych. Z częścią z nich 
po zakończonej wizycie zrealizowano krótkie rozmowy podsumowujące ich doświadczenie. 
Badanie pozwoliło zgromadzić dobre i słabsze strony obsługi odwiedzających oraz wnioski 
odnoszące się do jakości i funkcjonalności przestrzeni CNK.  

Na zlecenie Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, przygotowaliśmy raport poświęcony 
diagnozie czynników wpływających na gotowość podejmowania studiów za granicą przez 
młodzież z Polski. Badanie składało się z trzech komponentów: analizy danych zastanych, 
zogniskowanych wywiadów grupowych z licealistami i studentami oraz ankiety 
wspomaganej elektronicznie (CAWI –) wśród licealistów i studentów. Badanie przyczyniło się 



do zidentyfikowania czynników wpływających na podjęcie decyzji o studiowaniu za granicą, 
ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz sformułowania rekomendacji odnośnie działań, 
które powinny podjąć placówki dyplomatyczne oraz amerykańskie uczelnie w celu 
zwiększenia zainteresowania Polaków wyjazdami na studia do USA. 

Wspieraliśmy również Fundację Aktywizacja realizując badanie oceniające potencjał 
wdrożeniowy Programu „Postaw na pracę” w wybranych obszarach oraz stworzyła 
rekomendacji dotyczących wdrażania Programu lokalnie. W ramach badania 
przeprowadziliśmy dwa wywiady grupowe z ekspertami, osiem lokalnych wywiadów 
grupowych z osobami zajmującymi się pracą z osobami z niepełnosprawnością oraz 
konsultacje społeczne on-line. Badanie zostało zakończone opracowaniem raportu wraz  
z rekomendacjami. 

Nasze portfolio fundacji korporacyjnych powiększyło się o Fundację BGŻ, dla której, na 
zlecenie Pitera Communications, zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne programu „Jeżdżę  
z głową”. Badanie składało się z komponentów ilościowych (badanie CAWI na próbie 
młodzieży uczestniczącej w programie, badania CAWI na próbie nauczycieli uczestniczących 
w programie), jakościowego (dwa studia przypadku) oraz analizy danych zastanych 
(dokumentów zgromadzonych w trakcie realizacji programu). 

Na zlecenie Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zrealizowaliśmy duży projekt 
badawczy „Opowieści o ekonomii społecznej”, w którym zaproponowaliśmy nowe 
spojrzenie na sektor ekonomii społecznej: przez pryzmat indywidulanych doświadczeń, 
losów i historii pożyczkobiorców TISE SE. Badanie miało charakter jakościowo-ilościowy  
z komponentem analizy danych zastanych. Ważnym elementem badania były dodatkowe 
moduły, które pozwoliły w ciekawy i atrakcyjny sposób zaprezentować zgromadzoną 
wiedzę: fotokasty prezentujące historie bohaterów badania, infografikę z najważniejszymi 
danymi oraz audycję radiową wokół wątków ekonomii społecznej. 

Ulica Towarowa jest jedną z kluczowych ulic Warszawy. Póki co jednak jej wygląd nie 
przystaje do rangi, a ulica jest dostosowana do potrzeb tylko jednej grupy użytkowników  
- kierowców samochodów. W odpowiedzi na te problemy koalicja składająca się  
z przedstawicieli miasta, SARP-u, deweloperów i instytucji kultury zainicjowała cykl działań 
pod szyldem Nowa Towarowa. Ich głównym elementem był cykl warsztatów projektowych, 
w ramach których pracownie architektoniczne zostały zaproszone do stworzenia koncepcji 
zmian na Towarowej. Rolą Stoczni było przeprowadzenie badania społecznego, które 
przybliżyć miało uczestnikom warsztatów specyfikę ulicy - na jej różnych odcinkach  
i widzianą oczami różnych grup użytkowników. Główną częścią składową badania były 
spotkania warsztatowe. Oprócz tego przechodnie i podróżujący komunikacją mieli okazję 
zabrać głos wypełniając ankietę oraz wypełniając zadania przy mobilnym punkcie 
konsultacyjnym. 

Dla Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA przeprowadziliśmy badanie „Dramowi 
obywatele”. Badanie miało charakter ewaluacji towarzyszącej - było prowadzone, w różnym 

http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/1558561,Opowiesci-o-ekonomii-spolecznej


natężeniu przez cały 2015 rok. Jego celem było sprawdzenie skuteczności metody dramy 
stosowanej w projektach służących aktywizacji młodzieży z mniejszych miejscowości. 
Ewaluacja składała się z ankiet przeprowadzonych na początku udziału młodzieży  
w projekcie oraz po jego zakończeniu, wywiadów z uczestnikami i koordynatorami, a także 
obserwacje dokonane w trakcie zajęć projektowych. Badanie pozwoliło zidentyfikować 
efekty wykorzystania metody dramy stosowanej, jej mocne oraz słabe strony oraz stworzyć 
rekomendacje dla podobnych projektów realizowanych w przyszłości. 

Na przełomie 2015 i 2016 zrealizowaliśmy na zlecenie Fundacji Rozwoju Wolontariatu 
projekt „PROJEKTOR - jak pokazać zmianę?”, którego zadaniem było wsparcie FRW  
w dostosowaniu zasad i narzędzi ewaluacji programu PROJEKTOR (opracowanych w 2011 
roku) do nowych wyzwań wynikających z pracy z inwestorami społecznymi. Fundacja 
Rozwoju Wolontariatu potrzebowała uzyskać nowe dowody skuteczności swoich działań, 
które pozwolą podnieść wiarygodność jej oferty w oczach inwestorów. Projekt opierał się na 
czterech warsztatach, w których wzięli udział przedstawiciele FRW, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz ekspertów. W ich efekcie zweryfikowaliśmy teorię zmiany Projektora 
i dostosowaliśmy do nowych potrzeb narzędzia ewaluacyjne, dzięki czemu w przyszłości 
możliwe będzie nie tylko sprawdzanie, jaka jest skala programu czy stopień satysfakcji jego 
uczestników, ale także wymierne badanie jego skuteczności.  

 

Pracowaliśmy również ze Wspólnotą WRZOS, dla której zrealizowaliśmy cykl szkoleń.  
Z Fundacją Nowoczesna Polska, dla której realizowaliśmy badanie możliwości wprowadzenie 
edukacji medialnej do warszawskich szkół. 

 
 
 
 



 

2.7 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2015 R. 

  
  

Projekt 
  

Obszar tematyczny Rodzaj działalności 

Innowacje Lokalność 
Partycypacja 
obywatelska Wolontariat 

Zbliżanie 
wiedzy i 
praktyki   

1 Badanie animatorów CNK           komercyjna 

2 Badanie Dramowi obywatele           komercyjna 

3 Badanie ewaluacyjne programu „Jeżdżę z głową”       X   komercyjna 

4 
Badanie możliwości wprowadzenie edukacji medialnej do 
warszawskich szkół           komercyjna 

5 Badanie Opowieści o ekonomii społecznej           komercyjna 

6 
Badanie partnerstw lokalnych wokół projektów zorientowanych 
terytorialnie   X       komercyjna 

7 Badanie Programu „Postaw na pracę”           komercyjna 

8 BOX (Badanie oddziaływania na kapitał społeczny)   X       statutowa 

9 Budowa trwa   X       statutowa 

10 Dane po warszawsku X X       statutowa 

11 
Diagnoza czynników wpływających na gotowość podejmowania 
studiów za granicą           komercyjna 

12 eCoSolving         X statutowa 



  
  

Projekt 
  

Obszar tematyczny Rodzaj działalności 

Innowacje Lokalność 
Partycypacja 
obywatelska Wolontariat 

Zbliżanie 
wiedzy i 
praktyki   

13 Europejski konkurs na innowacje społeczne X         komercyjna 

14 Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni     X     komercyjna 

15 Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Krakowie     X     komercyjna 

16 Ewaluacja Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej     X     komercyjna 

17 Ewaluacja centrów lokalnych   X       komercyjna 

18 Ewaluacja programu "Młody obywatel"           komercyjna 

19 Ewaluacja Programu LABIB   X       statutowa 

20 Ewaluacja Programu PoZdro!           komercyjna 

21 Forum Praktyków Partycypacji     X     statutowa 

22 Konsultacje społeczne wokół Pola Mokotowskiego     X     komercyjna 

23 Konsultacje z zasadami     X     statutowa 

24 Laboratorium Budżetu Partycypacyjnego     X     statutowa 

25 Marzyciele i Rzemieślnicy X         statutowa / komercyjna 



  
  

Projekt 
  

Obszar tematyczny Rodzaj działalności 

Innowacje Lokalność 
Partycypacja 
obywatelska Wolontariat 

Zbliżanie 
wiedzy i 
praktyki   

26 Masz głos, Masz Wybór     X     statutowa 

27 MEMO X         statutowa 

28 Mieszkańcy w (o)środku kultury   X X     statutowa 

29 Modelowy wolontariat       X   statutowa 

30 Moderowanie spotkań w ramach BP Warszawa     X     statutowa 

31 Naprawmyto X         komercyjna 

32 
NBP - analiza rynku elektronicznych gier edukujących w zakresie 
ekonomii i finansów            komercyjna 

33 
NBP - badanie pomiaru kompetencji i wiedzy finansowej Polaków 
realizowane w ramach projektu OECD           komercyjna 

34 NBP - badanie wiedzy ekonomicznej dorosłych Polaków           komercyjna 

35 NBP - ewaluacja projektu edukacyjnego „Oszczędzaj i inwestuj”           komercyjna 

36 Nowa Towarowa   X       komercyjna 

37 Nowe Technologie Lokalnie - doradztwo   X       statutowa 

38 Obywatelska Dąbrowa     X     statutowa 



  
  

Projekt 
  

Obszar tematyczny Rodzaj działalności 

Innowacje Lokalność 
Partycypacja 
obywatelska Wolontariat 

Zbliżanie 
wiedzy i 
praktyki   

39 Ochotnicy Warszawscy       X   statutowa 

40 PhDo w Stoczni         X statutowa 

41 Proces konsultacji wokół przyszłego centrum kultury na Woli   X X     komercyjna 

42 
Proces konsultacji wokół przyszłego miejsca aktywności lokalnej przy 
ul. Modlińskiej   X X     komercyjna 

43 PROJEKTOR - jak pokazać zmianę?       X   komercyjna 

44 Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej metod konsultacji     X     komercyjna 

45 Puls dzielnicy   X X     statutowa 

46 
Standardy ewaluacji i pozostałe działania w ramach współpracy z 
PAFW         X statutowa 

47 Szkolenia dla WRZOS-u   X       komercyjna 

48 
Szkolenia, moderacja spotkań i wizyty studyjne w ramach obszaru 
partycypacja obywatelska     X     komercyjna 

49 Warsztaty dla pracowników Bemowskiego Centrum Kultury   X       komercyjna 

50 Wpływ społeczny Orange Polska           komercyjna 

51 Współpraca z Gdynią wokół zbierania lokalnych historii   X       komercyjna 



 

3 ZESPÓŁ I WOLONOTARIUSZE STOCZNI W 2015 R. 

3.1 ZESPÓŁ STOCZNI 
   



 

3.2 WOLONTARIUSZE W STOCZNI 
Nasze działania w 2015 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. 



 

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”. 



 

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. 
 

 
 


