
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sprawozdanie z działalności  
za lata 2015-2016 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

1. Dane fundacji 
 

Nazwa fundacji: Fundacja Kultury Dialogu  
Siedziba i aktualny adres, w tym do korespondencji:  
ul. Wołodyjowskiego 53 lok 1., 02-724 Warszawa 
e-mail: kulturadialogu@gmail.com 
 
Data wpisu do KRS: 11 sierpnia 2015 numer KRS 0000570415 
REGON: 362236417 
 
Dane dot. zarządu Fundacji: 
Marta Lewandowska - prezeska 
Katarzyna Bryczkowska - wiceprezeska 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statuto-
wych, a także opis  głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finan-
sowych. 

 
Cele, sfery i sposoby działania - zgodnie ze statutem 
 
Celem Fundacji jest: 
1. Podniesienie poziomu kultury dialogu w sferze publicznej 
2. Zwiększenie poziomu odpowiedzialności społecznej w sektorze publicznym, prywatnym  

i pozarządowym 
3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu na wszystkich etapach edukacji 
4. Wzrost udziału społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych dotyczących jakości życia 

mieszkańców 
5. Poprawa funkcjonowania środowiska pracy w oparciu o wartości humanistyczne  

i odpowiedzialność społeczną 
 
 
Działalność Fundacji jest prowadzona w następujących sferach pożytku publicznego 
1. Wyrównywania szans osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 
2. Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja 

zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości 
3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej 
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
5. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także rozwój demokracji 
7. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 
 
 
Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego po-
przez następujące działania: 
1. Organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, debat, konferencji i innych form pracy grupowej 
2. Prowadzenie doradztwa, coachingu, konsultacji 
3. Działalność wydawniczą 
4. Działalność badawczą 
5. Prowadzenie kampanii i akcji promocyjnych i informacyjnych 
6. Tworzenie ciał opiniujących, doradczych, opiniotwórczych 
7. Organizację imprez, happeningów, wydarzeń kulturalnych 
8. Organizację i finansowanie stypendiów i nagród 
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§ 8 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 
 
 
Opis  głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji Kultury Dialogu  o skutkach finanso-
wych 
 
W związku z tym, że Fundacja Kultury Dialogu została zarejestrowana formalnie 11 sierpnia 2015 

roku sporządzony raport merytoryczny obejmuje miesiące od sierpnia 2015 roku do końca grudnia 

2016 roku. Obejmuje okres 17 miesięcy, jest to pierwszy rok działalności fundacji. 

 

Rok 2015 

Dnia 18 sierpnia Fundacja Kultury Dialogu zaczęła formalnie istnieć dzięki wpisowi do KRS. Od 

tego momentu Zarząd Fundacji rozpoczął intensywne prace nad promowaniem organizacji w 

wśród interesariuszy, partnerów, adresatów działań statutowych. Zaczęto również monitoring kon-

kursów, w których FKD mogłaby wziąć udział. FKD w 2015 roku wystartowała do 3 konkursów, 

które niestety zakończyły się niepowodzeniem. 

W roku 2015 miało miejsce jedno zdarzenie prawne o skutkach finansowych. 

W sierpniu 2015 roku. Na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)  oraz 

Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” FKD zrealizowała wydarzenie, które miało 

służyć poznaniu się i zbudowaniu relacji pomiędzy Operatorami programowymi PAFW. Brało w 

nim udział prawie 60 osób z organizacji pozarządowych z całej Polski. Wydarzenie miała charakter 

jednodniowy i było interaktywnym warsztatem. Odbywało się w podwarszawskiej miejscowości i 

zatytułowane było „Wioska PAFW”. Uczestnicy mieli okazję lepiej się nawzajem poznać, nawiązać 

dialog i współpracę oraz wymienić doświadczeniami. Prowadzony przez FKD dzień był częścią 

większego dwudniowego spotkania strategicznego. 

Działanie to było przeprowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej fundacji i opiewało 

na kwotę 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych). 

 

Rok 2016 

I. Współpraca z  instytucjami warszawskimi  

Projekt partnerski „Warszawa - miasto, które włącza” , umowa zawarta w dniu 8 czerwca 

2016 

W grudniu 2016 zakończyła się pierwsza edycja projektu antydyskryminacyjnego dla urzędników i 

urzędniczek Miasta Stołecznego odbywała się pod nazwą „Warszawa- miasto, które włącza” . FKD 

wraz z  partnerem Stowarzyszeniem Praktyków Kultury przeszkoliła podczas warsztatów anty-

dyskryminacyjnych ok. 120 urzędników i urzędniczek w okresie od czerwca do grudnia 2016 roku. 

Efektem niniejszego projektu było wypracowanie rozbudowanych rekomendacji dla Miasta Sto-

łecznego Warszawy związanych z wdrażaniem polityki antydyskryminacyjnej w Urzędach Miasta i 

Dzielnic oraz udoskonalona kontynuacja działań edukacyjnych w roku 2017. Całość  na prośbę 

zleceniodawcy poddana została ewaluacji przez zewnętrzną firmę ewaluującą tego typu procesy. 

Projekt „Warszawa- miasto, które włącza” był działaniem zrealizowanym ze źródeł publicznych 

dofinansowanym w trybie otwartego konkursu ofert, realizowanego przez Centrum Komunikacji 

Społecznej Miasta  Stołecznego Warszawy. Kwota dotacji dla FKD wynosiła 29.220.00 złotych 

(dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) 

 



 

 

FKD z Urzędem Dzielnicy Wola 

Od maja 2016 roku FKD wspiera i koordynuje proces budowania Polityki Kulturalnej Dzielnicy Wo-

la, w który to proces autentycznie zaangażowani są przedstawiciele i przedstawicielki z wielu wol-

skich środowisk i z wszystkich sektorów. Efektem zaangażowania FKD w ten proces jest powsta-

nie dokumentów, które mają realną możliwość przełożenia się na działania w Dzielnicy, a co naj-

ważniejsze szeroko zaangażowani interesariusze z różnych sektorów stali się środowiskiem, któ-

remu autentycznie zależy na wprowadzaniu polityki kulturalnej na Woli. Działania to odbywały się 

w ramach odpłatnej działalności statutowej fundacji i opiewały  na kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy 

złotych). 

FKD z Miastem Stołecznym Warszawa 

Miasto zleciło fundacji przeprowadzenie warsztatu 2 warsztatów eksperckich oraz 2 warsztatów z 

dziećmi i  młodzieżą szkolną w ramach procesów przekształcania terenów ośrodka sportu i rekre-

acji przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga Północ. Celem warsztatów było wypracowanie 

projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ośrodku.  Działania odbyły się w maju 

2016 roku i opiewały na kwotę 8000 zł (osiem tysięcy złotych). 

 

 

II. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

FKD z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) 

• W marcu 2016 roku FKD na zaproszenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

(FRSI) prowadziło warsztaty zbierające potrzeby oraz doświadczenia ludzi z  Mobilnych Dorad-

ców podczas ich dorocznego zjazdu. Działanie odbyło się w ramach odpłatnej działalności statu-

towej fundacji i opiewało na kwotę 1 000 zł (tysiąc złotych) 

• Od kwietnia do grudnia 2016 roku FKD towarzyszyła Strefom Innowacji w projekcie realizowa-

nym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla zespołów z  kilkunastu biblio-

tek całej Polski. Towarzyszenie polegało na odbywaniu warsztatów roboczych oraz na meryto-

rycznym wsparciu zespołów tworzących Strefy Innowacji. FKD towarzyszyła dziesięciu bibliote-

kom. Podczas konferencji kończącej projekt  pt. „Strefa dobrze Rockujaca” w Jarocinie FKD pro-

wadziła także część warsztatów w podgrupach będących elementem całego wydarzenia. 

 

FKD z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce (UNHCR) 

W  czerwcu 2016 roku pojawił się pomysł zorganizowania warsztatów antydyskryminacyjnych dla 

dziennikarzy. W związku z tym pomysłem FKD nawiązała kontakt z UNHCR, które z zaintereso-

waniem podjęło temat. W listopadzie 2016 roku FKD we współpracy z trenerką ze  Stowarzyszenia 

Praktyków Kultury (SPK) oraz Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)  zrea-

lizowała warsztaty antydyskryminacyjne dla dziennikarek i dziennikarzy z polskich mediów pt. „Jak 

cię piszą, tak cię widzą”, które okazały się ważnym wydarzeniem i będą realizowane ponownie  

latem 2017 roku. Współpraca w tym zakresie ma olbrzymią szansę na kontynuację. Działanie 

zrealizowane zostało w ramach odpłatnej działalności statutowej fundacji. 

FKD ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury (SPK) - współpraca niefinansowa 

Stowarzyszenie Praktyków Kultury to partner współpracujący z FKD od 2016 w obszarze meryto-

rycznym i operacyjnym przy realizacji projektów związanych z antydyskryminacją i różnorodnością. 

Zespoły obydwu organizacji posiadają uzupełniające się kompetencje. Pozostajemy w stałym ro-

boczym kontakcie i w gotowości na realizację wspólnych działań. Nasza współpraca jak do tej pory 

nie ma finansowych skutków oprawnych. 



 

 

 

III. Współpraca z instytucjami z kraju 

FKD z ROPS w Zielonej Górze 

 Cały 2016 rok  FKD przygotowywała, moderowała i nadzorowała proces prac Regionalnego Komi-

tetu Rozwoju Ekonomii Społecznej nad budowaniem lokalnej polityki Ekonomii Społecznej  w ra-

mach współpracy z ROPS w Zielonej Górze. Działanie to polegała na przygotowywaniu i prowa-

dzeniu w miesięcznych odstępach cyklu spotkań operacyjnych, podczas których wypracowywano 

politykę społeczną. Działanie to realizowane było w ramach odpłatnej działalności fundacji. 

 

FKD z Gminą Dębe Wielkie 

Wrzesień-Grudzień 2016 FKD prowadziła pracę z Zespołem Urzędu Gminy Dębe-Wielkie Na za-

proszenie Wójta wsparto Zespół Urzędu Gminy w  wypracowaniu kultury dialogu i autentycznych 

dobrych relacji wewnątrz instytucji oraz z mieszkańcami. Z  gminą udało się przeprowadzić trudny i 

głęboki proces „ kuracji zespołu” polegający na cyklu 3, comiesięcznych dwudniowych treningów 

zespołowych. Proces przeprowadzono w ramach odpłatnej działalności statutowej fundacji. 

 

FKD z Piaseczyńskim Ośrodkiem Kultury 

W sierpniu 2016 roku zrealizowałyśmy event wzmacniający integrację i kulturę dialogu w prawie 

pięćdziesięcioosobowym Zespole Piaseczyńskiego Ośrodka Kultury, który to współpracuje z nami 

cyklicznie. Wydarzenie trwało jeden dzień i miało charakter interaktywnego warsztatu. Odbyło się 

w ramach odpłatnej działalności statutowej fundacji. 

 

3. Działalność gospodarcza 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu 

brak uchwał w sprawozdawanym okresie  

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

kapitał założycielski - 2 000,00 - dwa tysiące złotych 

a. darowizny – 6 150,00 

b. środki pochodzące ze źródeł publicznych – 35 220,00 

c. odpłatna działalność statutowa fundacji – 67 500,00  w tym koszty tej działalności 77668,86 

6. Informacja o poniesionych kosztach na –  

a. realizację celów statutowych – 89 318,31 

b. administrację (czynsze, internet, opłaty za prowadzenie księgowości) – 5 232,89 

c. fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

d. pozostałe koszty 0 



 

 

7. Dane o: 

a. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: fundacja nie zatrudniała  nikogo na 

umowę o pracę oraz nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej 

b. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrud-

nionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie było wynagrodzeń wypłaconych z tytułu 

umowy o pracę lub umowy zlecenie lub dzieło, nie było nagród ani premii, fundacja nie prowa-

dzi działalności gospodarczej. 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącnie człon-

kom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie  działalnością  go-

spodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia :  zarząd i rada 

nie pobiera wynagrodzeń, fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

d. Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: w sprawozdawanym okresie nie było umów 

zlecenie 

e. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości , ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek : fundacja nie udzielała pożyczek żadnym podmiotom  

prawnym ani osobom prywatnym 

f. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  fundacja nie posiada 

lokat na rachunkach bankowych 

g. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  fundacja nie nabyła żadnych obligacji oraz nie 

objęła udziałów ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego. 

h. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: fundacja nie nabyła nieruchomości 

i. Nabytych pozostałych środków trwałych: fundacja nie nabyła środków trwałych 

j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych –16 848,77  

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działal-

ności. 

Zadanie zlecone: 

 - projekt szkoleń antydyskryminacyjnych dla urzędników  Miasta Stołecznego Warszawy „War-

szawa Miasto, które włącza” kwota: 29.220 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia 

złotych) 

Usługi: 

- ROPS Zielona Góra kwota: przygotowanie i  przeprowadzenie warsztatu dla członków Regio-

nalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Dzielnica Wola - przygotowanie i prowadzenie procesu polityki kulturalnej dzielnicy Wola, kwota: 

10. 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 



 

 

- ROPS Kraków - przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych  członków Regionalnego Ko-

mitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 1.500 zł  (tysiąc pięćset złotych) 

- Gmina Dębe Wielkie - przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kierowników referatów z zakre-

su wzmacniania kompetencji kierowniczych - 9. 000 zł (dziewięć tysięcy złotych) 

- Miasto Stołeczne Warszawa przeprowadzenie warsztatu eksperckiego oraz 4 warsztatów z 

dziećmi i  młodzieżą szkolną w ramach procesów przekształcania terenów ośrodka sportu i re-

kreacji przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga Północ, kwota 6.000 zł (sześć tysięcy zło-

tych) 

- Piaseczyński Ośrodek Kultury - przygotowanie i  przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu, kwota 

4.  500 zł (cztery tysiące pięćset złotych). 

     

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

Fundacja nie ma ciążących zobowiązań finansowych. Fundacja składa formularz CIT . 

 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej w fundacji kontroli. 

 

 

 

Warszawa, dnia 24 maja 2017 roku 

 

 

 

Marta Lewandowska 

 

 

Prezeska Fundacji Kultury Dialogu 

 

 

 

Katarzyna Bryczkowska 

 

 

Wiceprezeska Fundacji Kultury Dialogu 

 

 


