
Sprawozdanie Merytoryczne
Fundacji Polityki Rozwojowej

za 2011 rok

1. Nazwa: Fundacja Polityki Rozwojowej
2. Adres: ul. Dobra 4 / 70
3. 00-388-Warszawa
4. Adres do korespondencji: al. Niepodległości 163/2, 02-555 Warszawa
5. Adres poczty elektronicznej: info@fpr.org.pl
6. Data wpisu do KRS: 2010-09-30 
7. Numer KRS: 0000366800 
8. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 14260411000000 
9. Numer NIP: 5252490590 

10. Dane członków Zarządu:
Prezes: Wojciech Szpociński

Wiceprezes: Elżbieta Południk

Członek Zarządu: Tadeusz Jan Iwański

Członek Zarządu: Sylwia Halina Szparkowska

11. Dane członków Rady Nadzorczej
Marek Artur Pietrowcew

Grażyna Anna Raszkowska

Agnieszka Wierzbicka

Zbigniew Józef Werra

Józef Matusz

12. Cele statutowe Fundacji
- Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka,

samorządności oraz podmiotowości grup i wspólnot regionalnych i lokalnych.

- Działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszenia jakości życia (dobrostanu

społeczno-zdrowotno-środowiskowego), zwłaszcza w regionach i środowiskach

zmarginalizowanych i upośledzonych społecznie i gospodarczo.

- Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w Unii

Europejskiej oraz w krajach rozwijających się i krajach przechodzących proces
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transformacji politycznej i modernizacji społeczno-gospodarczej.

- Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach

zdegradowanych, cennych przyrodniczo i wobec grup i wspólnot upośledzonych

gospodarczo i społecznie, w tym poprzez promocję i rozwój turystyki.

- Działanie na rzecz równego, otwartego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym i

ich aktywnego kształtowania, w szczególności przez grupy i wspólnoty upośledzone w tym

zakresie oraz ludzi młodych.

- Działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, w tym upowszechnianie edukacji

nieformalnej i ustawicznej.

- Działanie na rzecz upowszechniania metod polubownego rozwiązywania sporów, w

szczególności z wykorzystaniem mediacji, w tym mediacji gospodarczej.

- Wsparcie organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych w procesie

demokratycznej i gospodarczej modernizacji.

- Wspieranie demokratycznych i transparentnych procedur podejmowania decyzji na

poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

- Upowszechnianie wiedzy na temat polityki i pomocy rozwojowej, przyczynianie się

do jej zwiększenia jej efektywności i własności oraz wspieranie refleksji i debaty na temat

polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki zagranicznej Rzeczypospolitej i Unii

Europejskiej.

- Działanie na rzecz zwiększenia znaczenia Rzeczypospolitej Polskiej i Unii

Europejskiej w globalnym systemie międzynarodowym.

Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

- Wspieranie współpracy międzynarodowej i transgranicznej na poziomie centralnym,

regionalnym i lokalnym.

13. Wykonywanie działalności statutowej. 

Fundacja realizuje swoje cele przez:

- Tworzenie, opracowywanie i udostępnianie analiz, publikacji, badań dotyczących

polityki rozwojowej, gospodarki i zrównoważonego rozwoju;

- Tworzenie i udostępnianie baz danych;

- Wsparcie organizacji pozarządowych i władz lokalnych w efektywnym
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wykorzystaniu dostępnej dla nich pomocy rozwojowej;

- Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi

działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;

- Współpracę z uczelniami, organami władzy centralnej, regionalnej i lokalnej,

organizacjami pozarządowymi, zarówno w Polsce jak i za granicą;

- Współpracę z mediami dla propagowania zagadnień polityki rozwojowej i

zrównoważonego rozwoju;

- Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych;

- Przyznawanie stypendiów i organizację staży zarówno dla beneficjentów polskich,

jak i z krajów rozwijających się.

W 2011 roku Fundacja realizowała następujące zadania w ramach działalności statutowej:

- uczestniczyła w wydaniu publikacji: PL-CZ Local Press Awards 2011 (wybór

tekstów do publikacji, uczestnictwo w jury konkursu)

- współpracowała z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica oraz Centrum Rozwoju

Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarovo“ (Białoruś) (facylitacja współpracy obu

podmiotów, wsparcie merytoryczne i przy przygotowaniu aplikacji konkursowych: Polska

Pomoc2011);

- prowadziła analizę potrzeb Dom-Internatuw Svirze (Bialoruś) i przygotowywała

aplikację projektową na 2012 rok.

- Zorganizowała seminarium Polska-Katar: Najlepsze polskie doświadczenia w

integracji osób niepełnosprawnych we współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie;

- prowadziła program stażowy dla beneficjentów białoruskich dotyczący pisania

wniosków projektowych: współpraca on-line, staże w Polsce;

14. Zgodnie ze Statutem i wpisem do ewidencji podmiotów gospodarczych działalność
gospodarczą Fundacja może prowadzić w następującym zakresie:
•poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
•prace związane z renowacją i restauracją miejsc i budynków historycznych,
•obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
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•pozostałe zakwaterowanie,
•działalność usługowa związana z wyżywieniem,
•działalność wydawnicza,
•działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych,
•działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
•nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
•działalność usługowa w zakresie informacji,
•wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
•doradztwo związane z zarządzaniem,
•pozostałe badania i analizy techniczne,
•badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
•reklama,
•badanie rynku i opinii publicznej,
•pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
•działalność związana z zatrudnieniem,
•działalność organizatorów turystyki,
•działalność w zakresie informacji turystycznej,
•wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
•działalność związana z organizacją kongresów, konferencji i sympozjów,
•pozaszkolne formy edukacji,
•działalność wspomagająca edukację,
•działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
•działalność bibliotek, archiwów i muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
•działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Fundacja w 2011 roku wystawiła fakturę na działalność w zakresie: pozostała działalność 

usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (tłumaczenia)

15. Uchwały Zarządu:
W 2011 roku Zarząd podjął następujące uchwały:

- Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 marca 2011. Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Polityki

Rozwojowej z dnia 10 marca grudnia 2011 r. w sprawie programu wolontariatu w Fundacji

Polityki Rozwojowej. Zarząd Fundacji postanawia podpisać umowę wolontariatu z Elżbietą

Południk i Wojciechem Szpocińskim. 

1. Wolontariat Wojciecha Szpocińskiego będzie obejmował: przygotowanie wniosków
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projektowych; 

2. Wolontariat Elżbiety Południk będze obejmował przygotowanie tekstów dziennikarskich

na stronę internetową Fundacji. 

3. Działalność w ramach wolontariatu jest wykonywana bezpłatnie. 

4. Wolotariusze będą mieli opłacaną składkę zdrowotną.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na posiedzeniu Zarządu z dnia 19 grudnia 2011 podjęto następujące uchwały: 
- Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków członka zarządu. Zarząd Fundacji Polityki
Rozwojowej postanawia przyjąć rezygnację Pani Elżbiety Południk z pełnionej funkcji
Wiceprezesa Zarządu i na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Fundacji zwolnić ją z obowiązków
Wiceprezesa Zarządu z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 
- Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków członka zarządu. Zarząd Fundacji Polityki
Rozwojowej postanawia przyjąć rezygnację Pana Tadeusza Jana Iwańskiego z pełnionej
funkcji Członka Zarządu i na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Fundacji zwolnić go z
obowiązków Członka Zarządu z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 
- Uchwała nr 3 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany Statutu Fundacji Polityki Rozwojowej Zarząd Fundacji Polityki Rozwojowej
zgodnie z § 35 Statutu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji postanawia zmienić

Statut Fundacji Polityki Rozwojowej poprzez:
– zmianę § 21 Statutu poprzez rozszerzenie zakresu kompetencji Zarządu o
zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji – tj. dopisanie w § 21 Statutu kolejnego
tiret w brzmieniu: „Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.”
– zmianę § 22 Statutu przez nadanie mu brzmienia: „Do składania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.”
– zmianę § 26 tiret 2 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia: „Kontrola finansowa
Fundacji.”
Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie

16. Przychody fundacji wynoszą 18852,62

w tym:
przychody z działalności gospodarczej 5528,46
darowizny :1150,00
rozliczenie wyniku finansowego: 12173,87
przychody finansowe: 0,09
pozostałe przychody: 0,20

ul.Dobra 4/70 00-388 Warszawa tel. +48 501 506 042 tel/fax. +48 22 188 12 64  
www.fpr.org.pl




