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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Polityki Rozwojowej za 2014 rok 

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Polityki Rozwojowej 

2. Siedziba i adres: Warszawa,  

ul. Dobra 4 m. 70 00-388 Warszawa  

3. Data wpisu w KRS: 30.09.2010 

4. Nr KRS: 0000366800 5. Nr Regon: 14260411000025 

6. Członkowie Zarządu:  

Wojciech Szpociński, Prezes 

Sylwia Szparkowska, Członek Zarządu 

7. 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 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. 
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- 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. 

 

7. Zakres działalności statutowej i realizacja celów statutowych 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
- 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 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. 
 
Najważniejsze działania Fundacji realizujące cele Fundacji: 
 
– Przygotowanie aplikacji i udział w radzie Inkubatora Przedsiębiorczości na Białorusi, 

projekt wdrażany przez EcoHome BY – dotacja Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na 

Białorusi/ KE na BY. Projekt ma na celu przeszkolenie lokalnych przedsiębiorców / biznesy 

innowacyjne, inkluzywne oraz przekazanie im mikro-dotacji na rozwój własnych 

przedsięwzięć biznesowych. Jest to pierwszy tego typu projekt adresowany do 

przedsiębiorców na Białorusi – obecnie w trakcie rejestracji w Ministerstwie Gospodarki BY. 

FPR przygotowała na zasadzie wolontariatu aplikację projektową i uczestniczyła w jej 

negocjacjach z KE. Będzie też współrealizować projekt po jego zarejestrowaniu przez 

Ministerstwo Gospodarki BY.  

- Wstępna analiza dotycząca wniosków do KE: m.in. dotycząca zachowania 

wielokulturowego dziedzictwa Białorusi oraz wsparcia organizacji pozarządowych w BY dot. 
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odbudowy i rewitalizacji wybranych obiektów tego dziedzictwa. Jedna z mikro inicjatyw 

(rewitalizacja części zabudowań czworacznych w Łyntupach, na potrzebę lokalnej 

organizacji pozarządowej) sfinansowana przez SIDA (Szwedzką Agencję ds. Pomocy 

Rozwojowej).    

- Fundacja współpracowała z PEIPSI CTC z Estonii w projekcie wsparcia spółdzielni 

socjalnych w Gornym Badakshanie w Tadżykistanie – projekt realizowany przez partnera 

estońskiego Peipsi CTC ze środków Estońskiej Pomocy Rozwojowej. Wspierała też 

partnerstwo TJ-EST i BY-EST 

- W 2014 roku FPR była partnerem w projekcie BRD-Net wsparcie rozwoju miast 

południowej i wschodniej Ukrainy przez państwa V4 – finansowane ze środków Visegrad 

Fund, wdrażający Top-Kaya, UKR. Projekt realizowany także w 2015 roku. 

- W 2014 roku FPR współrealizowała (odpowiadała za nawiązanie i utrzymanie partnerstw) z 

V4, BY, Gruzji i Mołdawii w ramach projektu „Coulinary Routes: Regional, Local Products-

Stimulus to Community Development, finansowanego ze środków Visegrad Fund, 

realizowany przez LGD Stolno Vistula Terra Culmensis „Rozwój przez tradycję”. Projekt 

wyróżniał się zaangażowaniem partnerów z kilku krajów EaP, ze szczególnym naciskiem na 

Mołdawię i Gruzję, które podpisały umowę Association Agreement z Unią Europejską. 

Zakłada ona m.in. transpozycję i harmonizację prawa w obu krajach, w obszarach 

zidentyfikowanych przez umowę (w tym m.in. prawa dotyczącego ochrony produktów 

regionalnych jako GI, a więc obszaru merytorycznego, którego dotyczył projektu) z prawem 

Unii Europejskiej/acquis. Projekt będzie kontynuowany w innych działaniach FPR, w tym 

PPR MSZ 2015 (http://codrute.org).  

- W Gruzji FPR wspierała projekt realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w 

ramach dotacji Polska Pomoc Rozwojowa MSZ 2014 – wsparcie organizacji TEMI z Gruzji, 

ośrodka całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością 

umysłową. Celem projektu był m.in. rozwój przedsiębiorczości społecznej prowadzonej przez 

TEMI, w tym w kierunku rozwoju produkcji i promocji produktów regionalnych z Kachetii. W 

ramach działalności statutowej wspierała również ośrodek TEMI w pozyskaniu części 

środków na budowę letniego bistro – działania zakończone sukcesem (dotacja SDC/ 

Program Pomocowy Rządu Konfederacji Szwajcarskiej): http://temi-community.com W Gruzji 

FPR uczestniczyła również w działaniach wspierających ośrodek dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych Life Line z Gurjaani, wspierając go m.in. w aplikowaniu o środki na 

działalność.  

- Na Białorusi FPR wspierała działania na rzecz terapii zajęciowej, przedsiębiorczości 

społecznej i rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich prowadzone przez 

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo” i Dom-Internat Svir na Białorusi, 

także w ramach projektu realizowanego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski w ramach dotacji PPR MSZ 2014. Działania te miały na celu 

wsparcie wolontariatu na rzecz Dom-Internatu w Svirze (dotyczącego m.in. prowadzenia 

terapii zajęciowej) oraz uzyskania stabilności finansowej przez pracownie terapii zajęciowej 

w ośrodku. 

http://temi-community.com/
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- W Tunezji FPR współpracowała z Fundacją Pressclub Polska, realizująca projekt w ramach 

środków FSM Solidarity Fund (środki MSZ RP) wspierając partnerstwa z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi miasta Kairouan i grupami inicjatywnymi 

z Tabarki. Celem projektu jest demokratyzacja w regionie, w tym rozwój lokalny w mieście 

Kairouan, a także zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych 

w rozwiązywanie problemów społecznych w regionie.  

- W Mjanma/ w Birmie przygotowywała, z partnerem z Rangunu: Agency for Basic 

Community Development (ABC/www.abcmm.org), wniosek grantowy do dziewiątej edycji 

UNDEF (UN Democracy Fund), dot. stoworzenia inikubatora mikro-inicjatw w Stanie Chin, 

Zachodnia Birma/Mjanma. Wniosek oceniony pozytywnie w 2015. Praca nad wnioskiem i 

projektem kontynuowana w 2015.  

- W Mołdawii i na południowej Ukrainie (obwody: Chersoń, Odessa, Mikołajów), wraz z 

partnerami lokalnymi (Top-Kaya, Ecological Movement of Moldova, Mołdawskie 

Stowarzyszenie Architektów, władze lokalne), przeprowadziła ocenę pod kątem projektów 

dotyczących odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w małych ośrodkach poza 

metropolitalnych i zachowania krajobrazu wsi. Działania kontynuowane w 2015, w tym w 

ramach PPR MSZ 2015 m.in. http://gopriplus.org 

8. Najważniejsze zdarzenia prawne w działalności Fundacji w 2014 r. 

- Realizacja projektu: Projektowanie na żywo. Koncepcje młodych polskich i 
białoruskich architektów dla Pałacu Chomińskich w Komarowie – dotacja MSZ RP w 
ramach programu Wspólne Działania Polsko-Białoruskie – celem projektu była 
opracowanie i zainstalowanie w przestrzeni publicznej na Białorusi interwencji 
architektonicznej w przestrzeń miejską. http://soeasty.wix.com/soeasty oraz FB Soeas+y. 
Projekt jest kontynuowany jako wsparcie polskich architektów / promocja najlepszych praktyk 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, turystyki na wsi, dywersyfikacji źródeł dochodu na 
wsi.  

- Realizacja projektu Bio-Badakshan. Nowoczesny wolontariat na rzecz spójności 
międzypokoleniowej i zachowania unikalnej kultury regionu Iszkaszim. Projekt 
realizowany na Pamirze, w Tadżykistanie, ma na celu wszechstronne wsparcie lokalnej 
organizacji pozarządowej m.in. przy wykorzystaniu filmów i map internetowych do 
oznaczania miejsc związanych z lokalną kulturą materialną (zielarską, rękodzielniczą i in.) 
Projekt finansowany ze środków MSZ RP w ramach grantu FSM http://gornobadakhshan.org 
 
- Realizacja projektu Docenić Pamir. Wpływ NGO na różnicowanie źródeł dochodu na 
wsi. Promocja polskich doświadczeń wspierających dywersyfikację źródeł dochodu na wsi 
Pamiru, w Tadżykistanie. Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach programu RITA "Przemiany w regionie". http://gornobadakhshan.org 
 
9. Zgodnie z zapisami KRS Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących 
zakresach: 
 
• prace związane z renowacją i restauracją miejsc i budynków historycznych,  

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

• obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

http://www.abcmm.org/
http://soeasty.wix.com/soeasty
http://gornobadakhshan.org/
http://gornobadakhshan.org/
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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 

 
 
- przy czym wiodąca jest działalność dotycząca, działalność wydawnicza, działalność 
usługowa w zakresie informacji, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(doradztwo, konsulting), działalność związana z organizacją kongresów, konferencji i 
sympozjów, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (tłumaczenia) 
 
10. Uchwały Zarządu Fundacji 

 
Uchwały Zarządu Fundacji w 2014 r. dotyczyły:  
 
- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2013 rok 
- upoważnienia Sylwii Szparkowskiej do koordynacji projektów finansowanych ze środków 
MSZ RP i RITA 
 
11. Dane finansowe (na podstawie informacji dodatkowej) 
 
Wysokość uzyskanych przychodów w 2014 roku z wyodrębnieniem ich źródeł 
 
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
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Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.  
 
Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 
 
Zysk z działalności gospodarczej wynosi 25369,73 zł. Co stanowi  13,63% przyhodów 
osiągniętych z innych źródeł.  
 
Informację o poniesionych kosztach na (w oparciu o rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową) 
 
- realizację celów statutowych,  199336,87 
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 6873,57 
- działalność gospodarczą, 0,00 
- pozostałe koszt 7461,52 
 
Dane o: liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  
 
Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Fundacja nie 
zatrudnia pracowników 
 
Informacja o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia: Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu ani Rady.  
 
Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych: W roku 2014 zostały 
poniesione wydatki na umowy cywilnoprawne w kwocie 81620,71 brutto. 
 
Informacja o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Fundacja nie udzielała pożyczek 
 
- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, wartości nabytych 
obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek, nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości 
kwot wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych, wartości 
aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych –  
 
Informacja o środkach na rachunkach na koniec 2014: na koniec roku 2014 na rachunkach 
bankowych było 6653,83zł, w Banku Pekao SA w Warszawie.  
 
Wartość aktywów: 24.364,59 zł  
Wartość pasywów: 24.364,59 zł 
Zobowiązania: 27.782,85 zł  
  



 
 

7 
 

W 2014 Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji ani nieruchomości.  
 
Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 
Fundacja zobowiązania podatkowe płaci na bieżąco 
 
Fundacja składa roczną deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz CIT-8. 

 

 

 

 

 

 

 


