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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Polityki Rozwojowej za 2016 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. 
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- 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. 

 

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: 
 

 Social Slow Food Georgia: Trwałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca z TEMI 

Community; www.temi-community.com & www.fpr.org.pl 

 

 CHIN Project Incubator: Wspracie wiejskich organizacjhi pozarządowych z region Chin, 

Mjanmar. Współpraca z ABC Myanmar w ramach programu UNDEF www.chin.ngo & www.fpr.org.pl  
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 Universal Design Praxis: Wsparcie grup wykluczonych w regionie Kairouan, Tunezja Charrette & 

Live LAB & Investments; NED 2016/17; Kairouan Community Association, Tunisia;  Donor 

organization: EUROPEAID, www.fixkairouan.org,  

 

 Arch & Engineering LAB: Promocja polskich biznesów kreatywnych I technicznych w przestrzeni 

publicznej na Ukrainie. Donor Organisation:  MSZ RP, www.fpr.org.pl & www.garnank.org 

 & www.soeasty.eu 2016 – November 2017  

 

 Zintegrowany Program Inkubatora przedsiębiorczości I wsparcia przedsiębiorczości 

społecznej na Białorusi – we współpracy z Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom 

Specjalnej troski i lokalnymi organizacjami białoruskimi. www.dominternatsvir.org and 

www.facebook.com/masterskie.doma.internata , www.facebook.com/maisterni.pukhavichy 2012 - 

2016 

 

 Vartekili: laboratorium inicjatyw społecznych. Współne działania na rzecz wieloetnicznych 

przedmieść Tbilisi. Gruzja www.lamazikalaki.eu & www.fpr.org.pl  & www.soeasty.eu  Donor 

Organisation: Solidarity Fund PL, 07 - 11.2016 

 

 Nowe ścieżki edukacyjne w Szkole wolontariatu w Iskashim w Tadżykistanie. We 

współpracy z Gulu Gyoh w ramach grantów Solidarity Fund PL, Estonian Aid, 

www.gornobadakhshan.org  

 

 Zaprojektuj zmianę. Monitoring obywatelski w Holej Prystani na Ukrainie. Donor 

Organisation: Visegrad Fund, www.gopriplus.org and Facebook Gopri+, 2015 – 2016, 

 

8. Najważniejsze zdarzenia prawne w działalności Fundacji w 2016 r. 

W powyższym okresie nie doszło do istotnych zmian prawnych w Fundacji 
 
 
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, 

• 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, 
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• 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 2016 r. dotyczyły:  
 
- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 rok 
- Przyjęcia polityki rachunkowości w Fundacji 
- upoważnienia Sylwii Szparkowskiej do koordynacji projektów finansowanych ze środków 
FSM i RITA 
- Upoważnienia Aleksandry Piaseckiej do koordynacji projektów ze środków V4 i na Ukrainie 
ze środków MSZ RP 
- Upoważnienia Agaty Koziej do koordynacji projektu realizowanego w Mołdawii ze środków 
MSZ RP 
 
11. Dane finansowe (na podstawie informacji dodatkowej) 
 
Wysokość uzyskanych przychodów w 2016 roku z wyodrębnieniem ich źródeł 
 
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
 
Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.  
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Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

 

Zysk z dział. gosp.104704,75 
 
Informację o poniesionych kosztach na (w oparciu o rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową) 
 

Realizacja celów statutowych - koszty     507620,17 

Administracja  147478,61 

dział gosp koszty  14094,71 

pozostałe  koszty finans. - 358,25, koszty oper. 2,03 
 
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: 171042,06 

 
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 udziela 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 2016: na koniec roku 2016 na rachunkach i 
oraz w banku MBank 
 

aktywa  92613,97 

 Pasywa   92613,97 

 Zobowiązania   139925,35 
 
W 2016 Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji ani nieruchomości.  
 



 

 

6 

 

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. 
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Protokół z posiedzenia Zarządu 

Fundacji Polityki Rozwojowej 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30.01.2016 

 

Zarząd Fundacji Polityki Rozwojowej na posiedzeniu 30.01.2016 przyjął następujące 

uchwały: 

 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 30.01.2016 w sprawie obiegu 

dokumentów i zasad rozliczeń w Fundacji.  

Zarząd Fundacji przyjmuje regulamin obiegu dokumentów w Fundacji w treści zgodnej z 

załącznikiem do uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Załącznki: regulamin obiegu dokumentów i rozliczeń 
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Protokół z posiedzenia Zarządu 

Fundacji Polityki Rozwojowej 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 01.06.2016 

 

Zarząd Fundacji Polityki Rozwojowej na posiedzeniu 01.06.2016 przyjął następujące 

uchwały: 

 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 01.06.2016 w sprawie koordynacji 

projektów: 

1. Prowadzenie dokumentów księgowych w Fundacji Zarząd postanawia powierzyć p. Marii 

Kobus, głównej księgowej. Koszty księgowości będą rozliczane w oparciu o faktury.  

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 01. 06. 2016 

1. Zarząd Fundacji postanawia o współpracy wolontariackiej z następującymi osobami: Anna 

Adamczyk, Joanna Kawalec, Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Wojciech Szpociński, 

Sylwia Szparkowska, Kamila Szparkowska, Aleksandra Piasecka, Zuzanna Szpocińska, 

Aleksandra Szpocińska. 

2. Wymienione osoby będą wykonywać zadania na rzecz Fundacji nieodpłatnie, na zasadzie 

wolontariatu, w powierzonym im zakresie. Fundacja zapewni im środki konieczne do 

wykonywania zadań.  

3. Współpraca wolontariacka nie wyklucza odrębnego zawarcia umów o dzieło na zadania, w 

zakresie odrębnym niż wolontariat 

4. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie zakończono 
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Protokół z posiedzenia Zarządu 

Fundacji Polityki Rozwojowej 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 01.05.2016 

 

Zarząd Fundacji Polityki Rozwojowej na posiedzeniu 01.05.2016 przyjął następujące 

uchwały: 

 

Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji Polityki Rozwojowej z dnia 01.05.2016 w sprawie koordynacji 

projektów: 

1. Projekt „Vartekili Urban Action Lab. Laboratorium Akcji Miejskich na rzecz 

wieloetenicznego przedmieścia Tbilisi. Fundacja Solidarności Międzynarodowej ze środków 

MSZ RP – koordynator Sylwia Szparkowska 

2. Mołdawskie Szlaki Kulinarne. Mikroinwestycje, promocja, rejestracja. Polska Pomoc ze 

środków MSZ RP koordynuje Tomasz Frączkiewicz 

3. Przestrzeń naprawdę wspólna. Młodzi polscy architekci na rzecz kultury inkluzywnej w 

Mołdawii. Koordynuje Anna Adamczyk. Promesa 2017 MKiDN 

4. “Arch & Engineering LAB: praktyczne rozwiązania na rzecz przestrzeni publicznej 

polskich biznesów kreatywncyh i innowacji technicznych na Ukrainie. Program: Dyplomacja 

Publiczna, MSZ RP – koordynuje Sylwia Szparkowska 

5. Chin NGO – incubator – działania Fundacji koordynuje Wojciech Szpociński. Program 

finansowany ze środków UNDEF.   

6. Koordynacja projektów zostanie potwierdzona odpowiednimi umowami zlecenie po 

otrzymaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu i podpisaniu umów z donorem. 

7. Współpracę z partnerami w Tunezji, Tadżykistanie, Białorusi i w Gruzji koordynuje 

Wojciech Szpociński 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 

Na tym posiedzenie zakończono 
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Protokół z posiedzenia Zarządu 

Fundacji Polityki Rozwojowej 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30.12.2016 

 

Zarząd Fundacji Polityki Rozwojowej na posiedzeniu 30.12.2016 przyjął następujące 

uchwały: 

Zarząd Fundacji postanawia o korekcie sprawozdania merytorycznego za 2015 w części 

„dochody z umów o dzieło i zlecenie”.  

Poprawione sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

Na tym posiedzenie zakończono 

 


