
 

  

  

Publikacja ta jest swoistą próbą podsumowania działań Stowarzyszenia Dialog Społecz-
ny w roku 2018 (zgodnie z zasadą Bądź jawny, wydaj raport roczny). 
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SPRAWOZDANIE 
ZA ROK 2018

I. Działania merytoryczne 

AntyUniwersytet 

Jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia jest wspieranie Wirtualno-Latającego 
Uniwersytetu Pozarządowego, czyli AntyUniwersytetu, jako próby zainteresowania aktyw-
nych obywateli (szczególnie tych zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowy-
ch) podstawową wiedzą o teorii i tradycjach działań społecznych oraz dostarczenia im te-
matów i przestrzeni do dyskusji. 

Celem tych działań jest zachęcenie społeczników do pogłębiania wiedzy, i w ogóle do for-
macji. Po 1989 r. większość działań wspierających budujące się społeczeństwo obywatel-
skie dotyczyła wiedzy „know how” transferowanej głównie z bardziej rozwiniętych krajów 
demokracji zachodniej. Takie dość utylitarne podejście spowodowało pewne niekorzystne 
zjawiska (np. zbytnie uzależnienie od środków publicznych), ale też pozbawiło polskie or-
ganizacje pozarządowe silnego zaplecza społecznego i społecznej akceptacji dla działań 
nastawionych na dobro wspólne. Konieczne jest więc (a podkreślano to wyraźnie na ostat-
nim Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych) ponowne oparcie się na wartościach, a 
nie tylko skuteczne realizowanie zadań publicznych. W obecnej sytuacji społeczno-poli-
tycznej w Polsce, kiedy to społeczeństwo jest silnie politycznie podzielone, a władza pu-
bliczna dąży do skłócenia organizacji pozarządowych (dzieląc je na duże i małe, wielko-
miejskie i lokalne, narodowe i liberalne), kwestia uświadomienia sobie istoty działań orga-
nizacji, poszukiwanie regionalnych korzeni i tożsamości, wewnętrzna integracja – zarówno 
w poszczególnych organizacjach, jak i w całym sektorze obywatelskim – nabierają  szcze-
gólnego znaczenia. Idea AntyUniwersytetu, jako metody grupowego samokształcenia, od-
powiada na te wyzwania. 

W ciągu trzech lat już ponad 100 osób ukończyło kurs podstawowy („Stowarzyszenia i pań-
stwo”). W 2018 r. rozbudowaliśmy działania AntyUniwersytetu m.in. o spotkania Klubu Nie-
połomickiego, o kolejne kursy, a także rozpoczęliśmy organizację spotkań metodycznych 
(Grzybów), spotkań wyjazdowych (np. Gliwice). Wyzwaniem jest jednak ciągle poszukiwa-
nie nowej formuły promocji i merytorycznego wzmocnienia AU.  

Debata środowiskowa 

Włączając się w debatę wewnątrzsektorową, członkowie Stowarzyszenia Dialog Społeczny 
byli w 2018 r. nadal zaangażowani w dialog obywatelski na poziomie regionalnym, krajo-
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wym i europejskim (rady pożytku, komitety monitorujące, zespoły robocze, Komitet Umo-
wy Partnerstwa, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny), a także działania gremiów 
wewnątrzsektorowych (Krajowy Panel Ekspertów, Obywatelskie Forum Legislacji, partner-
stwa w ramach Strategicznej Mapy Drogowej) oraz w najważniejsze wydarzenia III sektora. 

Poza wydaniem poprzedniego Corocznika (w którym pojawiło się kilka ważnych tekstów) 
członkowie SDS  zaangażowali się w organizację i prowadzenie Zlotu Niepołomickiego, czyli 
tzw. Obywatelskich Dni Skupienia (24-27 czerwca 2018), na które przygotowali specjalną 
publikację.  

  

 II. Działania wewnętrzne (formacyjne) 

Dyskusja wewnątrz stowarzyszenia jest prywatną sprawą jego członków. Dla dokumentacji 
trzeba jednak stwierdzić, że brak uwspólnionych stanowisk w roku 2018 nie oznacza braku 
zgody czy możliwości dojścia do konsensusu czy kompromisu. Raczej dyskutując na takie 
tematy, jak istota polskiego modelu ekonomii społecznej, sposób zaangażowania się oby-
wateli w działalność polityczną, istota dobrego zarządzania w organizacji pozarządowej, 
nie udało się wypracować jednoznacznych i ciężkich gatunkowo ustaleń. Ucieranie się po-
glądów trwa nadal. To nie jest łatwy proces i pewnie nie we wszystkich kwestiach znaj-
dziemy wspólny język. Ale sama rozmowa, zbliżanie stanowisk to już krok w dobrym kie-
runku. W 2018 roku rozmawialiśmy m.in. o zakonach jako poprzednikach dzisiejszych orga-
nizacji, o herstorii. Dyskusja ta odbywała się już to w formie debat internetowych  (testo-
waliśmy m.in. formułę listów otwartych), już to mniej lub bardziej nieformalnych dyskusji 
w ramach różnych spotkań sektorowych i integracyjnych (fotoreportaż). Nową formą we-
wnętrznej komunikacji stał się comiesięczny Biuletyn SDS. 



Corocznik 2018-2019
  

III. Finanse organizacji 

Stowarzyszenie prowadzi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, uproszczoną księgowość. Przychody wyniosły  5 886,52 zł, w tym: 525 zł ze składek 
członkowskich, 5290 zł z darowizn, 71,52 zł z odsetek bankowych (Spółdzielnia Kooperaty-
wa Pozarządowa w 2018 r. nie wypłaciła dywidend). Wpływy ze składek i darowizn są po-
równywalne z rokiem poprzednim.  

Wydatki na działalność statutową wyniosły 5958,04 zł, z czego 200 stanowiły wydatki ad-
ministracyjne. Strata wykazana CIT 8 wyniosła 71,52 i nie uwzględnia składki do OFOP-u.    

W sumie SDS ma na początku 2019 r. do dyspozycji kwotę  13126,66 zł (z czego 2 826,66 na 
koncie bieżącym, 10 000 na lokatach i 300 w udziałach kooperatywy). Poza wydzielonym 
Składkowym Funduszem Żelaznym w wysokości 1355 zł ( powiększonym w 2019 r. o 475 zł),  
kwota ta jest podzielona  na dwa programy – AntyUniwersytet (5702,66) i Przejrzyste NGO 
(6069).  

FINANSE STOWARZYSZENIA DIALOG SPOŁECZNY W 2018 ROKU

WPŁYWY, w tym 5886,52

1. składki 525

2. darowizny 5290

3. pozostałe, w tym 71,52

  1. dywidendy 0

  2. odsetki 71,52

WYDATKI, w tym 5998,04

 1. ogólne cele statutowe 5958,04

   w tym administracyjne 200

 2 składka członkowska w OFOP 40

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW* -111,52
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26-28 stycznia, Węgrów – Walne sprawozdawcze 
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12-15 kwietnia, Istebna – walne wyborcze 
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24-27 czerwca, Niepołomice – Dni Skupienia 
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Odbyły się również i inne wydarzenia, które członkowie SDS współorganizowali: 1 
września, Warszawa – Klub Niepołomicki, Czytamy Abramowskiego; 15 września, 

Kąty Rybackie – Bitwa morska; 22 września, Dąbrowa Górnicza – FIP;  29 września 
– spotkanie w Białymstoku; 25-26 października – wyjazd do Grzybowa; 5 listopada – 
Klub Niepołomicki; 23-25 listopada, Gliwice – Z dobrą nowiną AU; 27-28 listopada, 

Warszawa – Rok po OFIP-ie. 
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O Stowarzyszeniu Dialog Społeczny 

Dialog Społeczny to powołane w 1999 r. stowarzyszenie, które – zainteresowane kondycją 
sektora obywatelskiego w Polsce – prowadzi działania na rzecz wzbudzenia samorefleksji 
wśród działaczy pozarządowych. Działania te kieruje zarówno do wewnątrz (dyskusje mery-
toryczne, działania integrujące), jak i na zewnątrz (AntyUniwersytet, udział w debacie pu-
blicznej). 

Naszym celem jest zjednoczenie we wspólnej organizacji, będącej gronem przyjaciół, zarzą-
dzanej w sposób demokratyczny, tych, którzy widząc działalność społeczną jako sposób zmia-
ny świata na lepsze, chcą wspierać się nawzajem w działaniu na rzecz tego, by organizacje 
społeczne stały się ważnym elementem życia społecznego, a nie tylko realizatorem usług pu-
blicznych. Aby takie organizacje były „proste w obsłudze” i przejrzyste w działaniu. Chcemy 
promować te idee zarówno własnym przykładem, jak i poprzez edukację (m.in. namawiać 
działaczy społecznych do samokształcenia w zakresie tradycji, teorii i praktyki działalności 
społecznej), a także – w miarę możliwości – wspierać organizacje prawdziwie społeczne. 

Lista członków Stowarzyszenia w 2018 roku 

Roma Aziewicz, Michał Braun, Ewa Chromiak, Anna Cioch, Łukasz Domagała, Weronika 
Czyżewska-Waglowska (członkini Komisji Rewizyjnej), Karolina Dreszer-Smalec, Piotr 
Drygała, Piotr Frączak (prezes Zarządu), Łukasz Gorczyński (członek Zarządu), Krzysztof 
Izdebski, Anna Kapusta, Katarzyna Kiełbiowska, Monika Kozieł, Dorota Matejczyk, Zofia 
Paczóska, Tomasz Pawlik, Kinga Polubicka (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Katarzyna 
Sadło, Tomasz Schimanek, Ryszard Skrzypiec, Katarzyna Stanisławowska (członkini Zarzą-
du), Adam Szulczewski, Przemysław Żak (członek Komisji Rewizyjnej).   

W trzecim sektorze potrzebne jest wzmocnienie nurtu organizacji opierających się głównie na 
• zaangażowaniu społecznym członków 
• oraz działaniu finansowanym ze składek członkowskich i darowizn pieniężnych lub 
rzeczowych przekazywanych przede wszystkim przez samych społeczników. 
Dopiero w drugiej kolejności działania te powinny się odwoływać do 
• zaangażowania zaplecza społecznego (sympatyków, wolontariuszy), 
• finansowania z darowizn i zbiórek publicznych. 
Oznacza to, że w organizacjach społecznych praca najemna, a także środki pozyskiwane 
od podmiotów publicznych i gospodarczych (dotacje, granty) oraz wypracowywane dzięki 
działalności gospodarczej, powinny pełnić jedynie funkcje służebne – stanowić dodatek do 
opisanych wyżej poziomów zaangażowania.


