
 

 

 

Publikacja ta jest próbą podsumowania działań 
Stowarzyszenia Dialog Społeczny w roku 2019 

(Bądź jawny, wydaj raport roczny). 
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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
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 pozarządo-
wych) podstawową wiedzą o teorii i tradycjach działań społecznych oraz dostarczenia im 
tematów i przestrzeni do dyskusji. Wyzwaniem jest jednak ciągle poszukiwanie nowej for-
muły promocji i merytorycznego wzmocnienia AU. Spotkania AntyUniwersytetu organizo-
wane były w Warszawie, Redzie (Wszechnica Obywatelska), Krakowie i Gliwicach. Jednak 
nie okazały się one na razie formą skuteczniejszą niż kursy wirtualne.   

Nowością w 2019 roku było przeprowadzenie wielotekstowego kursu „Samoorganizacja w 
Wielkopolsce”, przeprowadzono też – w ramach współpracy z FRSO – kurs AU z historii sek-
tora po 1989 roku oraz przygotowano kurs w postaci nagranych wykładów o podejmowaniu 
decyzji w organizacjach. 

Debata środowiskowa 

Podpisaliśmy deklarację z Gdańska, list w obronie RPO Adama Bodnara, jako Civic Dialogue 
Association Poland apelu przygotowanego przez European Civic Forum. Członkowie SDS (Ju-
styna Duriasz-Bułhak, Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Tomek Pawlik, Tomek Schimanek) 
aktywnie uczestniczyli w pracach nad założeniami programu „Odbudowy zaufania społecz-
nego”.  

W 2019 roku SDS zainicjował następujące debaty w sektorze: 

Propozycje uproszczeń  
(Tezy w sprawie uproszczeń http://dialogspoleczny.org/spis-tez/) 

Z początkiem marca 2019 roku w ramach działalności stowarzyszenia członkowie przygoto-
wali propozycje uproszczeń, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywa-
telską. Postawiono tezę, że w analogii do ustawy z dnia 25 marca 2011 r. O ograniczaniu 
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz pakietu ustaw znanego pod 
nazwą Konstytucja Biznesu powinno się doprowadzić do działań deregulacyjnych, które 
uprościłyby oraz ułatwiły działalność społeczną prowadzoną zarówno indywidualnie, jak i w 
formie organizacji pozarządowych. Tezy zostały opublikowane 27 marca 2019 roku. 

Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia w 
istocie angażowanie się obywateli, czy wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych i 
dobra wspólnego. Wydaje się zatem, że należy podjąć działania, które doprowadzą do 
uproszczenia wymogów dotyczących aktywności w sferze działalności społecznej. 

http://dialogspoleczny.org/spis-tez/
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Ponadto w ślad za opracowanymi tezami postanowiono organizować upowszechniające je 
spotkania na terenie całej Polski. W większości przypadków członkowie stowarzyszenia byli 
na nich obecni jako wolontariusze. Opracowany materiał spotykał się z wyraźnie pozytyw-
nym przyjęciem. 

Spotkania odbyły się w następujących terminach i miejscach:  

• 27 czerwca – spotkanie w Gliwicach otwierajace konsultacje  

• 8 października – spotkanie w Warszawie, omówienie Tez w ramach seminarium „Do-
bre prawo dla organizacji”  

• 22 października – spotkanie w Warszawie w ramach Zespołu ds. realizacji zadań pu-
blicznych i ekonomii społecznej przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego  

• 15 listopada – spotkanie w Mikołowie w ramach konferencji „Ekonomia społeczna. 
Modelowa współpraca samorząd – organizacje – biznes” 

• 15 listopada – spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego 
DFOP 

• 21 listopada – spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych 
Miasta Białystok „Nowe Wyzwania”; Kasia Stanisławowska na sesji plenarnej (wy-
stępująca pomiędzy dyrektorem NIW-u Wojciechem Kaczmarczykiem a Ewą Kulik z 
Fundacji Batorego)  

• 27-28 listopada – spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódz-
kich Rad Działalności Pożytku Publicznego  

• 29 listopada – spotkanie w Krakowie z Federacją Małopolska Pozarządowa 

Na stronie stowarzyszenia dostępna jest instrukcja pozwalająca na zorganizowanie spotka-
nia we własnym zakresie: http://dialogspoleczny.org/zorganizuj-spotkanie/. 

Nowe otwarcie we współpracy z samorządem terytorialnym  

(Tezy w sprawie współpracy z JST http://dialogspoleczny.org/spis-tez/) 

Zaczęło się w czasie wyjazdu do Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz na obchody 4 czerwca. Łu-
kasz Domagała wraz z prezydent Gdańska byli organizatorami sesji o współpracy NGO-JST, 
a w panelu uczestniczył Piotr Frączak. Podpisano też stosowną deklarację. 

13 września – Forum Pełnomocników w Dąbrowie Górniczej. Piotr Drygała jako współorgani-
zator, Łukasz Domagała jako przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzą-
dowych prowadził główny panel dyskusyjny, a Łukasz Gorczyński jako przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Dialog Społeczny odczytał nasz list dotyczący nowego otwarcia (Tezy w sprawie 
współpracy z JST). W spotkaniu wzięli udział również Ewa Chromniak, Piotr Frączak, Dorota 
Matejczyk i Tomasz Pawlik.  

 II. Działania wewnętrzne (formacyjne) 

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju własnych członków i wymiany po-
między nimi wiedzy i poglądów. Spotkania takie jak coroczne walne wyjazdowe (luty Wę-
grów, kwiecień Strzecha Akademicka), a także spotkania przy okazji bardzo różnych wyda-
rzeń sektorowych, sprzyjają wzajemnemu poznaniu i dyskusjom. Takie okazje do dyskusji 

http://dialogspoleczny.org/zorganizuj-spotkanie/
http://dialogspoleczny.org/spis-tez/


Corocznik 2019-2020
były m.in. w Warszawie 14.07 – panel podczas konwencji programowej Koalicji Obywatel-
skiej (Michał Braun, Łukasz Domagała, Adam Szulczewski), 15.07 – kolejna trójka (Piotr 
Drygała, Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski) w dyskusji na temat korekty obowiązują-
cych rozporządzeń w KPRM, 10.10 – spotkanie z okazji konferencji OFOP-u w Warszawie, 
22.10 – dwa spotkania RDPP o uproszczeniach (Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski, 
Przemek Żak) i o Deklaracji Gdańskiej (Łukasz Domagała, Piotr Drygała, Piotr Frączak, Łu-
kasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski). 

Były też spotkania poza Warszawą. Odwiedzaliśmy m.in. Krasnogrudę i Fundację Pogranicze 
– 18-20.10 (Piotr Frączak, Dorota Matejczyk, Zosia Paczóska, Kasia Stanisławowska) i Gliwi-
ce 22-24.11, gdzie na wizycie studyjnej spotkali się m.n. Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, 
Dorota Matejczyk, Zosia Paczóska, Tomasz Pawłowski oraz Kasia Stanisławowska. 

Brak niestety tym pracom ciągłości, co jest niewątpliwie efektem braku czasu osób silnie 
zaangażowanych w działania własnych organizacji. Wewnętrzną komunikację wspiera co-
miesięczny Biuletyn SDS. Były też bardziej ustrukturalizowane dyskusje. 

W Węgrowie dyskutowaliśmy o roli śpiewu w uniwersytetach ludowych i  o historii polskie-
go wolnomularstwa (1721-1821). Było też zwiedzanie – „przyprawa na Sowią Górę”, pozo-
stałości średniowiecznego grodziska, zamek w Liwie i spacer na cmentarz ewangelicki 
(jedne z najstarszych grobów w Polsce i to… szkockie). 

Spotkania na Szpitalnej: wspominaliśmy Solidarność z 1980 roku; czytaliśmy z harcerzami 
teksty Kamińskiego; dyskutowaliśmy o odwadze cywilnej na podstawie tekstów Karola Li-
belta.  

Strzecha Akademicka – kontynuowaliśmy czytanie Karola Libelta, ywędrowaliśmy po góra-
ch, byliśmy w obserwatorium meterologicznym na Śnieżce (wykład o piorunach kulistych) i 
w schronisku Lucni bouda po drugiej stronie granicy. 

III. Działania promocyjne 

W 2019 roku powstała strona internetowa stowarzyszenia. Została stworzona bezkosztowo, 
dzięki pracy członków organizacji. Na stronie zamieszczone zostały: archiwum tez (sięga-
jące 2007 roku), informacje dotyczące AntyUniwersytetu, informacje na temat wszystkich 
członków, kolejne Coroczniki pozarządowe 
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IV. Finanse organizacji 

Stowarzyszenie prowadzi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, uproszczoną księgowość. Przychody w 2019 roku to 3296,52 zł, w tym: 765,00 zł po-
chodziło ze składek członkowskich (więcej niż w roku ubiegłym), 1500 zł z darowizn, 71,52 
zł z odsetek bankowych (Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa w 2019 roku przyznała 
dywidendę w wysokości 30 zł, ale w 2019 nie wpłynęła ona na konto SDS. 

W sumie SDS ma na początku roku 2019 do dyspozycji 14 376,84 zł (z czego 2 776,84 jest 
na koncie bieżącym, 11 000 zł na lokatach i 600 zł w udziałach w Spółdzielni Kooperatywa 
Pozarządowa. W 2019 roku SDS podjął, zgodnie z uchwałą zarządu, działalność odpłatną 
pożytku publicznego. Przychody z tej działalności wyniosły 960 zł, a wydatki 989,74.  

W sumie nadwyżka uzyskana w 2019 roku wyniosła 1 250,18 zł i została przekazana na 
Składkowy Fundusz Żelazny (765 – wpływy ze składek) oraz na cele oświatowe (485,18). 
Składkowy Fundusz Żelazny wynosi obecnie 2 120 zł, a fundusz na cele oświatowe – 
12 256,84 zł. 

!  
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Fotoreportaż 

 
Wyjazd do Węgrowa, 8–10.02.2019 

Pierwszy termin walnego – jak co roku zebraliśmy się u Zosi 
w Węgrowie. Tym razem w składzie Piotr Frączak, Dorota 
Matejczyk, Zosia Paczóska, Tomek Pawlik, Kasia Stanisła-
wowska i goście: Kasia Adamska, Joasia Frączak, Robert Pa-
czóski, Wiktoria Stanisławowska. 
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Wyjazd w góry,  
Karpacz/Strzecha Akademicka,  

25–28.04.2019  
Drugi termin walnego  

Łukasz Domagała, Piotr Frączak, Dorota Ma-
tejczyk, Tomek Pawlik i Agata Tomaszewska. 
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Gdańsk,  
4 czerwca 2019 r.  

Romana Aziewicz, Michał 
Braun, Łukasz Domagała, 
Justyna Duriasz-Bułhak, 
Piotr Drygała, Piotr Frą-
czak, Łukasz Gorczyński, 
Dorota Matejczyk, Tomasz 
Pawlik, Katarzyna Sadło, 
Tomasz Schimanek, Ludwi-
ka Wujec, Henryk Wujec.


