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I. INFORMACJA DODATKOWA:  

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Fundacja CITIZEN PROJECT została ustanowiona w Gdańsku dnia 25 maja 2011  przez 
Fundatora Beatę Staszyńską, aktem notarialnym repetytorium A nr 8661/2011. 

 
2.  Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej z datą 13.06.2011 roku pod numerem KRS 0000389115. 

 
3. Fundacji nadano numer statystyczny REGON: 221246282 oraz NIP: 583-313-34-72 
 
4. Celami statutowymi Fundacji CITIZEN PROJECT są: 

a) inicjowanie i wspieranie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i umiejętności rzetelnej, 
profesjonalnej, apolitycznej autoprezentacji i prezentacji, a także rozumienia jak informacje 
napływające z zewnątrz interpretować jako reprezentację innych, rozwijanie zainteresowań 
dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie nowych mediów, internetu, języka filmowego w 
celu budowaniu debat i dyskusji; 

b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań w 
ogólnie pojętym rozwoju autoprezentacji, prezentacji i mediów i działań twórczych i 
społecznych; 

c) popularyzacja idei twórczego korzystania z mediów: bezstronnego, uczciwego, 
odpowiedzialnego uczestnictwa w społecznościach online i offline, krzewienia umiejętności 
zawodowych oraz świadomego odbioru przekazów medialnych i internetowych; 

d) rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych jako podstawowej 
wartości działalności w mediach i internecie oraz postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju nowoczesnych mediów i internetu jako narzędzi w dyskusji i 
debacie; 

e) rozpowszechnianie zasad dotyczących komunikacji medialnej i internetowej; 
f) wspieranie inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze edukacji w zakresie mediów, 

internetu i realizacji projektów interdyscyplinarnych i społecznych; 
g) przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez pracę w grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i stworzenia 
warunków do włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych w lokalną i międzynarodową 
działalność publiczną; 

h) wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycznym i 
zawodowym twórców filmowych w Polsce i za granicą poprzez organizację teoretycznych i 
praktycznych przedsięwzięć; 

i) wspieranie wymiany międzynarodowej kulturalno, artystyczno, społecznej osób i grup w 
ramach działań podnoszących poziom świadomości i wiedzy o społeczeństwie 
obywatelskim, pojęciach demokracja i samorządność; 

j) propagowanie postaw obywatelskich w perspektywie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej jako miejsca dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

k) upowszechnianie rozwoju komunikacji wielojęzykowych; edukacja lingwistyczna poprzez 
kulturę dla otwarcia możliwości wymiany myśli; 

l) rozwijanie świadomości, wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności, które 
swoim zasięgiem obejmują  ochronę i szacunek wolności i praw człowieka, swobód 
obywatelskich. 
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5. Organem wykonawczym Fundacji jest dwuosobowy Zarząd w składzie: 
 

Beata Staszyńska – Prezes Zarządu 
Katarzyna Marczewska – Wiceprezes Zarządu  

  
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 
7. Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz nie prowadzi 

działalności gospodarczej. 
 
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 

roku. 
 
9. Sprawozdanie finansowe składa się z: 
Bilansu 
Rachunku wyników (w wariancie porównawczym) 
 Informacji dodatkowej (składająca się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego i 

dodatkowych informacji i objaśnień) 
 
10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej 

kontynuacji działalności w roku 2014; nie przewiduje się zagrożeń, które mogłyby 
spowodować likwidację Fundacji. 

 
11. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym 2013 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) 
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania z dniem 13.06.2011 roku 
postanowieniami uchwały nr 3/2011 Zarządu Fundacji określającą: 

 
1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg 
rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych, 
4) system ochrony danych i ich zbiorów, 
5) wzór sprawozdania finansowego, 
 
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów: 2, 4 i 8 
ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Zakładowe zasady, metody i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych 
do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono 
je do stosowania na okres wieloletni. 
 
 

 
 
 
 

 



FUNDACJA CITIZEN PROJECT – SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 

 

  

II.BILANS ZA ROK 2013 
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III. RACHUNEK WYNIKÓW ZA ROK 2013 
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IV. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD STAN NA 31-12-2013 
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V. INFORMACJA DODATKOWA:  
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
 

1. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego 2013, aktywa i pasywa wyceniono 
zgodnie z metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
Fundacji: 
 

 
SKŁADNIKI AKTYWÓW I PASYWÓW 

 
SPOSÓB WYCENY 

 
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
 
 
 
 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
 

 
Ewidencjonowane następująco: 
- aktywa finansowe – na dzień bilansowy nie 
wystąpiły 
- środki pieniężne w kasie – wycenione wg 
wartości nominalnej – (wystąpiły w bilansie w 
kwocie 637,80 zł) 
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 
wycenione wg wartości nominalnej – (wystąpiły 
w bilansie w kwocie 89 846,68 zł) 
ŁĄCZNIE: 90 484,48 zł 
 

 
RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 
 

 
NALEŻNOŚCI I UDZIELONE 

POŻYCZKI 
 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 
 

 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

PRZYCHODÓW 
 

 
Przychody przyszłych okresów stanowiły 
otrzymane a nie wydatkowane do 31.12.2013 
darowizny i dotacje w kwocie: 84 957,80 zł 
 

 
 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

 

 
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 
 

 
 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

 

 
Wyceniane w kwocie wymagalnej stanowiły: 
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników z 
tytułu rozliczenia delegacji w kwocie: 5 990,57 zł 
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REZERWY 

 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 
 

 
 

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE 
 

 
Na dzień bilansowy wystąpił jedynie fundusz 
statutowy – założycielski w wartości nominalnej 
1 000 zł 
 

 
 
 

WYNIK FINANSOWY 
 

 
W okresie bilansowym fundacja poniosła stratę 
w wysokości 1 463,89 zł – która zgodnie z 
uchwałą zarządu 2/2014 z 30.06.2014 
zatwierdzającą sprawozdanie finansowe 2013, 
została zaliczona w ciężar kosztów działalności 
statutowej na rok 2014. 
 

 
 

2. W 2013 Fundacja Citizen Project w ramach działalności statutowej realizowała 
następujące projekty krajowe i unijne:  

 
a) DT 2013 - projekt eukacyjny „DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – warsztat online jako dialog 

pokoleń”. 
 
Projekt dofinasowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Edukacja kulturalna. 
 
To  projekt koncentrujący się na przygotowaniu integracyjnej gry interaktywnej w technologii 
Augmented Reality [Rozszerzonej Rzeczywistości] o tożsamości online dla uczniów gimnazjum, 
liceum i dorosłych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem. 
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicznatozsamosc.org/2013/ 
 
Umowa Nr 02939/13/FPK/DEK z dn. 25.04.2013;   

 
b) Dynamic Identity D-ID – edukacyjny projekt europejski  /527543-LLP-2012-1-GR-

COMENIUS-CMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
 
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu: 
[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/  
[Subprogramme/ Podprogram] Comenius/  
[Action/ Działanie] Comenius Multilateral Projects  
[Priority/ Priorytet 2]:  Development of approaches to teaching and learning/ Rozwój metod 
nauczania i uczenia się. DYNAMIC IDENTITY [D-ID] - 527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 
  
To projekt, który ma na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie 
ich poprawienie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a 
także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. 
Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.  
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Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicidentity.eu/pl/ 
 
Umowa NR:  2012 - 4425 / 001 – 001 
WIELOSTRONNY PROJEKT COMENIUS  
Pod Programem Uczenie Się Przez Całe Życie  
NUMER PROJEKTU: 527543-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 

 
c) IDentifEYE (ID-EYE) – Augmented Reality towards better understanding of Online Identities/ 

pl.: Augmented Reality [Rozszerzona Rzeczywistość] w drodze do lepszego zrozumienia 
Tożsamości Online. 2013-1-GR1-LEO05-13907 

 
Projekt IDentifEYE obejmuje transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i 
Litwy. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską:  
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach 
programu: „Uczenie się przez całe życie”  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
 
Celem projektu IDentifEYE jest wsparcie nauczycieli z Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy w 
odkrywaniu najbardziej efektywnych technologii edukacyjnych, wspierających autoprezentację, 
odporność oraz aktywne podejście uczniów do tematów dzielenia się online danymi osobowymi – 
dla uczniów w wieku od 8 do 11 lat oraz od 12 do 14 lat – oraz autoprezentację i przedsiębiorczość 
uczniów względem dzielenia się online danymi osobowych  – dla uczniów starszych (15+). 
 
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej:  http://www.id-eye.eu/index.php/pl/  
 
Umowa NR:  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach 
programu: „Uczenie się przez całe życie”   
 
d) Talking About Taboos (TAT) - 2013-1-FR1-GRU06-49587 5/  
Talking about taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other 
prejudices in their classrooms. 
 
Europejski projekt społeczny „Talking About Taboos” ma na celu aktywne zwrócenie uwagi na 
codzienne manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie. 
 
Partnerzy z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii będą skupiać się na jednym 
przykładzie uprzedzeń występujących w ich lokalnym środowisku, analizować jego ramy i 
konteksty, a następnie zastosować „dobre praktyki”, by zainicjować świadomy i przemyślany dialog 
na temat tych uprzedzeń lub włączyć się do istniejącego dyskursu.  
Partnerami w tym dialogu będą przede wszystkim formalni i nieformalni dorośli instruktorzy. 
Niektóre z przykładów lokalnych uprzedzeń będę mocno widoczne (poprzez obecność w mediach), 
natomiast niektóre zostaną dopiero wyciągnięte na powierzchnię i pokazane w pełnym świetle. 
 
Wynikiem tego projektu będzie internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby 
wspierać europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń]. Zawierać ona będzie 
„dobre praktyki” aktywnie testowane oraz nowo stworzone. 
Oficjalna strona projektu: http://talkingabouttaboos.eu/ 
 
Nr umowy: 2013-1-FR1-GRU06-49587 5 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" – Grundtvig. 
Projekt Partnerski 
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3. Przychody z działalności statutowej stanowią darowizny, dotacje i inne przychody określone 

statutem Fundacji. 
 
 
W roku 2013 przychody statutowe wyniosły 185 762,52 zł składały się na nie: 
 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH 2013 

DAROWIZNY OTRZYMANE KONTO  14 500,00 

 
1. FUNDATOR  

700-1 12 900,00 

 
2. OSOBY PRYWATNE  

700-5 1 600,00 

DOTACJE OTRZYMANE   148 735,29 

1. Dotacja MKiDN w ramach programu Edukacja Kulturalna i 
Diagnoza Kultury - umowa 01447/12/DEK z dnia 04.07.2012 700-4 96 500,00 

DOTACJE UE 700-3 52 235,29 

PROJEKT D-ID  700-3-1 48 475,96 

PROJKET ID-EYE 700-3-2  3 759,33 

POZOSTAŁE   22 527,23 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - PROJEKT GR 700-2 2 527,23 

POZOSTAŁE PRZYCHODY - USŁUGI GPCU - działalność odpłatna 700-6 20 000,00 

RAZEM 185 762,52 
 

 
 
   Przychody statutowe w 2013 związane były z następującymi projektami: 
 

PRZYCHODY DT 129 400,00 

PRZYCHODY D-ID 48 475,96 

PRZYCHODY ID-EYE 3 759,33 

PRZYCHODY GR 2 527,23 

PRZYCHODY OGÓLNE FUNDACJI 1 600,00 

RAZEM 185 762,52 
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4. Koszty dzielone są na statutowe i administracyjne ewidencjonowane na kontach 
zespołu 5 według typów, rodzajów działalności.  
 

a) W 2013 roku koszty statutowe wynosiły: 

 
 

b) W 2013 roku koszty administracyjne wynosiły 66,60 zł i stanowiły pozostałe koszty 
administracyjne z tytułu zakupu znaczków pocztowych i odsetek od zaległości 
podatkowych. 
 
 

5. Fundacja Citizen Project w 2013 roku prowadziła działalność odpłatną.  
 

a) Przychody z działalności odpłatnej wynosiły 20 000 zł 
Stanowiły przychody otrzymane od Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z tytułu 
opracowania koncepcji i organizacji konferencji „Dynamiczna Tożsamość – Cybeprzemoc a 
żart”, na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 04.02.2013. Przychody zostały w 
całości przeznaczone na cele statutowe działalności odpłatnej związane z realizacją 
konferencji w projekcie DT 2013.   
 
 
 

ZESTAWIENIE  KOSZTÓW STATUTOWYCH 2013 KONTO KWOTA 

KOSZTY STATUTOWE OGÓLNE 500-0 2 230,29 

KOSZTY STATUTOWE - DT 500-1 129 608,20 

- MKiDN 500-1-1 96 500,00 

- WKŁAD WŁASNY 
(w tym koszty działalności odpłatnej: 20 000) 

500-1-2 32 900,00 

- NIEKWALIFIKOWANE 500-1-3 208,20 

KOSZTY STATUTOWE - D-ID 500-2 48 475,96 

KOSZTY STATUTOWE - ID-EYE 500-3 3 759,33 

KOSZTY STATUTOWE - GR 500-4 2 527,23 

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 2013  186 601,01 
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b) Koszty działalności odpłatnej wynosiły 20 000 zł  
 
Koszty w całości związane były z organizacją konferencji składały się na nie wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie, faktury za usługi według 
następującej kalkulacji: 
 

Koncepcja konferencji 3 000,00 

Oprawa graficzna  2 000,00 

Organizacja konferencji 7 000,00 

Prowadzenie konferencji 2 900,00 

Rejestracja filmowa konferencji 2 500,00 

Montaż 1 800,00 

Poczęstunek 800,00 

RAZEM 20 000,00 

 
 

Wynagrodzeń pracowników z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności 
odpłatnej za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły 3-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku wyniosło 3 728,36 Limit 3-
krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2013 roku: 11 185,08 zł. 
 

 
6. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w 2013 nie wystąpiły. 

 
7. Kosztu finansowe stanowiły różnice kursowe ujemne w kwocie 558,80 zł. 

 

8. Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji w 2013 roku na realizację 
statutowych projektów w kolejnych latach wynosiły 84 957,80 zł. Zaliczone kwoty stanowić 
będą przychody w kolejnych latach, w których zrealizowane zostaną cele przewidziane 
projektami. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 

PROJEKT GRUNDVIG 51 555,33 

PROJEKT D-ID 37 161,80 

PROJEKT ID-EYE -3 759,33 

RAZEM 84 957,80 



FUNDACJA CITIZEN PROJECT – SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 

 

  

9. Fundacja Citizen Project w związku z prowadzoną działalnością statutową w 2013 roku 
poniosła stratę w wysokości 1 463,89 zł, która zgodnie z uchwałą zarządu 2/2014 z 
30.06.2014 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2013 rok została zaliczona w ciężar 
kosztów działalności statutowej na rok 2014. 

 
 

10. Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracy.  
 
 

11.  Fundacja współpracowała ze zleceniobiorcami na zasadach umów 
cywilnoprawnych (umowa o dzieło i zlecenie). Wynagrodzenia netto oraz obciążenia 
publiczno-prawne zostały w całości opłacone w 2013 roku. 
 
Łączny koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wynosił: 119 393,76 zł. 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 
OSÓB 

ŁĄCZNY KOSZT 
WYNAGRODZEŃ 

WYNAGRODZENIE 
NETTO 

UMOWY O DZIEŁO 5 51 650,00 47 001,00 

UMOWA ZLECENIE 3 67 743,76 50 130,67 

RAZEM: 119 393,76 97 131,67 
 
 

 Obciążenia publiczno-prawne z tytułu umów cywilnoprawnych wynosiły łącznie: 22 262,09 zł 
 

PODATEK 
DOCHODOWY

PIT - 4 SPOŁECZNE ZDROWOTNE FUNDUSZ 
PRACY RAZEM ZUS

UMOWY O DZIEŁO 5 4 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMOWA ZLECENIE 3 3 950,00 7 675,88 5 348,64 638,57 13 663,09

8 599,00 7 675,88 5 348,64 638,57 13 663,09RAZEM:

SKŁADKI ZUS
RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 

OSÓB

 
 
12.  Fundacja w 2013 roku nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

prawnych.  
 

 
13. W 2013 roku Fundacja nie udzielała i nie zaciągała pożyczek. Zobowiązania warunkowe, w 

tym również udzielone przez Fundację gwarancję, poręczenie, także wekslowe nie występują. 
 
 

ZAŁĄCZNIK: 
UCHWAŁA NR 2/2014 Z DNIA 30.06.2014 - ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA ROK 201 
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1)   nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze 
statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji 
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych 
fundacji, 

 
DANE REJESTRACYJNE: 
 
FUNDACJA CITIZEN PROJECT 
Adres: ulica Szopy 3 lok. 42, 80-762 Gdańsk 
Strona: www.foundationcitizenproject.eu 
E-mail:info@foudationcitizenproject.eu 
 
Fundacja została wpisana w dniu 13 czerwca 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 00003891115 
 
Numer statystyczny REGON Fundacji: 221246282 
 
Numer identyfikacji podatkowej NIP:   5833133472 
 
Fundacja nie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 
 
Konto bankowe: Meritum Bank ICB S.A.: 49 1300 0000 2076 7078 3133 0001 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 
 
Beata Staszyńska – Prezes Zarządu 
Katarzyna Marczewska – Wiceprezes Zarządu  
  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI CITIZEN PROJECT 
ZA ROK 2013 
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Celami Fundacji są:  

a) inicjowanie i wspieranie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i umiejętności rzetelnej, 
profesjonalnej, apolitycznej autoprezentacji i prezentacji, a także rozumienia jak informacje 
napływające z zewnątrz interpretować jako reprezentację innych, rozwijanie zainteresowań dzieci, 
młodzieży i dorosłych w dziedzinie nowych mediów, internetu, języka filmowego w celu budowaniu 
debat i dyskusji; 

b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań w ogólnie 
pojętym rozwoju autoprezentacji, prezentacji i mediów i działań twórczych i społecznych; 

c) popularyzacja idei twórczego korzystania z mediów: bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego 
uczestnictwa w społecznościach online i offline, krzewienia umiejętności zawodowych oraz 
świadomego odbioru przekazów medialnych i internetowych; 

d) rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych jako podstawowej wartości 
działalności w mediach i internecie oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
nowoczesnych mediów i internetu jako narzędzi w dyskusji i debacie; 

e) rozpowszechnianie zasad dotyczących komunikacji medialnej i internetowej; 
f) wspieranie inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze edukacji w zakresie mediów, internetu i 

realizacji projektów interdyscyplinarnych i społecznych; 
g) przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę 

w grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i stworzenia warunków do włączenia się 
dzieci, młodzieży i dorosłych w lokalną i międzynarodową działalność publiczną; 

h) wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycznym i 
zawodowym twórców filmowych w Polsce i za granicą poprzez organizację teoretycznych i praktycznych 
przedsięwzięć; 

i) wspieranie wymiany międzynarodowej kulturalno, artystyczno, społecznej osób i grup w ramach 
działań podnoszących poziom świadomości i wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, pojęciach 
demokracja i samorządność; 

j) propagowanie postaw obywatelskich w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako 
miejsca dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

k) upowszechnianie rozwoju komunikacji wielojęzykowych; edukacja lingwistyczna poprzez kulturę dla 
otwarcia możliwości wymiany myśli; 

l) rozwijanie świadomości, wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności, które swoim zasięgiem 
obejmują  ochronę i szacunek wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich. 

 

2)   Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 

Wiodącym  zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych 
obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. 
Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz 
wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, 
edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome 
korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z 
wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju. 
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Rok 2013 był okresem, kiedy zaplanowane i wprowadzane w stan realizacji pomysły, koncepcje 
rozwoju działalności statutowej organizacji przeszły w stan faktycznej realizacji.  
 
Są to m.in. :  
 

 Realizacja założeń statutowych jak kontynuacja realizacji projektów edukacyjnych w 
oparciu o koncept Dyamiczna Tożsamość w Polsce i poza jej granicami.  

 Nowa koncepcja edukacyjnego projektu IDentityfEYE oparta na transferze innowacji z 
Holandii i Cypru do Polski, Litwy, Hiszpani i Grecji.  

 Rozwój współpracy lokalnej ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi i wyższymi.  
 Rozwój stałej współrpracy z Gdańskim Centrum Profialktyki Uzależnień co pozwla na 

łączenie wyzwań, metod profilaktyki (wychowania szkolnego) i edukacji wśród młodzieży 8 
- 18+, a taże dorosłych (kadry pedagogiczne i otoczenie szkół – rodzice, 
opiekunowie/seniorzy/ samorządowcy). 

 
 
W 2013 Fundacja Citizen Project w ramach działalności statutowej realizowała następujące 
projekty krajowe i unijne:  
 
DT 2013 - projekt eukacyjny „DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – warsztat online jako dialog pokoleń”. 
 
Projekt dofinasowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Edukacja kulturalna. 
 
To  projekt koncentrujący się na przygotowaniu integracyjnej gry interaktywnej w technologii 
Augmented Reality [Rozszerzonej Rzeczywistości] o tożsamości online dla uczniów gimnazjum, 
liceum i dorosłych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem. 
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicznatozsamosc.org/2013/ 
 
Umowa Nr 02939/13/FPK/DEK z dn. 25.04.2013;   

 
Dynamic Identity D-ID – edukacyjny projekt europejski  /527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 
with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
 
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu: 
[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/ [Subprogramme/ Podprogram] Comenius/ 
[Action/ Działanie]: Comenius Multilateral Projects [Priority/ Priorytet 2]:  Development of 
approaches to teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się. DYNAMIC IDENTITY 
[D-ID]-527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP. 
To projekt, który ma na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie 
ich poprawienie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a 
także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. 
Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.  
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicidentity.eu/pl/ 
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Umowa NR:  2012 - 4425 / 001 – 001 
WIELOSTRONNY PROJEKT COMENIUS  
Pod Programem Uczenie Się Przez Całe Życie  
NUMER PROJEKTU: 527543-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 

 
IDentifEYE (ID-EYE) – Augmented Reality towards better understanding of Online Identities/ pl.: 
Augmented Reality [Rozszerzona Rzeczywistość] w drodze do lepszego zrozumienia Tożsamości 
Online. 2013-1-GR1-LEO05-13907 
 
Projekt IDentifEYE obejmuje transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i 
Litwy. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską:  
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: 
„Uczenie się przez całe życie”  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
 
Celem projektu IDentifEYE jest wsparcie nauczycieli z Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy w odkrywaniu 
najbardziej efektywnych technologii edukacyjnych, wspierających autoprezentację, odporność 
oraz aktywne podejście uczniów do tematów dzielenia się online danymi osobowymi – dla uczniów 
w wieku od 8 do 11 lat oraz od 12 do 14 lat – oraz autoprezentację i przedsiębiorczość uczniów 
względem dzielenia się online danymi osobowych  – dla uczniów starszych (15+). 
W ujęciu praktycznym, nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na dany temat poprzez przedstawienie 
im zagadnień: 
(1) konceptu tożsamości online jako ramy zrozumienia ważności udostępnianych online danych 
osobowych, 
(2) gry IDentifEYE oraz aplikacji w technologii:  Rozszerzonej Rzeczywistości (AR – Augmented 
Reality) jako najlepsze praktyki do zagłębiania tematu, 
(3) innych, istniejących - najlepszych praktyk - technologii edukacyjnych, 
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej:  http://www.id-eye.eu/index.php/pl/  
 
Umowa NR:  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: 
„Uczenie się przez całe życie”   
 
 
Talking About Taboos (TAT) - 2013-1-FR1-GRU06-49587 5/  
Talking about taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other 
prejudices in their classrooms. 
 
Europejski projekt społeczny „Talking About Taboos” ma na celu aktywne zwrócenie uwagi na 
codzienne manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie. 
 
Partnerzy z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii będą skupiać się na jednym 
przykładzie uprzedzeń występujących w ich lokalnym środowisku, analizować jego ramy i 
konteksty, a następnie zastosować „dobre praktyki”, by zainicjować świadomy i przemyślany 
dialog na temat tych uprzedzeń lub włączyć się do istniejącego dyskursu. Partnerami w tym 
dialogu będą przede wszystkim formalni i nieformalni dorośli instruktorzy. Niektóre z przykładów 
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lokalnych uprzedzeń będę mocno widoczne (poprzez obecność w mediach), natomiast niektóre 
zostaną dopiero wyciągnięte na powierzchnię i pokazane w pełnym świetle. 
 
Wynikiem tego projektu będzie internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby 
wspierać europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń] . Zawierać ona będzie 
„dobre praktyki” aktywnie testowane oraz nowo stworzone. 
Oficjalna strona projektu: http://talkingabouttaboos.eu/ 
 
Nr umowy: 2013-1-FR1-GRU06-49587 5 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" – 
Grundtvig.Projekt Partnerski 

 
 

    
Cele statutowe w roku 2013 realizowane były poprzez  

następujące działania: 
 
M-C PROJEKT/DZIAŁANIE/ OBSZAR KRÓTKI OPIS/ URL 

I 1.Planowanie działań. I.1-1 Rozpoczęcie prac związanych z planowaniem działalności 
statutowej Fundacji na rok 2013 i jej rozwojem w Polsce w 
ramach projektu narodowego DT 2013.  
I.1-2 Rozpoczęcie prac związanych z planowaniem działalności 
statutowej Fundacji na rok 2013 i jej rozwojem w ramach 
unijnych projektów: D-ID, ID-EYE, TAT. 
I.1-3 Koontynuacja współpracy z partnerami w Polsce i za granicą 
w ramach w/w projektów i działalności statutowej Fundacji.  

I 2.Propagowanie działań. I.2-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media:  
http://www.foundationcitizenproject.eu/home/ 
http://www.facebook.com/pages/FUNDACJA-FOUNDATION-CITIZEN-
PROJECT/219698978042629 

I/ 

XII 

3.Projekt: 
Obywatel Solidarność  - 
edycja 2013 - dokumentacja 
fotogarficzna i filmowa 
przestrzeni Stoczni Gdańskiej 
i Sali BHP. 
  

I.3-1 W ramach kontynuacji projektu Obywatel Solidarność 
prowadzimy dokumentację audio – wizualną obszarów Stoczni 
Gdańskiej i do niej przyległych miejsc historycznych z szczególnym 
naciskiem na tereny wokół Placu Trzech Krzyży, Bramy 
histroycznej Nr 2 i przedbramia, a także sali BHP. Materiały 
zachowywyane są w archiwum orgazniacji i częściowo 
publikowane w internecie np.  
http://www.facebook.com/obywatelsolidarnosc.citizensolidarity 

I 4.Pozyskiwanie partnerów. I.4-1 Prowadzenie rozmów z IX Liceum Ogólnoksztacącym, Szkołą 
wyższą – Ateneum, Gimnazjum Nr II w Gdańsku i Społecznym 
Gimnazjum NR 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 
Gdańsku.  

I 5.Współpraca 
międzynarodowa. 

I.5-1 Rozwój współpracy z holenderską Fundacją Ezzev w ramach 
projektów dotyczących edukacji medialnej. 
Otrzymanie licencji darmowej do silnika gry w technologii 
Augmented Reality. 
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II 1. Projekt:  
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

II.1-1 Realizacja edukacyjnego projektu dofinansowanego z:  
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2013 
Nazwa programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury 
Nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna 
Autorzy Projektu: Beata Staszyńska i Onno Hansen 
 
Partnerzy projektu: 
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależenień /GCPU/ 
Muzeum Narodowe w Gdańsku /MNwG/ 
http://dynamicznatozsamosc.org/2013/ 

II 2.Aktywność online: „Dzień 
bezpiecznego internetu” 

II.2-1 Aktywność online w ramach „Dnia bezpiecznego internetu”. 

II 3.Projekty europejskie: II.3-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 

II 4.Propagowanie działań. II.1-4 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

III 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

III.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
m.in.: 
 
- Rekrutacja uczestników (uczniów) na rok trwania projektu: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.430742377004224.107
3741834.421731654571963&type=1 
 
- Warsztaty twórczego myślenia w MNwG: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.430742377004224.107
3741834.421731654571963&type=1 
 
-Wasztaty robocze GCPU: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432118063533322.107
3741835.421731654571963&type=1 

III 2.Projekty europejskie: III.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 

III 3. Propagowanie działań. III.3-2 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

IV 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

IV.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
m.in.: 
Wasztaty robocze GCPU 
/przed konferencją: CYBERPRZEMOC A ŻART/: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.436195686458893.107
3741837.421731654571963&type=1 
 
Wasztaty robocze GCPU-/po konferencji: CYBERPRZEMOC A ŻART/: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438165786261883.107
3741840.421731654571963&type=1 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.441648622580266.107
3741841.421731654571963&type=1 
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IV 2. DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ IV.2-1 KONFERENCJA WARSZTATOWA – SPOTKANIE – DYSKUSJA: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ: CYBERPRZEMOC A ŻART 
8 kwietnia 2013, 15:30, Gdańsk, ul.Wały Piastowskie 1 ,  
Ateneum Szkoła Wyższa: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.436255823119546.107
3741839.421731654571963&type=1 

IV 3. Rozwój współpracy z 
partnerami:  
Gdańskim Centrum Profilaktyki 
Uzależnień,Szkołami: 
Gimanzjum Nr II, Liceum nr IX w 
Gdańsku. 

IV.3-1 Cykl spotkań i dyskusje merytoryczne z dyrektotrami i 
kierownictwem placówek nad możliwością rozwoju działań w 
obszarze obecności online i znaczenia nowych mediów w edukacji 
i wychowaniu. 
 

IV 4.Projekty europejskie: IV.4-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

IV 5. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

IV.5-1 Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 

IV 6. Propagowanie działań. IV.6-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

IV 7. Propagowanie działań w 
ogólnoplkim Radiu. 

IV.7-1 Propagowanie działalności Fundacji i konceptu Dynamiczna 
Tożsamość.  
RADIO TOK FM_13.04.2013 
"Każde następne pokolenie będzie uważało, że internet był od 
zawsze'' - o edukacji medialnej i projekcie Dynamiczna Tożsamość 
rozmawiają Paweł Sulik, Beata Staszyńska i Onno Hansen" 
http://bi.gazeta.pl/im/1/13732/m13732751.mp3?skad=rss 

V 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

V.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu: 
Warsztaty robocze w GCPU: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.457774604301001.107
3741843.421731654571963&type=1 

V 2.Projekty europejskie: V.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
m.in: 
Dynamic Identity:  
badanie online to ankieta dotycząca Internetu. Tego co dzieci i 
młodzież w nim robią, w jaki sposób prezentują się w nim, a także 
pewnych korzyści i zagrożeń płynących z Internetu: 
https://www.surveymonkey.com/s/578BKCY 

V 3. Udział w forum organizacji 
społecznych. 

V.3-1 Udział w VI Pomorskim Kongresie Obywatelskim - 
Pomorskie Forum Organizacji Społecznych. 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
http://www.kongresobywatelski.pl/vi-pomorski-kongres-
obywatelski/pomorskie-forum-organizacji-spolecznych 
Relacja foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6000135933444
97.1073741826.219698978042629&type=1 
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V 4. Prywatność danych w 
Internecie-międzynarodowa 
debata. 

V.4-1 "13 maja godz. 10:00-11:15 odbyła się debata MAC: 
„Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się 
wiedzą o sobie?” 
Na tę debatę o ochronie prywatności w Europie minister Michał 
Boni zaprosił wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, komisarz 
ds. sprawiedliwości, praw obywatelskich i obywatelstwa Viviane 
Reding. Debata odbywa się w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie.Na zaproszenie MAC poprowadzili ją Beata Staszyńska 
i Onno Hansen- Dynamiczna Tożsamość. 
https://mac.gov.pl/dzialania/13-maja-godz-1000-1115-relacja-
online-z-debaty-cyfrowa-tozsamosc-kim-jestesmy-w-internecie-
i-jak-dzielimy-sie-wiedza-o-sobie/ 
Relacja video: http://vimeo.com/66302003#at=0 

V 5.Środowisko bibliotekarzy a 
eduakcja medialna. 

V.5-1 Udział w X Ogólnopolskim Kongresie Bibliotekarzy.  
 
Dyskusja, prezentacja dorobku fundacji narzędzi i metod 
dydaktycznych wypracowanych w ramach konceptu Dynamiczna 
Tożsamość.  
 
Lipsko. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452034644874997.107
3741842.421731654571963&type=1 

V 6.Projekty europejskie: V.6-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

V 6. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

V.6-1 Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 

V 7. Propagowanie działań. V.7-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VI 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

VI.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 

VI 4.Projekty europejskie: IV.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

VI 5. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

IV.3-1 Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 

VI 6. Propagowanie działań. IV.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VII 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

VII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 

VII 2.Projekty europejskie: VII.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
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VII 3.Propagowanie działań. VII.3-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VIII 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

VIII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 

VIII 2.Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

VIII.2-1 Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 

VIII 3.Projekty europejskie: VIII.3-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

VIII 4.Propagowanie działań. VIII.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

IX 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

IX.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
Warsztaty robocze: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.502983029780158.107
3741844.421731654571963&type=1 

IX 2.Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

IX.2-1 Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 

IX 3.Projekty europejskie: IX.3-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

IX 4.Propagowanie działań. IX.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

X 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

X.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
 
Warsztaty robocze /GCPU - przed otwartym testem prototypu gry 
edukacyjnej/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.516479918430469.107
3741846.421731654571963&type=1 
 
Warsztat roboczy – test gry/10. października (czwartek) 2013 r. w 
godz. 16.15-18.00 w Ateneum - Szkoła Wyższa, ul. Wały 
Piastowskie 1/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520786767999784.107
3741847.421731654571963&type=1 

X 2. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

X.2-1Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 
Edycja wszytskich materiałów filmowych – zestawienie. 

X 3.Projekty europejskie: X.3-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
 

X 4. Propagowanie działań. X.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

XI 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 

XI.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
 
Warsztaty robocze /GCPU/: 
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pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542136152531512.107
3741849.421731654571963&type=1 

XI 2. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

XI.2-1Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 
Edycja wszytskich materiałów filmowych – zestawienie. 

XI 3.Projekty europejskie: XI.3-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

XI 4. Propagowanie działań. XI.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 
 

XII 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – 
warsztat online jako dialog 
pokleń/ edukacja medialna – 
[DT 2013  - MKiDN] 
 

XII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
 
Premiera online zwiastuna warsztatu online: 
https://www.facebook.com/video.php?v=542007369211057 
 
KONFERENCJA WARSZTATOWA_GDAŃSK 
Dynamiczna Tożsamość - warsztat online jako dialog pokoleń. Gra 
jako dialog – dialog jako gra? 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542768382468289.107
3741851.421731654571963&type=1 

XII 3. Badanie w Internecie o 
tożsamości online/  
O RELACJACH – O DIALOGU 
MIĘDZY POKOLENIAMI. 

XII.3-1 Badanie online – ankieta: Dialog. Dlaczego? 
https://www.facebook.com/events/230260250480681/?ref=22 

XII 4.Warsztaty 
interdyscyplinarne: 
Dynamiczna Tozsamość w 
szkole integracyjnej. 

XII.4-1 Warsztaty interdyscyplinarne w gdańskim Gimnazjum nr 
18. 
https://www.facebook.com/dynamiczna.tozsamosc/media_set?set=a.
562480180507004.1073741826.100002350824346&type=1 

XII 5. Współpraca z Fundacją im. 
Arama Rybickego 

XII.5-1Pomoc w przygotowaniu i rejestracja cyklicznych spotkań: 
Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego. 
Edycja wszytskich materiałów filmowych – zestawienie. 

XII 6.Projekty europejskie: XII.6-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

XII 7. Propagowanie działań. XII.7-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 
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OPIS SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA – PROJEKT EDUKACYJNY:  
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – warsztat online jako dialog pokleń 
 
M-C PROJEKT KRÓTKI OPIS/ URL 

II-XII 1.Projekt: 
DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 
– warsztat online jako 
dialog pokleń. 

Dofinansowanie z:  
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2013 
Nazwa programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury 
Nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna 
Autorzy Projektu: Beata Staszyńska i Onno Hansen/ 
http://dynamicznatozsamosc.org/2013 

 
Zadanie realizowane ze śroków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określone w umowie nr  
02939/13/FPK/DEK z dn. 25.04.2013 
Zadanie rozpoczęło się 04.02.2013 r. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zakończyło 20.12.2013 roku.  
Zrealizowaliśmy 21 warsztatów  [dla uczniów gimnazjów i liceów], a także 2 konferencje warsztatowe. 
Przygotowaliśmy działania promocyjne: 1 stronę internetową projektu, 2 profili w mediach 
społecznościowych. Przeprowadziliśmy sondę online. Zrealizowaliśmy działania dodatkowe. 
Przygotowaliśmy jako wynik projektu innowacyjne narzędzie edukacyjne  - 1 warsztat online dostępny w 
internecie na darmowej licencji CC BY-NC-ND. 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA  W PROJEKCIE: 

 

-  Przygotowaliśmy merytoryczne i organizacyjne spotkania organizacyjnego z partnerami [04.-19.02] 

- Przeprowadziliśmy spotkanie oranizacyjne z partnerami. Powstała agenda projektu i plan rekrutacji, 
propozycje dokumentów rekrutacyjnych – regulamin, formularz zgłoszeniowy [02.02] 

- Przeprowadziliśmy wraz z partnerami rekrutację młodzieży do grupy warsztatowej [najpierw powstały 
ostateczne wersje dokumentów rekrutacyjnych  [21.02-19.03] 

- Przygotowaliśmy szczegółowy program projektu (po weryfikacji możliwości organizacyjnych partnerów jak 
np. dostęp do pomieszczenia warsztatowego) [21.02-19.03]  

- Przygotowaliśmy konferencję warsztatową: CYBRPRZEMOC A ŻART [21.02- 07.04] ETAP REALIZACJI od 
19.03 do 03.12.2013 - Rozpoczęliśmy tworzenie strony internetowej projektu [21.02-29.11]  

-  Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji warsztatowej podsumowującej projekt [21.02-02.12] 

- Rozpoczęliśmy promocję i obecność projektu w social mediach – kanałach 2.0 [19.03-02.12] - 
Przeprowadziliśmy 2 warsztaty twórczego myślenia w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Głównym 
tematem była „Sztuka – malarstwo - jako tworzenie znaczeń” [21.03]  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze: Jak badać dorosłych na temat tego, jak wykorzystują Internet dla 
aktywności związanych z działaniami kulturalnymi i społecznymi. Warsztaty obyły się w sali partnera – 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień [26.03]  
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- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze: Jak badać dorosłych na temat tego, jak wykorzystują Internet dla 
aktywności związanych z działaniami kulturalnymi i społecznymi. Warsztaty obyły się w sali partnera – 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień [04.04] 

- Przeprowadziliśmy KONFERENCJĘ WARSZTATOWĄ: DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ -CYBERPRZEMOC A ŻART. 
Młodzież badała opiekunów co wiedzą o Internecie – czy korzystają aktywnie i kreatywnie z mediów online 
w zakresie wszelkich aktywności związanych z działaniami kulturalnymi i społecznym. Konferencja odbyła w 
sali konferencyjnej partnera – Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku [08.04] - -  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze. Zaczęliśmy wspólną z uczniami pracę nad budowaniem 
scenariusza gry opierając się o analizy wyników badań przeprowadzonych przez młodzież [wywiady na 
scenie z dorosłymi i ankiety] w czasie konferencji. Warsztaty obyły się w sali partnera – Gdańskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależnień [11.04] 

 [dodatkowe działanie] [kampania informacyjno-promocyjna]  

- Prezentacja projektu w czasie 30 minutowej audycji radiowej w TOK FM. [13.04]  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze. 1 warsztat dotyczył koontynuacji pracy nad scenariuszem  gry, 
powstały pierwsze założenia do sondy + 1 warsztat, który dotyczył zagadnienia „Jak wykorzystać i dlaczego 
elementy obrazu: „Sąd ostateczny” H.Memlinga w warsztacie online [gra i sonda] Warsztaty obyły się w sali 
partnera – Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień [18.04]  

[dodatkowe działanie] [kampania informacyjno-promocyjna] Prezentacja projektu w czasie VI Pomorskiego 
Kongresu Obywatelskiego. Mieliśmy tam swoje stanowisko.  [11.05] 

[dodatkowe działanie] [kampania informacyjno-promocyjna] Prezentacja projektu w Warszawie -  debata 
„Cyfrowa tożsamość – kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?”MAC. Warszawa. 10.00-
11.15. .[13.05]  

[dodatkowe działanie] [kampania informacyjno-promocyjna] Prezentacja projektu w czasie X 
Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotekarzy. Połączylismy się online z Gdańska [skype] z Bibiloteką 
pedagogiczną w Lipsku/ [15.05.]  

- Przeprowadziliśmy 3 warsztaty robocze. Powstały szkice robocze – indywidualne projekty – autoportrety - 
każdego z uczestników warsztatów. Każdy interpretował graficzne wylosowany wariant odpowiedzi będący 
częścią scenariusza gry. Warsztaty obyły się w sali partnera – Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
[16.05]  

- Przekazaliśmy obrobione szkice do profesjonalnego grafika, który przygotował poszczególne graficzne 
elementy gry [augmentacje]. Gdy te gotowe augmentacje wróciły do nas przekazane zostały do twórcy 
technicznego, który zaadaptował istniejący silnik gry [w technologii Augmented Reality – Rozszerzona 
Rzeczywistość] - [licencja na Polskę od Fundacji Ezzev] i osadził w nim nowe augmentacje [opracowane 
autoportrety uczestników i wybrane przez nich elementy z obrazu H.Memlinga „Sąd ostateczny”- licencja 
od Muzeum Narodowego w Gdańsku]. Tak powstał prototyp gry – podstawy warsztatu online.  [16.05-
03.09] 
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- Stworzyliśmy pierwszy spot filmowy spot promocyjny – zwiastun projektu - w którym wystąpiły osoby z 
grupy warsztatowej i zespół projektu. [01.07-30.09]  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze. Wspólnie z młodzieżą testowaliśmy grę i zbieraliśmy uwagi. Na 
warsztatach obecny był grafik, aby „na żywo” wysłuchał uwag twórców – uczniów -  swoich autoportretów. 
Podjeliśmy także ostateczną decyzje o nazwie warsztatu online, który tworzyliśmy. Ta nazwa to: DIALOG. 
DLACZEGO? Warsztaty obyły się w sali partnera – Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień [05.09]  

- Pracowaliśmy nad grą poza warsztatami. Otrzymane poprawki zostały implementowane do gry. Wspólnie 
z profesjonalistami [ grafik i twórca techniczny] przygotowaliśmy wersję beta gry - gotową do publicznych 
testów – poprawialiśmy augmentację i funkcjonalności [12.-30.09] 

-  Opublikowaliśmy pierwszy zwiastun promocyjny projektu [01.10-02.12]  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze. Stworzyliśmy sondę online – część powstającego warsztatu 
online. Warsztaty obyły się w sali partnera – Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień [03.10]  

- Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze – TESTY OTWARTE.  

- Odbyły się testy z dwiema grupami dorosłych: najpierw byli to rodzice i opiekunowie [seniorzy], następnie 
grupa profesjonalistów; nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy. Pary pokoleniowe na scenie, pod okiem 
instruktorów i przed widownia zagrali w grę i wyjaśniali jej cel i sposób korzystania, a także swoje 
motywacje. Warsztaty obyły się w sali konferencyjnej partnera – Wyższa Szkoła Ateneum w Gdańsku 
[10.10]  

- Równolegle powstawała muzyka do gry przygotowana przez artystę - Tomka Lipnickiego – lidera zespołów 
Lipali i Illusion. Muzyka została implementowana do gry. Następnie gotowe sample muzyczno-wokalne 
zostały implementowane do gry i testowane [10.10-28.11] 

 - Równolegle trwała kampania informacyjno – promocyjna projektu w social mediach i w sieci kontaktów 
organizatorów i partnerów. Jej kulminacja była sonda online projektu [22.11-20.20] 

-  Przeprowadziliśmy 2 warsztaty robocze. To było ostatnie spotkanie grupy warsztatowej przed konferencja 
drugą i ostatnie w projekcie w tej formie pracy. Czas warsztatu podzieliliśmy na podsumowanie i dyskusję – 
każdy indywidulanie miał szanse na refleksje i takie były. I w drugiej części przygotowaliśmy się do 
konferencji. Każdy przećwiczył swoje wystąpienie [już trenowane wypowiedzi i gotowość do dialogu z  
10.10 – sprawdzone w czasie  testów]. Warsztaty obyły się w sali partnera – Gdańskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień [28.11] 

[dodatkowe działanie] [kampania promocyjno-informacyjna] Zaprezentowaliśmy projekt, temat i znaczenie 
edukacji medialnej w gronie profesjonalistów – edukatorów i terapeutów na spotkaniu w ośrodku pomocy 
MROWISKO, w Gdańsku – na FORUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ [28.11] 

- Przygotowaliśmy miejsce w stronie projektu do osadzenia wyniku projektu – WARSZTATU ONLINE [gra + 
sonda]: DIALOG. DLACZEGO? Opublikowaliśmy wynik projektu [29.11-20.12]  

- Zaprezentowaliśmy publicznie wynik projektu. Przeprowadziliśmy konferencję warsztatową, w czasie 
której każdy uczestnik musiał publicznie wystąpić, odbyła się prezentacja pełnej gry i sondy. 
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- Odbyła się dyskusja między pokleniowa. Każdy zainteresowany otrzymał dostęp do wyniku gry i instrukcję 
jak postąpić decydując się na - przeprowadzenie lekcję, godzinę wychowawcza, zajęcia, rozmowy, spotkania 
w szkole lub w domu, w grupie lub kameralnie – korzystanie z tego innowacyjnego narzędzia 
edukacyjnynego. Każdy uczeń z grypy warsztatowej otrzymał Certfikat udziału w projekcie. Konferencja była 
rejestrowana filmowo, dokumentowana fotograficznie i transmitowana online [02 .12]  

- Opracowaliśmy materiały wizualne [filmowe i fotograficzne] po konferencji. Przez cały rok trwania 
projektu regularnie powstawały online dokumentalne galerie zdjęciowe archiwizujące wydarzenia [03.12-
17.12]  

- Przygotowaliśmy drugi materiał wizualny promujący projekt – spot gif [03.12-20.12] ETAP 
PODSUMOWANIA od  03.12 do 20.12.2013  

- Przeprowadziliśmy prace nad ewaluacją projektu [03.12-20.12] - Opublikowaliśmy materiał wizualny 
promujący projekt [18.-20.12]  
  
- Podumowaliśmy przygotowywany raport finansowy i merytoryczny po projektowy do przekazania MKiDN 
[20.12]  
 

3)   informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4)   odpisy uchwał zarządu fundacji,  

UCHWAŁA NR 1/2013 -  ZASAD ROZLICZEŃ I PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM D-ID  

UCHWAŁA NR 1/A/2013 -  DELEGOWOWANIE DO PROJEKTU D-ID 
UCHWAŁA NR 2/2013 -  REGULAMIN ZASADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

UCHWAŁA NR 3/2013 - ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 

MERYTORYCZNEGO ZA 2012 

UCHWAŁA NR 4/2013  - URUCHOMIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE D-ID 

UCHWAŁA NR 5/2013 -  ZASADY WOLONTARIATU  

UCHWAŁA NR 6/2013 -  ZWROT KOSZTÓW NOCLEGU ATENY – D-ID 

UCHWAŁA NR 7/2013 - URUCHOMIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE D-ID 
UCHWAŁA NR 8/2013 - WKŁAD WŁASNY W PROJEKCIE DT 

UCHWAŁA NR 9/2013 - ZASADY ROZLICZANIA DELEGACJI FCP I PROJEKTY UE 

UCHWAŁA NR 10/2013 - ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI 
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5)   informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności 
oraz procentowy stosunek przychodu osiągnięt tego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 
Fundacja Citizen Project osiągnęła w 2013 przychody z działalności statutowej (darowizny, dotacje i 
inne przychody określone statutem Fundacji). 

 
 
a) W roku 2013 przychody statutowe wyniosły 185 762,52 zł składały się na nie: 

 
 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH 2013 

DAROWIZNY OTRZYMANE KONTO 14 500,00 

 
1. FUNDATOR 

700-1 12 900,00 

 
2. OSOBY PRYWATNE 

700-5 1 600,00 

DOTACJE OTRZYMANE  148 735,29 

1. Dotacja MKiDN w ramach programu Edukacja Kulturalna i 
Diagnoza Kultury - umowa 01447/12/DEK z dnia 04.07.2012 

700-4 96 500,00 

DOTACJE UE 700-3 52 235,29 

PROJEKT D-ID 700-3-1 48 475,96 

PROJKET ID-EYE 700-3-2 3 759,33 

POZOSTAŁE  22 527,23 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - PROJEKT GR 700-2 2 527,23 

POZOSTAŁE PRZYCHODY - USŁUGI GPCU - działalność odpłatna 700-6 20 000,00 

RAZEM 185 762,52 
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Przychody statutowe w 2013 związane były z następującymi projektami: 
 
 

PRZYCHODY DT 129 400,00 

PRZYCHODY D-ID 48 475,96 

PRZYCHODY ID-EYE 3 759,33 

PRZYCHODY GR 2 527,23 

PRZYCHODY OGÓLNE FUNDACJI 1 600,00 

RAZEM 185 762,52 

 
 

b) Przychody z działalności odpłatnej 
 

Fundacja Citizen Project w 2013 roku prowadziła działalność odpłatną, przychody z działalności 
odpłatnej wynosiły 20 000 zł, stanowiły przychody otrzymane od Gdańskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień z tytułu opracowania koncepcji i organizacji konferencji „Dynamiczna Tożsamość – 
Cybeprzemoc a żart”, na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 04.02.2013. Przychody 
zostały w całości przeznaczone na cele statutowe działalności odpłatnej związane z realizacją 
konferencji w projekcie DT 2013.   
 
 

c) Przychody finansowe (odsetki bankowe) w 2013 nie wystąpiły. 
 

 
d) Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych dotacji w 2013 roku na realizację 

statutowych projektów w kolejnych latach wynosiły 84 957,80 zł. Zaliczone kwoty stanowić będą 
przychody w kolejnych latach, w których zrealizowane zostaną cele przewidziane projektami. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 

PROJEKT GRUNDVIG 51 555,33 

PROJEKT D-ID 37 161,80 

PROJEKT ID-EYE -3 759,33 

RAZEM 84 957,80 
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6)   informację o poniesionych kosztach na:  

a) realizację celów statutowych  

W 2013 roku koszty statutowe wynosiły: 

 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  

W 2013 roku koszty administracyjne wynosiły 66,60 zł i stanowiły pozostałe koszty 
administracyjne z tytułu zakupu znaczków pocztowych i odsetek od zaległości podatkowych. 
 

c) działalność gospodarczą - NIE DOTYCZY 

d) koszty działalności odpłatnej wynosiły 20 000 zł  
e) Koszty w całości związane były z organizacją konferencji składały się na nie wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie, faktury za usługi według następującej 
kalkulacji: 

Koncepcja konferencji 3 000,00 
Oprawa graficzna  2 000,00 

Organizacja konferencji 7 000,00 
Prowadzenie konferencji 2 900,00 

Rejestracja filmowa konferencji 2 500,00 
Montaż 1 800,00 

Poczęstunek 800,00 
RAZEM 20 000,00 

 

ZESTAWIENIE  KOSZTÓW STATUTOWYCH 2013 KONTO KWOTA 

KOSZTY STATUTOWE OGÓLNE 500-0 2 230,29 

KOSZTY STATUTOWE - DT 500-1 129 608,20 

- MKiDN 500-1-1 96 500,00 

- WKŁAD WŁASNY 
(w tym koszty działalności odpłatnej: 20 000) 

500-1-2 32 900,00 

- NIEKWALIFIKOWANE 500-1-3 208,20 

KOSZTY STATUTOWE - D-ID 500-2 48 475,96 

KOSZTY STATUTOWE - ID-EYE 500-3 3 759,33 

KOSZTY STATUTOWE - GR 500-4 2 527,23 

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 2013  186 601,01 
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Wynagrodzeń pracowników z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej 
za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni. 

 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku wyniosło 3 728,36 zł., 
Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2013 roku: 11 185,08 zł. 
 
f) Kosztu finansowe stanowiły różnice kursowe ujemne w kwocie 558,80 zł. 
 
d) Pozostałe koszty – BRAK 

 

Fundacja Citizen Project w związku z prowadzoną działalnością statutową w 2013 roku 
(prowadzonymi projektami opisanymi powyżej) poniosła stratę w wysokości 1 463,89 zł, która 
zgodnie z uchwałą zarządu 2/2014 z 30.06.2014 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2013 rok 
została zaliczona w ciężar kosztów działalności statutowej na rok 2014. 
 

 

7)  pozostałe dane: 

 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 
Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.  
 
Fundacja współpracowała ze zleceniobiorcami na zasadach umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i 
zlecenie). Wynagrodzenia netto oraz obciążenia publiczno-prawne zostały w całości opłacone w 2013 
roku. 
 

 
b) 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 – BRAK 

c) 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 – BRAK 
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. 

Łączny koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wynosił: 119 393,76 zł. 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ OSÓB 
ŁĄCZNY KOSZT 
WYNAGRODZEŃ 

WYNAGRODZENIE 
NETTO 

UMOWY O DZIEŁO 5 51 650,00 47 001,00 

UMOWA ZLECENIE 3 67 743,76 50 130,67 

RAZEM: 119 393,76 97 131,67 

 
 
Obciążenia publiczno-prawne z tytułu umów cywilnoprawnych wynosiły łącznie: 22 262,09 zł 
 

PODATEK 
DOCHODOWY

PIT - 4 SPOŁECZNE ZDROWOTNE FUNDUSZ 
PRACY RAZEM ZUS

UMOWY O DZIEŁO 5 4 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMOWA ZLECENIE 3 3 950,00 7 675,88 5 348,64 638,57 13 663,09

8 599,00 7 675,88 5 348,64 638,57 13 663,09RAZEM:

SKŁADKI ZUS
RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 

OSÓB

 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 
takich pożyczek,  

W roku obrotowym Fundacja nie udzielała pożyczek.  
 
 
f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Środki pieniężne na dzień 31-12-2013 Fundacji wynosiły 90 484,48 zł.  

ŚRODKI PIENIĘŻNE STAN 31-12-2013

KASA 637,80

RACHUNEK BANKOWY - FCP 77,26

RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY - 
PROJEKT DT

23,15

RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY - 
PROJEKT D-ID

35 959,70

RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY - 
PROJEKT GR

53 786,57

RAZEM 90 484,48
 



FUNDACJA CITIZEN PROJECT – SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 

 

  

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek – BRAK 

h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – 
BRAK 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – BRAK 

j)    wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych – BRAK 

 

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

W roku 2013 miała miejsca działalność fundacji zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe w 
ramach prowadzonych projektów - projekt edukacyjny „DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – warsztat online 
jako dialog pokoleń”, dofinasowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Edukacja kulturalna.  
 

PRZYCHODY STATUTOWE - DT 129 400,00

KOSZTY STATUTOWE - DT 129 608,20

STRATA ZA ROK 2013 - PROJEKT  DT -208,20
 

 

9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja w 2013 roku nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 
 
Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe z tego tytułu.  

 
Deklaracje podatkowe są składane w I Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. 

 

10) Informacje o kontrolach: 
 
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
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