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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2014 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA STOWARZYSZENIA
Forum Rozwoju Warszawy
ADRES SIEDZIBY
ul. Chmielna 2 m. 31, 00-020 Warszawa
e-mail: info@forumrozwoju.waw.pl
tel.: 606 288 051
www: http://www.forumrozwoju.waw.pl
DATA WPISU W KRS
08.02.2007
NR KRS
0000273573
REGON
141534815
NIP
5222904093
WŁADZE STOWARZYSZENIA

- WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

- ZARZĄD w składzie:
MIKOŁAJ PIEŃKOS – prezes, 
ARKADIUSZ JERZAK – sekretarz, 
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ – skarbnik, 

- KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
PATRYK ZAREMBA,
ROBERT MIGAS, ul.
MICHAŁ HARASIMOWICZ,

CELE, SPOSOBY REALIZACJI I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
- CELE
1. Działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji.
2. Popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach bieżących  i  planach  na  
przyszłość.
3. Popularyzacja  wiedzy o współczesnej  architekturze  i  urbanistyce.  Wsparcie  dla  tworzenia  architektury  na  
wysokim  poziomie  estetycznym  i  funkcjonalnym,  sprzeciwianie  się  powstawaniu  architektury  niedbałej  i  
szkodliwej przestrzennie.
4. Popularyzacja i  promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i  idei  zrównoważonego rozwoju.  
Lobbing na rzecz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Poparcie  dla  rozwoju  i  rewitalizacji  przestrzeni  miejskiej.  Wsparcie  dla  rewitalizacji  istniejących  placów  
miejskich  i  tworzenia  nowych,  organizowania  przestrzeni  publicznych  przyjaznych  pieszym,  troska  o  małą  
architekturę i zieleń.
6. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, między innymi z zakresu infrastruktury drogowej,  
szynowej i lotniczej, architektury i inżynierii budowlanej.
7. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych najlepszych pod względem 
funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
8. Integracja  środowisk,  w  tym  studentów  z  różnych  uczelni,  fachowców  z  wszelkich  branż  związanych  z  
inwestycjami i  rozwojem miasta jak i  pasjonatów niezwiązanych zawodowo z tematem, popierających rozwój  
Warszawy  i  jej  aglomeracji.  Wymiana  wiedzy,  doświadczeń  i  wzajemne  wsparcie  celem  wspólnego,  
skutecznego działania.
9. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta i  
jego infrastruktury.
10. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2014 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE – c. d.

- SPOSOBY REALIZACJI
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o istniejących, projektowanych i planowanych 
elementach infrastruktury miejskiej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz 
poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
3.  Organizacja i  uczestnictwo w spotkaniach,  konferencjach,  seminariach,  kursach,  szkoleniach,  warsztatach,  
prelekcjach,  wykładach,  wystawach  i  wycieczkach,  przedstawiających  aktualny  stan  oraz  wiedzę  dotyczącą  
istniejących,  projektowanych  i  planowanych  inwestycji  w  sferze  infrastruktury  miejskiej,  w  szczególności  w  
aglomeracji warszawskiej.
4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami 
statutowymi  w  postępowaniach  administracyjnych,  procedurach  związanych  z  planami  zagospodarowania  
przestrzennego  oraz  procesach  sądowych,  związanych  z  blokowaniem  rozwoju  infrastruktury  miejskiej,  w  
procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i 
opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
7.  Współpraca  z  innymi  organizacjami  pożytku  publicznego,  stowarzyszeniami,  fundacjami,  instytucjami,  
przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu.
8. Współpraca z administracją publiczną.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Udział w otwartych konkursach ofert.
11. Udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej ogłaszające otwarte 
konkursy ofert.
12. Udział w inicjatywach lokalnych.

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG KLASYFIKACJI PKD
- DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z – działalność portali internetowych
74.20.Z – działalność fotograficzna
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
NIE PROWADZONO
- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NIE PROWADZONO

ILOŚĆ CZŁONKÓW ZWYKŁYCH STOWARZYSZENIA
24 OSOBY

PRZEPROWADZONE KONTROLE
NIE BYŁY PRZEPROWADZONE KONTROLE
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II. INFORMACJE FINANSOWE

UZYSKANE PRZYCHODY
- SKŁADKI BRUTTO
1640,00 PLN
- INNE PRZYCHODY

 Z WPŁAT 1% PODATKU
2100,10 PLN 

PONIESIONE KOSZTY
- ADMINISTRACYJNE
3517,20 PLN ; W TYM:

3510,00 PLN – USŁUGI OBCE
       0,00 PLN - WYNAGRODZENIA 
        7,20 PLN – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

SALDO NA KONCIE BANKOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014
9155,24 PLN
Volkswagen Bank Polska 13 2130 0004 2001 0468 9253 0001
ZŁOŻONE DEKLARACJE PODATKOWE
CIT-8
AKTYWA TRWAŁE

 0,00 PLN
AKTYWA OBROTOWE
9562,94 PLN
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2014 ROKU

III. INICJATYWY, PROJEKTY

1. Nowa Świętokrzyska

Idea mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zaprojektowania i uporządkowania ulicy Świętokrzyskiej po
budowie  centralnego  odcinka II  linii  metra.  Działania  na  rzecz  przemiany  ul.  Świętokrzyskiej  stowarzyszenie
prowadzi  od  5  lat.  M.  in.  dzięki  apelom  stowarzyszenia,  ulica  przeszła  znaczącą  przemianę.  Jezdnie  zostały
zwężone,  parkowanie  uregulowane,  powstały  drogi  i  pasy  rowerowe,  zieleń  i  mała  architektura.  Na  ul.
Świętokrzyskiej pilotażowo wykorzystano nowe wytyczne urządzania przestrzeni publicznej w Warszawie, które w
przyszłości mają się stać obowiązującymi standardami.

Strona www: http://www.forumrozwoju.waw.pl/swietokrzyska/start

2. Przystanek Centrum – zmieńmy rondo Dmowskiego!

Stowarzyszenie od początków działalności apeluje o gruntowną przemianę ronda Dmowskiego i utworzenie  w
jego rejonie głównej przestrzeni publicznej  Warszawy.  Stało się to podstawą projektów "Plac Defilad" i  "Aleja
Marszałkowska". 

W ubiegłym roku Ratusz zadeklarował, że będzie dążyć do wyznaczenia naziemnych przejść na rondzie. W związku
z tym stowarzyszenie wspólnie z innymi stowarzyszeniami oraz osobami zainteresowanymi przyjazną przestrzenią
w  centrum  zawiązało  grupę  roboczą,  działającą  na  rzecz  kompleksowej  przemiany  ronda  w  skrzyżowanie
stanowiące  centralny  punkt  Warszawy.  Wśród  postulatów  znalazło  się  odzyskanie  przestrzeni  dla  pieszych  i
rowerzystów, ułatwienie przesiadek, poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz uwolnienie przestrzeni pod nową
zabudowę południowych narożników skrzyżowania.

Przygotowana  została  strona  internetowa,  zawierająca  10  argumentów  za  popieranymi  przez  stowarzyszenie
zmianami.  Opracowane  zostały  materiały  tekstowe  i  grafiki  wskazujące  na  zalety  tego  rozwiązania  oraz
wizualizacja,  ukazująca skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i  Marszałkowskiej w formie placu miejskiego, z nową
zabudową w narożach.

W celu analizy możliwości wprowadzenia zmian na rondzie, ratusz zlecił opracowanie koncepcji, obejmującej nie
tylko rondo Dmowskiego, ale również ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskie.

Strona www: http://forumrozwoju.waw.pl/rondodmowskiego

3. Twoja Dawna Twarz

Projekt  zainicjowany  w 2009  r.  zakłada  ustawienie  w  przestrzeni  miasta  postumentów ukazujących  to  samo
miejsce  przed  i  po  wojnie.  W  latach  2013-2014  w  ramach  projektu  zgromadzono  ponad  30  par  zdjęć,
przedstawiających Warszawę przedwojenną oraz obraz jej wojennych zniszczeń. 

Pod koniec 2014 r.  projekt został  przygotowany do zgłoszenia do Budżetu Partycypacyjnego 2016 w dzielnicy
Śródmieście. 

4. Jaka Warszawa po wyborach? Pytamy kandydatów

W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi Forum Rozwoju Warszawy zadało wszystkim 11
kandydatom  na  prezydenta  miasta  20  pytań  o  kierunki  rozwoju  i  priorytety  na  najbliższą  kadencję.
Stowarzyszenie pytało o rzeczy, które nie są chwytliwymi hasłami wyborczymi. Odpowiedzi na przygotowane
pytania  nie  były  łatwe  i  oczywiste  –  miały  pozwolić  lepiej  poznać  kandydatów  i  wyrobić  sobie  opinię  o  ich
podejściu do tworzenia i rozwoju miasta. Było to szczególnie ważne, ponieważ w toku kampanii wyborczej nie
odbyła się żadna debata z udziałem wszystkich kandydatów.

Na  przesłane  pytania  odpowiedziało  troje  kandydatów:  Andrej  Gorayski  (KWW  Demokracja  Bezpośrednia),
Joanna Erbel (KW Partia Zieloni) i Sebastian Wierzbicki (KW SLD Lewica Razem). Pytania przygotowane przez
FRW zostały również uwzględnione w kwestionariuszu na portalu mamprawowiedziec.pl. Szczegółowa ankieta
została skierowana do wszystkich osób startujących w wyborach samorządowych w Warszawie.

Odpowiedzi  kandydatów  są  dostępne  pod  adresem:  http://forumrozwoju.waw.pl/artykuly/jaka-warszawa-po-
wyborach-odpowiedzi-kandydatow/
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

1. KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO:

- przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (udział w Prezydium)

Działalność Komisji

 Odbyło się 6 spotkań

 Główne tematy poruszane na posiedzeniach:

◦ plany miejscowe (m. in. Osi Saskiej, Cypla Czerniakowskiego, Foksal), projekty modernizacji 
ul. Świętokrzyskiej i pl. Powstańców Warszawy.

- przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (udział w Prezydium)

Działalność Komisji

 Odbyło się 20 spotkań

 Przyjęto 22 uchwały  zawierające stanowiska Komisji w sprawie zagadnień i projektów z zakresu 
transportu. 

 - ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

2.  WNIOSKI  I  UWAGI  W  PROCEDURACH  SPORZĄDZANIA  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Wnioski:
 mpzp rejonu ul. Płaskowickiej,
 mpzp Osi Saskiej.

Uwagi: 
 mpzp Śródmieścia Południowego w rejonie Poznańskiej,
 mpzp rejonu ul. Twardej,
 mpzp rejonu Powiśla Południowego,
 mpzp rejonu Foksal.

Ponadto  stowarzyszenie  prowadziło  aktywną  działalność  mającą  na  celu  zachęcić  mieszkańców  Warszawy  
do składania wniosków i uwag do planów oraz udziału w dyskusjach publicznych. Na bieżąco informowało o  
terminach konsultacji i nakłaniało do udziału w procedurach poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne. 

 

3. BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

Stowarzyszenie  było  jedną  z  organizacji  lobbujących  na  rzecz  wprowadzenia  w  Warszawie  budżetu
partycypacyjnego.  Członkowie  stowarzyszenia  brali  udział  w  konferencjach  i  debatach  dotyczących  budżetu
partycypacyjnego  oraz  w  maratonie  pisania  projektów.  Opracowany  wspólnie  przez  stowarzyszenie  projekt
wyznaczenia  przejścia  dla  pieszych  przez  ul.  Andersa  przy  pl.  Bankowym  został  zgłoszony  przez  jednego  z
członków  w  ramach  budżetu  partycypacyjnego  w  Śródmieściu.  Projekt  był  promowany  na  stronie  www  i
Facebooku, zyskał także poparcie stowarzyszenia Zielone Mazowsze. W głosowaniu w czerwcu 2014 r. zdobył 1017
głosów (10% głosujących), zajął 11. miejsce w dzielnicy Śródmieście i został wybrany do realizacji w 2015 r.

W drugiej edycji budżetu partycypacyjnego członkowie i sympatycy stowarzyszenia zostali wybrani do zespołów
ds. budżetu partycypacyjnego w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. Zespoły decydowały m. in. o podziale dzielnic
na obszary, podziale środków pomiędzy obszary oraz limitach kwot na projekty. 
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – c.d.

4. PISMA, WNIOSKI, INTERWENCJE

- Wnioski o poprawę warunków ruchu pieszego na ul. Nowowiejskiej, Żurawiej i Pańskiej
Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o przywrócenie chodników na trzech ulicach w centrum. Pozytywnie
rozpatrzony został wniosek dot. ul. Nowowiejskiej, gdzie chodnik znów funkcjonuje.

- Wniosek o racjonalizację działań miasta w kwestii mikroplanów
W  związku  z  niepokojącym  zjawiskiem  przygotowywania  i  uchwalania  mikroplanów  zagospodarowania  dla
pojedynczych działek, stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Biura Architektury o wyjaśnienia.

- Wnioski o informację na temat Nowego Centrum Warszawy i Dzielnicy Wisła
W związku z wpisaniem do budżetu miasta środków na ww. zadania, stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o
informację na temat zadań planowanych do realizacji za te pieniądze. 

- Wniosek o udostępnienie standardów projektowych dla przestrzeni pieszych
Na  wniosek  stowarzyszenia  udostępniony  został  dokument  "Strategia  rozwoju  systemu  transportu  pieszego.
Wytyczne". Stowarzyszenie otrzymało także informacje na temat planowanego wykorzystania dokumentu przy
modernizacji ul. Świętokrzyskiej.

- Wniosek o informację na temat postępów prac nad mpzp Ściany Wschodniej
Stowarzyszenie  wystąpiło  z  wnioskiem  o  informację  na  temat  terminu  wyłożenia  planu  (do  dziś  nie  został
dotrzymany) oraz jego założenia, w związku z poszerzeniem zakresu o rondo Dmowskiego.

- Wniosek dotyczący systemu 19115
Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o poprawki w funkcjonowaniu systemu 19115, umożliwiającego zgłaszanie
problemów w przestrzeni miasta.

- List otwarty w sprawie Trasy Świętokrzyskiej i przejrzystości inwestycji drogowych
Stowarzyszenie wraz z 4 innymi organizacjami złożyło list otwarty do wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza w
związku z  brakiem przejrzystości  inwestycji  drogowych oraz  szkodliwym dla  miasta projektem budowy Trasy
Świętokrzyskiej.

- Apel do posłów w sprawie ustawy o ochronie krajobrazu
Stowarzyszenie  wspólnie  z  kilkoma  innymi  organizacjami  złożyło  list  intencyjny  do  posłów  z  prośbą  o
przyspieszenie prac nad ustawą o ochronie krajobrazu powstającą z inicjatywy Prezydenta RP. 

- Interwencja w sprawie parkowania na ul. Żurawiej
Stowarzyszenie  wnioskowało  o  poprawę  bezpieczeństwa  pieszych  na  ul.  Żurawiej,  poprzez  budowę  wysp
uniemożliwiających nielegalne parkowanie. Zarząd Terenów Publicznych wybudował wyspy.

V. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW

Na stronie internetowej stowarzyszenia w ciągu roku ukazało się  27 artykułów.  Dotyczyły one projektów lub
działań, w których uczestniczyło stowarzyszenie (Świętokrzyska, Rondo Dmowskiego, pytania do kandydatów w
wyborach)  oraz  interwencji  i  zgłaszanych  postulatów  (zmiany  na  ul.  Próżnej,  ustawa o  ochronie  krajobrazu,
krytyka przygotowywanych mikroplanów). Stowarzyszenie prezentowało dobre rozwiązania z innych miast oraz
promowało  ciekawe  wydarzenia.  Zachęcało  również  do  składania  uwag  i  wniosków  do  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego  (m.  in.  rejonu  Osi  Saskiej)  oraz  do  udziału  w  budżecie  partycypacyjnym.
Stowarzyszenie  brało  również  udział  w  pracach  KDS  ds.  transportu,  który  apelował  o  zmiany  w  projektach
ważnych arterii drogowych.
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V. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW – c.d.

Najpopularniejszy artykuł  został  przeczytany prawie  2300 razy,  a  wszystkie  łącznie – ponad 11  000 razy.  To
prawie 40 proc. odwiedzin na stronie www. Poniżej lista wszystkich artykułów:

Przejście drugą stroną ulicy
Dwie działki, dwa plany?
Jaka Warszawa po wyborach? Odpowiedzi kandydatów
Jaka Warszawa po wyborach? Pytamy kandydatów
Uwagi do projektu Czerniakowskiej-bis
Trasa Świętokrzyska będzie miejską ulicą?
Świętokrzyska – przełom czy zmarnowana szansa?
Petycja o zmiany na ul. Grójeckiej
Uwagi FRW do planu Śródmieścia Południowego w rejonie Poznańskiej
Projekt FRW wybrany w budżecie partycypacyjnym!
Próżna – stracona szansa?
Na co wydać 26 mln zł? Zdecyduj
Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!
List otwarty w sprawie Trasy Świętokrzyskiej
Uwagi FRW do planu ul. Twardej
Warszawa 19115 – system do naprawy
Czy mikroplany nie zaszkodzą Warszawie?
Uwagi FRW do planu Powiśla Południowego
Szkoły w centrum – jak to robią inni
Pytamy ratusz o rondo Dmowskiego I 
Pytamy ratusz o rondo Dmowskiego II
Poprzyj wniosek o nowe przejście na pl. Bankowym
Urzędnik z mieszkańcem wymyślają miasto
Wnioski FRW do planu miejscowego Osi Saskiej
Coraz bliżej nowej Świętokrzyskiej
Niech nam palma nie odbija

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

1. SERWIS WWW

W ciągu roku stronę www stowarzyszenia odwiedziło 8,9 tys. osób, które wykonały 29 tys. odsłon. W porównaniu
z ubiegłym rokiem oznacza to spadek o ok. 40%. Główną przyczyną spadku jest słaba pozycja w wyszukiwaniu
Google. Spadła też liczba wejść z forum skyscrapercity.com, co wynika z mniejszej aktywności FRW na forum. 

2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Profil stowarzyszenia na Facebooku w ciągu roku zyskał niemal 1000 nowych fanów co oznacza wzrost o 30%.
Profil  jest  prowadzony  przez  kilka  osób,  jego  zawartość  stanowią  informacje  o  działaniach  stowarzyszenia,
artykuły i interwencje, zdjęcia Warszawy, doniesienia o sprawach ważnych dla przestrzeni miasta i komentarze do
najważniejszych  wydarzeń.  Najpopularniejsze  wpisy  docierają  do  ponad  5  tys.  osób  i  zbierają  ponad  100
"polubień" i komentarzy. Wpisy publikowane na Facebooku ukazują się również na Twitterze.

3. INNE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie złożyło nominacje do trzeciej edycji Nagrody Architektonicznej Polityki. Nagroda ma wyróżniać
najlepsze budynki, budowle i przestrzenie, zrealizowane w 2014 r. Stowarzyszenie wyróżniło 4 obiekty: wieżowiec
Cosmopolitan, nowoczesną kamienicę przy Chmielnej 25, budynek Plac Unii i apartamentowiec Rebel One przy
Mińskiej.

 Sprawozdanie opracowali: Mikołaj Pieńkos, Arkadiusz Jerzak, Paweł Łukaszewicz
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