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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2015 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA STOWARZYSZENIA
Forum Rozwoju Warszawy
ADRES SIEDZIBY
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
e-mail: info@forumrozwoju.waw.pl
tel.: 508 568 634
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, 
JERZY TARŁOWSKI – skarbnik, 

- KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
PIOTR STEFAŃSKI, 
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ, 
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
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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
26 OSÓB

PRZEPROWADZONE KONTROLE
NIE BYŁY PRZEPROWADZONE KONTROLE
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II. INFORMACJE FINANSOWE

UZYSKANE PRZYCHODY
- SKŁADKI BRUTTO
  900,00 PLN
- INNE PRZYCHODY

 Z WPŁAT 1% PODATKU
4547,68 PLN 

PONIESIONE KOSZTY
- ADMINISTRACYJNE
4039,43 PLN ; W TYM:

 3675,44 PLN – USŁUGI OBCE
       0,00 PLN - WYNAGRODZENIA 
       0,00 PLN – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

SALDO NA KONCIE BANKOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015
 9490,80 PLN
Volkswagen Bank Polska 13 2130 0004 2001 0468 9253 0001
ZŁOŻONE DEKLARACJE PODATKOWE
CIT-8
AKTYWA TRWAŁE

         0,00 PLN
AKTYWA OBROTOWE
10534,99 PLN
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III. INICJATYWY, PROJEKTY

1. 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 2013 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

2. 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. 

IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

1. KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO:

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

Działalność Komisji:

http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_architektura_sprawozdan
ie_2015.pdf

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

Działalność Komisji:

http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_zdrowie_transport_2015.
pdf

 - ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Działalność Komisji:

http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_ochrona_dziedzictwa_spr
awozdanie_2015.pdf
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA -c.d.

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

Poza udziałem w procedurach planistycznych, 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. 

V. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW

Na stronie internetowej stowarzyszenia w ciągu roku ukazało się  20 artykułów. Dotyczyły one projektów lub
działań,  w  których  uczestniczyło  stowarzyszenie   oraz  interwencji  i  zgłaszanych  postulatów.  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.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

1. SERWIS WWW

W  ciągu  roku  stronę  www  stowarzyszenia  odwiedziło  9  tys.  osób,  które  wykonały  blisko  30  tys.  odsłon.  W
porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to utrzymanie się zainteresowania stroną na zbliżonym poziomie.

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 czwartej edycji Nagrody Architektonicznej Polityki. Nagroda ma wyróżniać
najlepsze budynki, budowle i przestrzenie, zrealizowane w 2015 r. 

 Sprawozdanie opracowali: 
Mikołaj Pieńkos, 

Arkadiusz Jerzak, 
Jerzy Tarłowski
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