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00‐071 Warszawa

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203)
oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) w imieniu zarządu Fundacji Normalne
Miasto „Fenomen”, przekazujęsprawozdanie z działalności za rok 2011.

Z poważaniem,
Hubert Barański
Prezes zarządu

Sporządził:
Tomasz Malinowski
Członek zarządu

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2011
Pkt 1
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, utworzona została aktem notarialnym z dn. 13 marca
2009r. przez pana Wiesława Kaczmarka. Siedzibąfundacji jest miasto Łódź, ul. Stanisława Wigury
12a, kod pocztowy 90‐301 Łódź. Adres do korespondencji: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen,
skrytka pocztowa 14, 90‐435, Łódź36.
Wpis do KRS nastąpił16 kwietnia 2009r. Otrzymany numer KRS: 0000327680. Otrzymany numer
REGON: 100 664 085.
W sprawozdawanym okresie w terminie od 1.01.2011 do 22.01.2011 zarząd fundacji funkcjonował
w składzie:
1.
2.
3.
4.

Patrycja Wojtaszczyk – prezes
Hubert Barański – członek zarządu
Tomasz Malinowski – członek zarządu
MichałLeszczyński – członek zarządu
Dnia 22 stycznia 2011 uległzmianie skład zarządu fundacji:

1. Przyję
to rezygnacjęp. Patrycji Wojtaszczyk z dn. 22 stycznia 2011 z funkcji prezesa fundacji i
członka zarządu
2. Przyję
to rezygnacjęp. Michała Leszczyńskiego z dn. 31 sierpnia 2010 z funkcji członka zarządu
3. Powoł
ano na członka zarządu p. Jarosława Góralczyka
4. Powoł
ano na prezesa fundacji p. Huberta Barańskiego

Celami Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i
kulturalnego rozwoju Łodzi i regiony łódzkiego, w szczególności poprzez:
1. Tworzenie oraz wspieranie programów społ
ecznych i gospodarczych oraz innych działań i
inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenia jakości życia w
nim;
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społ
eczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu;
3. Wspieranie rozwoju kultury i pielę
gnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
4. Wspieranie ochrony ś
rodowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
5. Wspieranie promocji Ł
odzi i regionu łódzkiego;
6. Wspieranie rozwoju turystyki i wypoczynku, w tym dzieci i mł
odzieży;
7. Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
8. Wspieranie nauki, edukacji, oś
wiaty i wychowania.

Pkt 2
Zgodnie z zapisami statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną
działalnośćpożytku publicznego, to jest:
A. Dział
alnośćnieodpłatna pożytku publicznego:
1. Dział
ania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w
ż
yciu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom życia publicznego i społecznego;
2. Samodzielne uczestnictwo w postę
powaniach administracyjnych i sądowych związanych z
realizacją celów statutowych lub świadczenia pomocy prawnej dla innych osób w takich
postępowaniach;
3. Dział
ania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postawy
obywatelskiej, aktywności i odpowiedzialności;
4. Dział
alnośćedukacyjną, wydawniczą, badawczą, dokumentacyjnąoraz szkoleniową;
5. Współ
pracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie na rzecz
organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie
wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji;
6. Inne dział
ania prowadzące do realizacji celów statutowych.
B. Dział
alnośćodpłatna pożytku publicznego:
1. Dział
alnośćwydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna oraz szkoleniowa;
2. Ś
wiadczenie usług doradczych, w tym uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i
sądowych w imieniu własnym lub na rzecz innych osób;
3. Organizacja wydarzeńkulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych;
4. Dział
alnośćna rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego transportu;

Realizacja celów statutowych w sprawozdawanym okresie obejmowała następujące działania:
1. Kontynuowanie comiesię
cznych przejazdów Łódzkiej Masy Krytycznej. Przejazdy Masy Krytycznej
organizowane sąjako manifestacje na podstawie Ustawy o zgromadzeniach. Wszelkie informacje o
organizacji Mas Krytycznych umieszczane są na dedykowanym tej akcji portalu
www.masakrytyczna.org. Cały czas wzrasta popularność tego wydarzenia zbliżając się
frekwencyjnie do liczby 1000 uczestników.
2. Organizacja drugiej edycji Ś
więta Cyklicznego w Łodzi na terenie parku Poniatowskiego. Fundacja
odpowiedzialna była za przygotowanie koncepcji obchodów Święta, nawiązanie współpracy z
organizacjami współtworzącymi wydarzenie, zapewnienie obsługi wydarzenia przez wolontariuszy
oraz działania promocyjne.
3. Kontynuowanie i zakoń
czenie w październiku 2011 projektu „Rzecznik Niezmotoryzowanych”.
Projekt wdrożony na podstawie umowy o dofinansowanie działańzawartej z Fundacjąim. Stefana
Batorego. Informacje o projekcie dostępne sąna stronie www.rzecznik.dlalodzi.info
4. Aktywne uczestnictwo w pracach nad nowym regulaminem konsultacji społ
ecznych. Przez cały
rok przedstawiciel fundacji uczestniczyłw 15 spotkaniach, w których końcowym efektem było
utworzenie dokumentu opisującego przebieg konsultacji społecznych. Wg wpracowanej koncepcji
konsultacje powinny być prowadzone dwutorowo – z organizacjami pozarządowymi oraz z
mieszkańcami. Prace zostały zakończone oczekiwaniem na przygotowanie Zarządzenia Prezydenta
Ł
odzi.

5. Przeprowadzenie projektu „Ogrodowa 39/43 – mój klucz do historii miasta”. Rozpoczą
łsięon w
kwietniu 2011 roku od warsztatów z uczniami z łódzkich szkół, którzy po spotkaniu z
przewodnikami rozpoczęli przygotowywanie swoich własnych tras zwiedzania po Starym
Cmentarzu w Łodzi. Każda z wycieczek miała powstaćwg klucza ‐ motywu przewodniego, tak aby
uczniowie zgromadzili jak najwięcej informacji nie tylko o pomniku, ale przede wszystkim o
człowieku i jego znaczeniu dla Łodzi. W czerwcu, grupy uczniów prezentowały swoje motywy
przewodnie, oprowadzając jurorów, konkurentów i znajomych po cmentarzu. Jury oceniało
zarówno wybór klucza doboru nagrobków jak i współpracęcałej grupy. W projektach docenione
zostały dociekliwość uczniów oraz rodzaj motywu przewodniego. Trasy zwiedzania,
zaproponowane przez uczniów zostały wydane w postaci broszur, dzięki którym osoby
zwiedzające Stary Cmentarz, mająokazjęspojrzećna cmentarz z nowej perspektywy, według
jednego z kluczy zaproponowanych przez uczestników projektu.
6. Wsparcie Sekcji Bibliotek Niepań
stwowych SzkółWyższych w Łodzi w zorganizowaniu imprezy o
nazwie „Odjazdowy Bibliotekarz 2011”. Jest to wydarzenie organizowane cyklicznie od 2010 roku
promujące biblioteki i czytelnictwo, integrowanie środowiska bibliotekarskiego, walkę ze
stereotypowym postrzeganiem zawodu bibliotekarza oraz promujące rower jako środek
transportu. Fundacja pomagała w zorganizowaniu przedsięwzięcia od strony administracyjnej i
marketingowej a także oddelegowała swoich wolontariuszy do pomocy przy zabezpieczaniu
przejazdu.
7. Uczestniczenie w pracach nad utworzeniem internetowego narzę
dzia raportowania w przestrzeni
publicznej na wzór brytyjskiego systemu pod nazwąFix My Street – w Polsce nazwanego projektem
„Naprawmyto.pl”. Przedstawiciel fundacji uczestniczyłw szeregu spotkańprojektujących polską
wersjęsystemu zaadaptowanądo możliwości polskiej administracji. Prace zostały zakończone w
październiku, kiedy to teżrozpoczęła sięrealizacja projektu pilotażu tego narzędzia na terenie
Ł
odzi. Projekt otrzymałfinansowanie od fundacji im. Stefana Batorego z Warszawy w ramach
umowy podpisanej na okres 9 miesięcy od 1 października 2011 do 30 czerwca 2012.
8. Uczestnictwo w projekcie realizowanym przez stowarzyszenie OPUS o nazwie „Gł
os łodzian się
liczy”. Fundacja Normalne Miasto została zaproszona do współpracy jako głos
wspierający/merytoryczne wsparcie. Przedstawiciel fundacji wziąłudziałw 4 spotkaniach jako
członek Rady Programowej projektu.
9. Przystą
pienie do inicjatywy „Łodzianie decydują” – uczestnictwo w czterech spotkaniach
poświęconych pomysłowi utworzenia uchwały obniżającej próg głosów inicjatywie
uchwałodawczej mieszkańców. Projekt uchwały opiera sięna istniejącym rozwiązaniu w Sopocie.
10. Współ
organizowanie „Velorution” – konferencji o tym, jak wprowadzono rower jako środek
transportu we Francji. Fundacja odpowiedzialna była za promowanie wydarzenia a także
częściowo za logistykępodczas konferencji w Urzędzie Miasta Łodzi.
11. Dwukrotne zorganizowanie – wraz z firmąBikemia – Masowego Przeglą
du Rowerowego. W
wyznaczonych terminach ‐ 18 marca oraz 18‐19 listopada , uczestnicy łódzkiej Masy Krytycznej
dysponujący tzw. szprychówkami mogli dokonaćbezpłatnego przeglądu technicznego swoich
rowerów – bezpłatne było regulowanie biegów, hamulców a w przypadku konieczności istotnych
napraw oferowany byłrabat.
12. Kontynuowanie uczestnictwa w sieci organizacji „Miasta dla rowerów”. Odbył
o się3 dniowe
spotkanie w Toruniu (będącego miastem gospodarzem) w dniach 18‐20 marca 2011, podczas
którego omawiano kwestie Święta Cyklicznego, zmian w Prawie o Ruchu Drogowym a także o
przyszłości sieci Miasta dla Rowerów.

13. Noc Muzeów na rowerach – fundacja podję
ł
a sięzorganizowania i zabezpieczenia przejazdu
rowerzystów w wieczór nazywany jako Noc Muzeów. Celem przedsięwzięcia było
popularyzowanie jazdy rowerem i promowanie światopoglądu, że do muzeum można pojechać
rowerem a także promowanie wydarzenia kulturalnego, jakim jest „Noc muzeów”.
14. Uczestnictwo w projekcie „Klucz” – fundacja został
a zgłoszona do projektu dotyczącego ekonomii
społecznej, w ramach którego otrzymała wsparcie i doradztwo marketingowe. W ramach tego
działania przygotowany zostałskład oraz druk publikacji na temat rowerów w mieście.
15. Zorganizowanie, w ramach Letniska na Księ
ż
ym Młynie, debaty o bezpieczeństwie ruchu. W
debacie udziałwzięli Arkadiusz Banaszek (wiceprezydent Łodzi), Tomasz Kacprzak (przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi), przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, członek zarządu
francuskiej Federacji Użytkowników Bicykli Olivier Schneider oraz Rzecznik Niezmotoryzowanych ‐
Wojtek Makowski.
16. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach poś
więconych konstruowaniu społeczeństwa
obywatelskiego na bazie istniejących organizacji pozarządowych – udział w pracach nad
„Programem Współpracy UMŁz NGO”, utworzeniem Łódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych
oraz Komisji Dialogu Społecznego
17. Udziałw Seminarium rowerowym w Krakowie – jego celem był
o zaprezentowanie najlepszych
praktyk dialogu pomiędzy stronąspołeczną, a samorządami. Można było usłyszećo przykładach
Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Łodzi. Przedstawione zostały równieżefekty dialogu pomiędzy
posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami
pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”.
18. Kontynuowanie monitoringu realizowania obietnic prezydenckich – po pierwszym roku
prezydentury podsumowano realizacjępostulatów głoszonych w czasie kampanii oceniając je
zerojedynkowo.
19. Uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w UMŁna stanowisko Peł
nomocnika prezydenta ds.
polityki rowerowej. W komisji oceniającej kandydatów na zaproszenie Prezydent Łodzi znalazło się
dwoje przedstawicieli fundacji.
20. Ufundowanie Polskiemu Czerwonemu Krzyż
owi w Łodzi 4 sakw‐apteczek dla potrzeb utworzenia
rowerowej sekcji ratownictwa medycznego. Nieco wcześniej, prezes zarządu fundacji uczestniczył
w uroczystym przekazaniu łódzkiemu PCK dwóch nowych rowerów przez firmęBikemia.
21. Współ
praca z samorządem, administracją, innymi organizacjami, szkołami, placówkami kultury
itp.
a. Uczestnictwo w spotkaniach ds. przyjaznej komunikacji
b. Indywidualne spotkania z radnymi, komendantem Straż
y Miejskiej, prezydentem miasta służące
swobodnej wymianie uwag oraz poznawaniu argumentów i wątpliwości.
22. Promocja dział
ańfundacji
a. Aktywna obecnoś
ćw serwisie Facebook
b. Prowadzenie dedykowanych okreś
lonym akcjom specjalnych stron internetowych
c. Obecnoś
ćw ł
ódzkich mediach

Pkt 3
Fundacja Normalne Miasto Fenomen nie prowadzi działalności gospodarczej

Pkt 4
W sprawozdawanym okresie Zarząd Fundacji podjąłjednąuchwałę.
Data
11.08.201
1

Temat
Przyjęcie
sprawozdania
finansowego za rok 2010

Informacje
Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się, Zarząd Fundacji przyjął
sprawozdanie finansowe za rok 2010

Pkt 5
W sprawozdawanym okresie Fundacja uzyskała następujące przychody w łącznej wysokości
78127,14 PLN, w tym:
a.
b.
c.
d.

41000 PLN z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego na realizacjęprojektu
2004,50 PLN z otrzymanych darowizn
34850 PLN jako sprzedażusług
272,64 PLN jako przychody finansowe.
Pkt 6
W sprawozdawanym okresie Fundacja ponosiła następujące koszty realizacji zadaństatutowych
oraz koszty administracyjne:

a.
b.
c.
d.
e.

47 118,44 PLN na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne;
9 514,90 PLN na usługi obce;
384,92 PLN na podatki i opłaty;
6 934,47 PLN na zużycie materiałów i energii
Pozostałe koszty: 158,30 PLN
Pkt 7
W sprawozdawanym okresie Fundacja:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zatrudniała 1 osobęna stanowisku koordynatora projektu „Pilotażnarzędzia Naprawmyto.pl”
Wypłaciła wynagrodzenia o łącznej wysokości 5000 PLN. Nie wypłacano premii, nagród itp.
Nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu i innych organów fundacji
Poniosła wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w wysokości 32421,31 PLN
Nie udzielała pożyczek
Dysponowała kwotą na rachunku bankowym prowadzonym przez Multibank w wysokości
27278,41 PLN oraz 50.000 PLN (aktualna wartość 51711,51 PLN) na lokatach terminowych
prowadzonych w ramach tego samego rachunku.
g. Nie nabył
a obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
h. Nie nabył
a nieruchomości
i. Nabył
a jeden środek trwały o wartości 4416,94 PLN
j. Posiadał
a aktywa w wysokości 84886,99 PLN (stan na 31 grudnia 2011), wynik finansowy wyniósł
14016,11 PLN i zostałw całości przekazany na realizacjęcelów statutowych w kolejnym roku
obrotowym.

Pkt 8
W sprawozdawanym okresie podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnej
działalności
Pkt 9
W sprawozdawanym okresie Fundacja składała deklaracje podatkowe w wysokości 4235 PLN. Na
Fundacji nie ciążyły żadne zaległości podatkowe.

W sprawozdawanym okresie w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

