Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska
17.12.2012 g.17.00 – Google+ Hangouts/ You Tube

Przewodniczący Grzegorz Pietraszewski otwiera obrady zarządu.
1. Sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia – Sławomir Króliczek
a) zmiany na stronie- we wtorek nastąpią zmiany na stronie, ma to wyglądad podobnie do strony
Centrum: Cyfrowego (zarząd, biogramy + zdjęcia)
b) newsletter – raczej mailowy przed świętami pierwszy numer. Pomysł: większośd w treści maila a
odnośniki będą przekierowywały do dokumentów PDF.
c) raport roczny z działalności Stowarzyszenia – chcielibyśmy się wzorowad na raporcie Fundacji.
Raport ma byd pomocą w przeprowadzeniu akcji „1%”. Ustalono, że podzielimy raport na 3 główne
części : Centrum: Cyfrowe, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Paostwomiasto, oraz częśd „inne”. Do
kooca stycznia ma powstad taki dokument, który wskaże również jakie budżety miały poszczególne
wydarzenia. Osoba odpowiedzialna za wydanie tego dokumentu do kooca stycznia:
Sławomir Króliczek
d) zmiany w KRS
2. System elektronicznej obsługi Stowarzyszenia - Tomasz Chabinka
a) e- deklaracja i elektroniczna baza członków: Tomasz Chabinka zapewnił, że e-deklaracja i baza
członków powstanie w połowie stycznia
b) głosowania elektroniczne- wprowadzone w życie zostaną do kooca stycznia.
3. Obecnośd stowarzyszenia w Internecie oraz w Social Media – Agnieszka Chmura
a ) prezentacja zespołu – Łukasz Grodzicki, Tomasz Pytko, Michał Żakowski, Daniel Wojtak.
b) harmonogram działao- obecnie trwają pracę nad „cover photo”, Warszawa i Kraków . Do piątku
wszystkie koła będą miały zmienione zdjęcia w tle. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Chmura i Łukasz
Grodzicki.
Nadal będą zmieniane kwestię administrowania profilami. Ekipa odpowiedzialna z Tweetera jest w
trakcie formowania się.
Aktualizacja wikipedii – osoba odpowiedzialna: Beata Krawiec, deadline: do piątku
Konkurs na facebooku- do kooca roku, osoba odpowiedzialna: Agnieszka Chmura
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4. Finanse stowarzyszenia w I kwartale 2013 – Wiktor Jędrzejewski
a) współpraca z Fundacją Naumanna
pkt został przesunięty na 5 stycznia
5. Stowarzyszenie Projekt: Polska w przestrzeni panstwamiasta – Joanna Ellmann
zbiera pomysły dla PM: Paweł Luty wyraził chęd realizacji cyklu debat w naszym lokalu.
Paweł Ciacek zapowiedział, że prześle informację podsumowującą imprezy, które dotychczas
wydarzyły się w paostwomieście.
Paweł Ciacek: tak naprawdę każde wydarzenie może zostad zrealizowane w paostwiemiasto. Ważne
żebyśmy pamiętali, iż naszym celem jest promocja Projektu: Polska, naszych poglądów.
Podsumowując chcemy tu organizowad wydarzenia, które pomogą w promocji i budowaniu marki
projekt: polska.
6. Lampiony Wolności – Łukasz Grodzicki i Patrycja Czerwioska
a) podsumowanie akcji – problem z komunikacją, brakowało zasad komunikacji i osoby
odpowiedzialnej za porządkowanie dyskusji. Kolejnym błędem był brak jednego głównego
koordynatora.
b) V edycja Lampionów
7. Przestrzeo Miasta reaktywacja – Joanna Grabarczyk, Marta Staoczyk, Beata Krawiec
a) obecny stan prac – przygotowanie prezentacji dla partnerów biznesowych, współpraca w kwestii
wizerunku akcji z agencją Saatchi & Saatchi
b) finansowanie- z jednej strony granty mają byd źródłem finansowania projektu, w przygotowaniu
jest prezentacja dla partnerów biznesowych (współpraca J. G i M. S).
c) harmonogram prac – ma ruszyd wczesną wiosną, od stycznia Marta rozpoczyna akcję poszukiwania
finansów wśród przedsiębiorców.
8. Otwarte Zabytki – Joanna Grabarczyk
a) obecny stan prac :
- Mamy zarezerwowane środki na spacery fotograficzne, środki te muszą zostad wykorzystane do
kooca kwietnia. Jutro po spotkaniu z Natalią Ceterą oraz osobami z C: C wyjdzie konkretny komunikat
podsumowujący akcje spacerów fotograficznych.
9. Projekty Stowarzyszenia w 2013 roku – Grzegorz Pietraszewski
- Kontynuacja Europy 2.0, temat główny „Młodzi w Europie” pomysł aby zrobid to międzynarodowo z
LYMEC’ iem.
- Konferencja dotycząca cyfryzacji (zmiany w prawie autorskim) w Poznaniu (wsparcie finansowe
Naumanna).
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- II edycja Kongresu Wolności (Maj/Czerwiec) „Szanse i zagrożenia dla młodych we współczesnej
Polsce”. Adam Szłapka podkreślił koniecznośd współpracy z partnerami, z którymi realizowaliśmy
pierwszą edycję Kongresu (prof. Pełczyoski, Kultura Liberalna, FOR)
- Konferencja finansowana z ELFu, dot. Przejawów nienawiści w sieci (październik)
- Projekt miejski (na wiosnę)
- Przestrzeo Miasta
- Otwarte Zabytki
- 4 czerwca
Ustalono, że ostateczny wybór zadao, które chcemy podjąd (czy wszystkie z wymienionych czy z części
rezygnujemy) podejmiemy na najbliższym zebraniu zarządu 05.01.2012r. Na tym zebraniu wybierzemy
również osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.
Przy tej okazji ustalono, że następne posiedzenie zarządu odbędzie się w sobotę 5 stycznia 2012r. o
godzinie 12:00
10. Spotkania z Leszkiem Balcerowiczem – Wojciech Białożyt
Wojtek spotkał się z profesorem w sprawie Promocji książki. Balcerowicz szuka różnych możliwości
dotarcia do odbiorców. Wojciech przesłał propozycje spotkao bezpośrednich w Lublinie, Krakowie,
Gliwicach i Białymstoku. W połowie stycznia będzie szczegółowa informacja dotycząca spotkao z
profesorem Balcerowiczem.
11. Uniwersytet Debat – Agnieszka Chmura
Zakooczyły się warsztaty w Krakowie i Nysie, kolejne warsztaty odbędą się w styczniu. Bardzo
pozytywne wrażenie zrobiły osoby przeprowadzające warsztaty jak również sami uczestnicy, na
wiosnę planowana jest kolejna edycja projektu. Póki co zbyt wcześnie ażeby ocenid potencjał
rekrutacyjny tego projektu.
12. Budżet partycypacyjny – Arkadiusz Południak
- Projekt będzie dotyczył partycypacji jako takiej a nie jedynie budżetu. Jesteśmy na etapie pracy
koncepcyjnej, chcielibyśmy aby rezultatem projektu były jakieś publikacje i rekomendacje do
wdrożenia w poszczególnych samorządach. My jako Stowarzyszenie mielibyśmy się zająd akcjami
wdrażającymi, promującymi rozwiązania przez nas opracowane. Do piątku ma powstad draft projektu
-> Robert Posłajko i Arek Południak , prezentacja i start projektu: koniec lutego Rada w Katowicachkoordynator Michał Jurczyga
13. Kampania 1% - Sławomir Króliczek
Przestrzeo Miasta jako „twarz” kampanii 1%. Zespół roboczy: Sławek, Marta, Joanna G, do kooca
grudnia przygotowanie strategii i ruszyd z kampanią od początku stycznia.
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14. Sprawy zagraniczne – Łukasz Grodzicki
Łukasz Grodzicki – prześle do wszystkich informacje o grantach od ELF.
15. Wolne wnioski
Trwają prace koncepcyjne nad obchodami 4 czerwca, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie
złożony 4 stycznia. Do tego czasu musi powstad precyzyjny pomysł na wydarzenie, projektem zajmuje
się Joanna Grabarczyk.

Grzegorz Pietraszewski zamknął obrady. Ustalono, że kolejny zarząd odbędzie się 5 stycznia 2013 r. o
godzinie 12:00.
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