
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia  
(w osobach Krzysztofa Kolarza – Prezesa oraz Piotra Paszkiewicza – Wiceprezesa)  
w okresie od 1 sierpnia 2019 do 31 lipca 2020 

 

• Na skutek prowadzonych, przede wszystkim w mediach społecznościowych, zbiórek 
funduszy, aukcji internetowych, sprzedaży pamiątek (książki, albumy, nagroda za  Osobowość 
Roku, egzemplarz Konstytucji z dedykacją prezydenta Komorowskiego) wpłynęło na konto 
Stowarzyszenia 73 759,69. Był to proces praco -  i czasochłonny wymagający wysyłania setek 
próśb o udostępnianie informacji o naszej akcji budowy pomnika. 

• Nawiązany kontakt z panem Basilem Kerskim oraz informacja o Stowarzyszeniu 
wydrukowania w polsko-niemieckim piśmie DIALOG przyniosła efekt w postaci wpłat 
obywateli niemieckich. 

• Przygotowane i wydrukowane zostały ulotki w językach polskim i niemieckim, rozdawane 
przez pana Marcina Barcza w czasie wystaw których był opiekunem na terenie Niemiec. 

• Reklama profilu facebookowego Stowarzyszenia, zapraszanie do polubienia nasze strony 
zaowocowało zbudowaniem społeczności liczącej 6 565 osób 

• Stowarzyszenie, jako inwestor budowy pomnika, zawierało w osobach przewodniczącego – 
Krzysztofa Kolarza oraz wiceprzewodniczącego Piotra Paszkiewicza, umowy, zlecenia oraz 
wystawiało upoważnienia prowadzące do uzyskania pozwolenia na wzniesienie pomnika. 

• Prowadzone były również uzgodnienia z prezydentem Sopotu oraz pracownikami Urzędu 
Miasta 

• Zarząd od momentu wybrania wersji pomnika monitorował proces jego powstawania oraz 
regularnie informował o tym w mediach społecznościowych. 

• Przygotowane i wydrukowane zostały teczki firmowe Stowarzyszenia oraz ozdobne 
podziękowania dla osób które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania pomnika W. 
Bartoszewskiego. 

• Przyjmując odpowiedzialność za infrastrukturę IT z ramienia Zarządu Stowarzyszenia 
przeprowadziłem wdrożenia systemu informatycznego pozyskanego w ramach grantów 
technologicznych dla organizacji pozarządowych programu od operatora funduszy TechSoup 
który dostarczył nam rozwiązania chmurowe firmy Microsoft usługi Office365 których 
zainstalowanie było niezbędne do prowadzenia  sprawnej komunikacji wewnątrz organizacji. 
Usługa Office365 dostarcza niezbędnych narzędzi internetowych do komunikacji online 
poprzez aplikacje do telekonferencji  „TEAMS”, szereg narzędzi biurowych jak edytor 
tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji biznesowych, a także przestrzeń o 
powierzchni  1 Terabajta danych dla każdego z użytkowników systemu. Aplikacje powyższe 
dostępne są w wersji online po zalogowaniu na stronie https://office.com .  
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali wiadomości  zawierające dane do logowania. 
Jeśli którykolwiek z członków nie otrzymał wiadomości można się zwrócić do administratora 
p.paszkiewicz@teams.wartobycprzyzwoitym.pl wysyłając wiadomość o ponowne przesłanie 
tych informacji. Ponadto system firmy Microsoft Office365 zapewnił naszej organizacji 
wydzieloną od internetu platformę do bezpiecznych dyskusji poza siecią Internet popularnie 
nazywaną Intranet, w której mogą i powinny toczyć się wszelkie wewnątrz Stowarzyszenia 
„wrażliwe dyskusje”. 

• W lutym został wdrożony także polski system płatności internetowych PayU, służący 
obywatelom do dokonywania bezpiecznych transakcji internetowych. Zmiana ta 
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podyktowana była koniecznością udostępnienia dla darczyńców polskich instrumentów 
płatniczych. 

• W sierpniu 2020 roku został aktywowany profil  w spisie organizacji pozarządowych NGO.PL 
naszego Stowarzyszenia i edytowany przez nas poza istniejącą formułą podstawową, na 
którym także aktywowano formularze do przyjmowania płatności od darczyńców 
budowanych na mechanizmie dedykowanym przez głównego operatora integrującego 
wszystkie organizacje pozarządowe w jeden spójny katalog NGO wpłacam.ngo.pl który został 
powiązany kluczami informatycznymi z naszym istniejącym kontem założonym w lutym 2020 
roku.  

Adresy usług 

1. SPIS.NGO.PL –  https://spis.ngo.pl/302033-stowarzyszenie-warto-byc-przyzwoitym 
2. WPLACAM.NGO.PL - wplacam.ngo.pl 
 
 

• Kolejnym i fundamentalnym w rozumieniu celów i  działań opartych o zapisy Statutu 
Stowarzyszenia dla spełnienia jego zapisów Zarząd podjął decyzję o inicjacji procesu 
wydawniczego publikacji drukowanych oraz elektronicznych udostępnianych dzięki kolejnej 
pozycji uzyskanej od TECHSOUP pakietu CreativeCloud umożliwiającego publikacje czasopism 
i innych druków w publicznej przestrzeni internetowej. Publikacje zostały wdrożone w 
postaci serii wydawniczej pod nazwą „Kroniki Bartoszewskiego” do których obecnie w 
głównej mierze treści dostarcza Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Warto 
Być Przyzwoitym” Pan Marcin Barcz, w dniu pierwszego września ukaże się już drugi numer 
wydania Kronik Bartoszewskiego, tym razem już w formule niewielkiego wydania prasowego. 

• Dla powagi tego wydawnictwa Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w państwowym 
systemie bibliotecznym i księgarskim ISBN. Wszystkie publikacje wydawane przez nasze 
Stowarzyszenie posiadają unikalny w skali globalnej numer identyfikujący publikacje 
wydawniczą.  

• Stowarzyszenie obecnie posiada status wydawcy publikacji na które jest nałożone 
obowiązkowe wysyłanie opublikowanych pozycji do głównych bibliotek akademickich i 
narodowych w sumie w sierpniu po wydaniu pierwszym zostało wysłane 17 egzemplarzy. 
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