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1.)  
Fundacja Culture Shock Ma swoją siedzibę przy ul. Górnośląskiej 16 lok. 42, 00-432 w 
Warszawie. 
24 listopada 2010 został jej nadany numer NIP: 7010266677. 
Fundacja Culture Shock została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dn. 
21.10.2010r. pod numerem KRS 0000368482.  
Fundacja Culture Shock w dniu 22-11-2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 
142672904. 
W skład Zarządu Fundacji Culture Shock wchodzą: 
Paulina Jędrzejewska - Prezes Zarządu  
Marta Pawlaczek - Wice Prezes Zarządu 
W skład Rady Fundacji Culture Shock wchodzą: 
Piotr Grabowski - Przewodniczący Rady Fundacji  
Monika Parafiańczyk - Członek Rady Fundacji  
Agata Gieryn - Członek Rady Fundacji 
 
Statutowe cele Fundacji Culture Shock: 
Fundacja została powołana w celu aktywizacji życia kulturalnego, artystycznego, 
społecznego i intelektualnego oraz upowszechniania kultury i sztuki współczesnej, 
wspierania nauki, edukacji, ochrony środowiska, integracji europejskiej, ochrony zdrowia i 
opieki społecznej, a także przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji człowieka.  
Organ nadzoru: 
nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
2.) 
Fundacja Culture Shock realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie imprez audiowizualnych, performatywnych, teatralnych, muzycznych 

dla promocji i  upowszechnienia kultury i sztuki współczesnej, 
2. Organizowanie paneli dyskusyjnych na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych i 

społecznych, 
3. Działalność wystawienniczą, 
4. Tworzenie miejsc spotkań społeczno–kulturalnych oraz wspieranie rozwoju 

infrastruktury tych miejsc,  
5. Badanie i analizę bieżących trendów myśli społecznej, 
6. Organizowanie wydarzeń kulturalno–artystycznych przeznaczonych dla osób 

starszych, 



7. Organizowanie warsztatów i spotkań artystycznych przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży, 

8. Wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań 
na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i poprawy jakości życia w 
społeczeństwie, 

9. Wspieranie działań i inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i standardów 
życiowych, w szczególności poprzez działania charytatywne i organizacje pomocy 
humanitarnej, 

10. Działalność wydawniczą,  
11. Organizowanie wymiany międzynarodowej wraz z nawiązywaniem współpracy i 

wymianą doświadczeń z partnerami zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji, 
12. Organizowanie konferencji naukowych oraz popularno–naukowych, seminariów 

szkoleń,  konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i 
obozów edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji, 

13. Wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez 
działalność edukacyjną, informacyjną, doradztwo, promocję integracji europejskiej i 
współpracy ponadnarodowej, 

14. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych dla realizacji celów Fundacji, 
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

dla realizacji  celów Fundacji. 
 
Fundacja Culture Shock realizowała w 2015 r. projekty w ramach pozyskanych dotacji na 

cele statutowe: 
 
I 
TYTUŁ: Zofia Brzeska-Gaudier pisarka odnaleziona 
FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
TERMIN: 01.04.2013 r. – 31.12.2015 
PARTNERZY: University of Essex, Mairie d'Orlenas, Institut Francais Pologne, Feminoteka 
KWOTA DOTACJI ZA ROK 2015: 4 000,00 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY ZA ROK 2014: 15 258,00PLN 
ZASIĘG: ogólnopolski 
STRONA WWW:  http://www.cultureshock.pl/zofia-brzeska-gaudier-matka-i-inne-
zapiski/, http://zofia-brzeska-gaudier.blogspot.com/ 
OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje pierwszą w Polsce publikację książkową pism 
nieznanej dotąd w swej ojczyźnie pisarki Zofii Brzeskiej-Gaudier „Matka i inne zapiski”. 



Dzięki publikacji rękopisów przybliżamy polskiemu czytelnikowi postać ekscentrycznej, 
tajemniczej i szalonej muzy Henriego Gaudiera. Książka ukazała się w nakładzie 1000 
egzemplarzy i jest do nabycia w siedzibie i na stronie fundacji oraz w wybranych 
księgarniach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. 
"Matka i inne zapiski" jest książką autobiograficzną, którą można podzielić na 3 części - 
wątki. Początek stanowi wprowadzenie do życia Brzeskiej przed poznaniem Henriego 
Gaudiera, z którym się związała w Paryżu w 1909 roku. Jest skrótowym obrazem jej życia 
w galicyjskiej wiosce, a następnie w miastach europejskich i amerykańskich, w których 
szukała pracy i niezależności, na ile było to możliwe dla kobiety na początku XX wieku. 
Kolejne fragmenty odnoszą się do czasu spędzonego wspólnie z Gaudierem, młodszym o 
20 lat francuskim artystą. Są to krótkie opowiadania, w których Brzeska daje wyraz 
swojemu talentowi literackiemu. Ostatnią część stanowią zapiski kobiety samotnej, 
umęczonej cierpieniem po stracie ukochanego, w tej części znajduje się również 
korespondencja, jedna z ostatnich przed nasilającą się u niej chorobą psychiczną. 
Książka dedykowana jest przede wszystkim tym, którzy chcieliby się dowiedzieć kim była 
Zofia Brzeska-Gaudier. Fantazje o tej postaci były tworzone już kilka lat po jej śmierci, 
m.in przez Jimie’go Eda w książce “Dziki Mesjasz”. Ta bohaterka, przestawiona w książce, a 
następnie powielona 
w filmie Kena Russella o tym samym tytule, stała się ucieleśnieniem, twarzą Brzeskiej na 
wiele dekad. Publikując książkę chcieliśmy opowiedzieć kim była naprawdę. 
 
II 
TYTUŁ: Święto Skarpy Warszawskiej 
FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro 
Kultury) 
TERMIN: 1.04.2015 do 31.12.2015 
PARTNERZY: TVP Warszawa, Co Jest Grane, TOK FM, ponad 30 instytucji kultury i nauki 
leżących na Skarpie 
KWOTA DOTACJI: 42 000,00 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 49 415,48 PLN 
ZASIĘG: projekt lokalny, realizowany w Warszawie 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/swieto-skarpy-warszawskiej/ 
OPIS PROJEKTU: W ramach obchodów „Święta Skarpy Warszawskiej” przygotowane 
zostało największe wydarzenie kulturalne w mieście, w którym udział wzięło ponad 30 
instytucji kultury i nauki, oferując odwiedzającym specjalnie na tę okazję przygotowane 
atrakcje. 13 września 2015 r. na trasie Skarpy Warszawskiej na gości czekało blisko 60 
wydarzeń. Każde z nich wpisywało się w jedną z siedmiu ścieżek tematycznych: sztuk 
wizualnych, historii, muzyki, sportu, przyrody, dzieci i rekreacji. Wydarzeniom kulturalnym 
towarzyszyła premiera publikacji książkowej prezentującej po raz pierwszy historię Skarpy 



i jej mieszkańców w sposób kompleksowy. Publikacja prowadzi czytelników po miejscach 
na szlaku Skarpy – zarówno tych popularnych, jak i prawie nieznanych. 
Fundacja Culture Shock była odpowiedzialna za całościową koordynację i promocję 
wydarzeń realizowanych w ramach „Święta Skarpy Warszawskiej”; do jej obowiązków 
należało m.in. stworzenie projektu i dystrybucja materiałów promocyjnych, praca nad 
stroną internetową oraz pozyskanie partnerów i patronów medialnych. Zadaniem 
koordynatora była animacja współpracy pomiędzy partnerami, pomoc partnerom w 
pozyskaniu wolontariuszy oraz nadzór nad programem wydarzenia. 
 
III 
TYTUŁ: Mediaspołecznicy 
FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
TERMIN: 1.04.2015 do 31.12.2015 
PARTNERZY: FRSI – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Edustyle.pl, 
Interklasa.pl, Biblioteki publiczne w: Krypnie, Piasecznie, Piotrkowie Trybunalskim i Reszlu 
KWOTA DOTACJI: 84 651,00 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 113 062,29 PLN 
ZASIĘG: projekt ogólnopolski 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/mediaspolecznicy/, 
http://mediaspolecznicy.pl/ 
OPIS PROJEKTU: „Mediaspołecznicy” to innowacyjne w formie przedsięwzięcie Fundacji 
Culture Shock. Projekt polegał na stworzeniu autorskiej gry internetowej, która miała 
pomóc młodzieży zagrożonej wykluczeniem cyfrowym (zwłaszcza w małych 
miejscowościach) nauczyć się bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowych 
technologii. Projekt pozwolił im także rozwijać komunikatywność, kreatywność czy 
umiejętność pracy w zespole, a także nauczył podejmowania działań związanych z 
technologiami, nowymi mediami, które miały zachęcić młodych ludzi do obywatelskiego 
zaangażowania. 
Celem gry „Mediaspołecznicy” jest tworzenie oraz podtrzymanie sieci relacji i kontaktów 
pomiędzy uczniami a nauczycielami wokół idei dziennikarstwa społecznego, dzielenia się 
wiedzą, pomysłami, darmowymi narzędziami, które będą mogły w przyszłości zostać 
wykorzystane do realizacji innych projektów. 
Gra została przeprowadzona w ramach warsztatów w czterech gminnych bibliotekach w 
mniejszych miejscowościach. Miała ona posłużyć jako narzędzie edukacyjne, dzięki 
któremu jego odbiorcy mogli zwiększyć kompetencje medialne, informacyjne, 
dziennikarskie i techniczne. Po zakończeniu projektu „Gra” została udostępniona na 
otwartej licencji Creative Commons. Dzięki temu jest  łatwo dostępna zarówno dla 
młodzieży, jak i różnych placówek, które zainteresują się zastosowaniem rozwiązań 
wypracowanych w projekcie. 



IV 
TYTUŁ: Sieć Wzajemności 
FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) 
TERMIN: 1.05.2015 do 31.12.2015 
PARTNERZY: Portal warszawa.ngo.pl, Krytyka Polityczna 
KWOTA DOTACJI: 64 920,00 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 71 823,42 PLN 
ZASIĘG: projekt lokalny, realizowany w Warszawie 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/wymiennik-kooperacja/, 
http://wymiennik.org/wymiennik-kooperacja/ 
OPIS PROJEKTU: Sieć Wzajemności (Wymiennik / Kooperacja) to przedsięwzięcie, 
którego głównym celem było stworzenie sieci wielostronnej wymiany dóbr i usług 
przełamującej bariery wewnątrz– i międzysektorowe obejmującej organizacje 
pozarządowe, instytucje kultury, grupy nieformalne i przedsiębiorców. Miało to służyć 
budowie systemu wspierającego mieszkańców Warszawy w działaniach na rzecz dobra 
wspólnego i zwiększyć liczbę osób podejmujących różnorodną aktywność na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w stolicy. Podjęte działania pozwoliły też na lepsze 
wykorzystanie zasobów oraz zaspokojenie potrzeb uczestniczących w projekcie 
organizacji i instytucji. Osią projektu jest umowna lokalna waluta, która umożliwia 
wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych, honorowanie pracy społecznej i udostępnianie 
wolnych zasobów przez organizacje na zasadzie wzajemności. Wymiennik / Kooperacja 
jest częścią działającego od 2012 roku społecznościowego systemu wymiany 
Wymiennik.org, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali 
ponad 5000 transakcji bez użycia pieniędzy. 
Projekt zainaugurowało wydarzenie „Pomysł na Skarpie”, którego celem było zebranie 
propozycji na urozmaicenie przestrzeni Skarpy Warszawskiej. Zwycięski pomysł (sadzenie 
drzew owocowych na Jazdowie) został zrealizowany na początku 2016 r. 
 
V 
TYTUŁ: Greenpoint. Przemiany 2015 
[PJ1] FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
TERMIN: 01.04.2015 do 31.12.2015 
PARTNERZY: Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, organizacja Opportunity Music 
Project, Dobra Polska Szkoła, Krakus Senior Center.  
KWOTA DOTACJI: 90000 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 89723,30PLN 
ZASIĘG: projekt lokalny, realizowany w Nowym Jorku, na Greenpoincie 



STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/greenpoint2015/ 
https://www.facebook.com/greenpoint.przemiany/ 
OPIS PROJEKTU: „Greenpoint. Przemiany 2015” była to seria wydarzeń o charakterze 
kulturalno-społecznym, realizowanych w dzielnicy Greenpoint w Nowym Jorku, których 
celem jest promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w formie 
nowatorskich działań kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych, skierowanych do 
Polaków, osób polskiego pochodzenia oraz wszystkich nowojorczyków, zainteresowanych 
polską historią i kulturą. Działania podejmowane w ramach projektu miały również na celu 
wzmocnienie i utrzymanie polskiej tożsamości dzielnicy Greenpoint. 
W ramach projektu odbyło się 9 różnych serii wydarzeń edukacyjnych oraz kulturalnych. 
Łączna frekwencja projektu wyniosła 833 uczestników. Zrealizowano w sumie 103 
wydarzenia. Opublikowano ponad 30 informacji, które dotarły do grupy ponad 26 000 
odbiorców pośrednich (chodzi o artykuły w prasie drukowanej, elektronicznej, portalach 
społecznościowych i platformach internetowych). 
Ogólnym celem projektu było wzmocnienie i utrzymanie polskiej tożsamości dzielnicy 
Greenpoint w Nowym Jorku (USA) oraz wzmocnienie i utrzymanie więzi pomiędzy 
długotrwałymi oraz nowo napływowymi jej mieszkańcami, poprzez promocję polskiej 
kultury, dziedzictwa kulturowego, historii w formie działań edukacyjnych, artystycznych, 
rekreacyjnych i aktywizujących jej mieszkańców. Cel ten udało nam się osiągnąć poprzez 
realizację wszystkich zamierzonych w ofercie działań edukacyjno-kulturalno-
rekreacyjnych.  
Zorganizowaliśmy: serię 8 wykładów „Znani i nieznani emigranci”; serię „Amerykański Sen 
na Greenpoincie”, w ramach której udało się zebrać 16 wywiadów, które dokumentują i 
archiwizują historię Polaków na Greenpoincie; serię 12 warsztatów fotograficznych 
„Ludzie Greenpointu”, których efektem była seria portretów mieszkańców Greenpointu i 2 
wystawy zorganizowane w dzielnicy; serię 12 rekreacyjnych biegów połączonych z 
poznawaniem Greenpointu „Greenpoint w biegu”, której celem była promocja aktywnego 
trybu życia oraz poznawania dzielnicy Greenpoint oraz przedstawianie jej dziedzictwa 
nowo napływowym mieszkańcom; serię 7 warsztatów kulinarnych „Polskie Smaki”, 
których celem było promowanie nowoczesnej i tradycyjnej strony polskiej kuchni wśród 
Amerykanów i nowych mieszkańców Greenpointu; serię 3 działań artystycznych w 
przestrzeni Greenpointu „Dobra wróżba”, których celem było poruszanie ważnych kwestii 
dla polskich emigrantów (poczucie obcości, bariera językowa, itp.) w Nowym Jorku, za 
pomocą działań artystycznych; serię 8 wykładów „25 lat wolności”, której celem było 
przedstawienie zmian w Polsce w ostatnich 25 latach w obrębie ustroju i prawa, kultury i 
społeczeństwa; serię 6 warsztatów fotograficznych dla dzieci „Fotokolaże”, której celem 
było stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla dzieci na Greenpoincie, przedstawienie 
historii i dziedzictwa dzielnicy oraz serię 8 warsztatów teatralnych dla dzieci „Bajka o 
szczęściu”, której celem było stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla dzieci na 
Greenpoincie oraz promocja języka i kultury polskiej. 
 
 



VI 
TYTUŁ: Rzeczoznawcy 3 
FINANSOWANIE: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
TERMIN: 01.09.2015 - 31.12.2015 
PARTNERZY: Milanowski Klub Mam, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej.  
KWOTA DOTACJI: 26500 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 35 356 PLN 
ZASIĘG: regionalny 
STRONA WWW: www.cultureshock.pl/portfolio/rzeczoznawcy3/ 
OPIS PROJEKTU: W październiku i listopadzie w 2015 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbyły się dwa cykle warsztatów: design dla rodzica, 
design dla miasta. Do udziału w bezpłatnych warsztatach  zaproszeni byli rodzice małych 
dzieci oraz grupa międzypokoleniowa (osoby od 16 lat) – mieszkańcy Podkowy Leśnej, 
Milanówka, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, gminy Brwinów oraz okolicznych 
miejscowości. 
Formuła warsztatów oparta  była na metodzie design thinking, czyli tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb 
użytkowników. Uczestnicy warsztatów poznali poszczególne etapy oraz narzędzia pracy 
projektanta i producenta. Wcielili się w rolę designera, tworząc koncepcję przedmiotu 
odpowiadającego ich gustom oraz zauważonym przez nich problemom. Pod sam koniec 
warsztatów stworzyli realny model wymyślonego przez siebie przedmiotu. Rozwój i nauka 
płynnie łączyły się ze wspólną zabawą np. przy grupowym rozwiązywaniu różnorodnych 
zadań konstrukcyjnych dopasowanych do potrzeb i możliwości grupy. Krótkie wykłady 
dotyczyły historii designu w Polsce i na świecie, a tematem dyskusji były rzeczy i miasto. 
Warsztaty były okazją do rozwijania zainteresowań, a także kompetencji osobistych i 
zawodowych w kreatywny i angażujący intelektualnie sposób. 
Warsztaty zakończyły się wydarzeniem podsumowującym Design Mixer, na którym 
uczestnicy zaprezentowali swoje koncepcje i rozwiązania projektowe. Rodzice i 
mieszkańcy nauczyli się patrzeć na rzeczywistość oczami designera. Stali się 
Rzeczoznawcami. 
Głównym celem projektu „Rzeczoznawcy 3“ było wzbogacenie oferty kulturalnej i 
edukacyjnej adresowanej do młodych mam oraz do społeczności lokalnej grupy 
międzypokoleniowej – mieszkańców gminy Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek. Celem 
było rozwijanie twórczego myślenia i konstruktywnej krytyki, szukanie praktycznych 
rozwiązań problemów, na które zwrócą uwagę uczestnicy, zwiększenie świadomości na 
temat wzornictwa, pogłębienie wrażliwości estetycznej oraz kształtowaniu świadomości 
potrzeby organizowania innowacyjnych form edukacyjnych. Projekt miał kształtować 
poczucie, że kultura materialna: design, przestrzeń i estetyka przedmiotów jest ważna i ma 



znaczenie. Projekt miał przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, młodych 
matek oraz osób zamieszkałych na terenach oddalonych od centrów aktywności lokalnej i 
kulturalnej oraz ciekawych działań edukacyjnych. Postawiliśmy sobie za cel, zwiększenie 
przystosowania się osób po 55 roku życia do zmieniających się warunków otaczającego 
świata, poprzez wskazanie sposobów i praktycznych rozwiązań dotyczących życia 
codziennego oraz projektowania przedmiotów dostosowanych do potrzeb tej grupy osób. 
Poprzez stworzenie oferty adresowanej do grupy międzypokoleniowej chcieliśmy 
zminimalizować bariery międzypokoleniowe. 
 
VII 
TYTUŁ: Laboratorium Miasta: Skarpa Warszawska 
FINANSOWANIE: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
TERMIN: 1.03.2015 - 31.10.2015 
PARTNERZY: PM na Trawie, Państwo Miasto, Centralna Biblioteka Rolnicza 
KWOTA DOTACJI: 14000 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 16484,95 PLN 
ZASIĘG: warszawski 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/laboratorium-miasta-skarpa-
warszawska/ 
OPIS PROJEKTU: „Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska” był to cykl warsztatów z 
dziedziny urbanistyki i wzornictwa skierowanych do międzypokoleniowej grupy 
odbiorców, obejmującej osoby w wieku 18-35 lat oraz 60+, zainteresowanej 
wzornictwem, architekturą oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem było 
zintegrowanie dwóch pokoleń mieszkańców Warszawy i wypracowanie wspólnego 
spojrzenia na miasto.  Za materię działań warsztatowych obrana została Skarpa 
Warszawska. Ten pas zieleni, ciągnący się wzdłuż Wisły niemal przez całe miasto, 
najczęściej nieistniejący w świadomości warszawiaków jako spójny obszar, na kilka 
tygodni stał się terenem badań, analiz i prac projektowych. Uczestnicy skupili się na 
największych wartościach Skarpy, a także na problemach w jej użytkowaniu, widzianych 
zwłaszcza z perspektywy seniorów. Zwrócili szczególną uwagę na trudności i bariery, 
które nierzadko uniemożliwiają odkrywanie miasta. 
Bazując na zdobytej wiedzy i czerpiąc z doświadczeń i umiejętności współuczestników, w 
trakcie dwóch cykli warsztatów uczestnicy zaprojektowali przedmioty użytkowe 
promujące Skarpę Warszawską oraz zaproponowali rozwiązania modyfikujące przestrzeń 
publiczną wybranego fragmentu Skarpy. 
 
VIII 
TYTUŁ: Skarpa: Rewelacja 
FINANSOWANIE: Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Śródmieście 



TERMIN: 1.04.2015 - 31.10.2015 
PARTNERZY: Muzeum Narodowe w Warszawie 
KWOTA DOTACJI: 27750 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 30914,04 PLN 
ZASIĘG: warszawski 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/skarparewelacja/ 
OPIS PROJEKTU: Skarpa: Rewelacja!” to biennale działań artystycznych Fundacji Culture 
Shock podejmowanych na Skarpie Warszawskiej. W roku 2015 w parku na Książęcem (na 
tyłach Muzeum Narodowego w Warszawie) na 3 letnie miesiące otworzyliśmy wystawę 
rzeźb oraz instalacji artystycznych przygotowanych przez artystów specjalnie na tę 
okoliczność. Realizowany w zapomnianej, acz centralnej i prestiżowej warszawskiej 
lokalizacji projekt ukazywał serię działań artystycznych typu ‚land art’ oraz ‚site-specific’ 
odnoszących się do walorów historycznych i przyrodniczych Skarpy Warszawskiej. 
Inspirowane Skarpą działania przestrzenne – tymczasowe instalacje, obiekty wtopione w 
przyrodę, kompozycje przestrzenne i interaktywne formy użytkowe oraz szablony miały 
za zadanie zachęcić odbiorców do samodzielnej eksploracji parku, poznawania jego 
historii, odkrywania uroków, a co za tym idzie – budowania świadomości aktywnego 
odbiorcy sztuki i użytkownika przestrzeni miejskiej. 
 
IX 
TYTUŁ: Magia w Procesie 
FINANSOWANIE: Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Edukacji 
TERMIN: 1.08.2015 - 31.12.2015 
PARTNERZY: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Rumla dzielnicy Praga Południe, 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 
KWOTA DOTACJI:20000 PLN 
KOSZT CAŁKOWITY: 25105,48 PLN 
ZASIĘG: warszawski 
STRONA WWW: http://www.cultureshock.pl/portfolio/magia-w-procesie/ 
OPIS PROJEKTU: Magia w Procesie to ambitny eksperyment, precedens na skalę 
ogólnopolską i ogromne wyzwanie. Podczas warsztatów multimedialnych uczestnicy 
uczyli się jak stworzyć aplikację mobilną od pomysłu do realizacji. Projekt aplikacji został 
wspólnie ustalony na podstawie zainteresowań i tematów ważnych dla naszych 
uczestników, a poziom trudności był dopasowany do możliwości młodzieży. Aplikacja 
Polecam to! w Warszawie to pierwsza polska aplikacja wymyślona i zrealizowana przez 
młodzież, która wspólnie pracowała nad pomysłem, grafiką, zawartością, promocją, 
multimediami oraz programowaniem. Uczestnicy wymyślili, opisali i zaprojektowali 
aplikację mobilną, która poleca najciekawsze – zdaniem uczestników - miejsca do 
odwiedzenia w Warszawie. Miejsca te związane są z kultura, sportem, sztuką lub historią 



Warszawy, np. Kino Elektronik, Park Fontann, ulica Chmielna, Zoo. Aplikacja (dostępna w 
sklepie Google Play) przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży, ale może także 
stanowić inspirację do wycieczki zarówno dla turystów, jak i samych mieszkańców 
Warszawy. 
 
3.) 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4.) 
Fundacja w roku 2015 podjęła poniższe uchwały:  
- w dniu 29-06-2015 r. - uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 
(1.01.-31.12.2014);  
- w dniu 30.06.2015 - uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2014 
rok; 
- w dniu 01.10.2015 - uchwałę o pozostaniu Pauliny Jędrzejewskiej na stanowisku 
Prezesa Zarządu, a Marty Pawlaczek na stanowisku Wice Prezesa Zarządu; 
- w dniu 31.12.2015 - uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2014 
rok. 
 
5.)  
Przychody Fundacji Culture Shock są przychodami z działalności statutowej Fundacji. 
Przychody Fundacji za rok 2015 stanowią kwotę 444 769,36 zł i składają się na nie 
następujące pozycje: 
1. Przychody z bieżącej działalności statutowej nieodpłatnej: 
Otrzymane dotacje:  
a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zofia Brzeska - pisarka odnaleziona: 4 000,00 zł.  
Mediaspołecznicy: 84 651,00 zł.  
Rzeczoznawcy 3: 26500 zł. 
b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Greenpoint Przemiany: 90 000,00 zł. – 173,00 zł.  
c) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
Sieć Wzajemności: 64 920,00 zł. 
d) Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
Laboratorium Miasta: Skarpa Warszawska: 14000 zł. 



e) Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Śródmieście 
Skarpa: Rewelacja: 27750 zł. 
f) Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Edukacji 
Magia w Procesie: 20 000 zł. 
g) ) Miasto Stołeczne Warszawa  - Biuro Kultury 
Święto Skarpy Warszawskiej: 42 000,00  zł. 
 
Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych: 61 979,91 zł. 
Otrzymane darowizny od pozostałych jednostek: 4 288,95 zł. 
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 4 176,62 zł. 
3. Przychody finansowe: 298,95 zł. 
4. Pozostałe przychody operacyjne: 0,09 zł. 
5. Wynik finansowy za 2014 r.: 376,84 zł. 
 
6.) 
Koszty Fundacji Culture Shock w roku 2015 wyniosły: 445 695,47 zł. 
Koszty realizacji zadań statutowych: 65 615,66 zł. 
Koszty własne bieżącej działalności statutowej odpłatnej: 2 296,62 zł. 
Koszty własne bieżącej działalności statutowej nieodpłatnej: 373 544,30 zł. 
Koszty administracyjne: 4 136,46 zł. 
w tym: - amortyzacja: 0,00 zł. 
- zużycie materiałów i energii: 64,50 zł. 
- usługi obce ( w tym koszty prowadzenia rachunku bankowego) 3 729,28 zł. 
- podatki i opłaty: 99,00 zł. 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 243,68 zł. 
- pozostałe koszty rodzajowe: 0,00 zł. 
Koszty finansowe: 99,25 zł. 
Pozostałe koszty operacyjne: 3,18 zł. 
 
7.)    
Fundacja w 2015 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Fundacja w 2015 r. nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń z 
tytułu umów o pracę. 



W 2015 r. Fundacja Culture Shock nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Kwota ulokowana na rachunku bankowym Alior Bank S.A. na dzień 31-12-2015 r. to 
 3883,84 zł. 
Fundacja Culture Shock w 2015 r. nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach 
prawa handlowego. 
Fundacja Culture Shock w 2015 r. nie nabyła nieruchomości, ani żadnych pozostałych 
środków trwałych. 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniu finansowym, 
sporządzonym dla celów statystycznych: 
aktywa obrotowe: 19 073,89 zł,  
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł,  
fundusze własne 19 073,89 zł   
[na dzień 31-12-2015 r.] 
Zatrudnienie Fundacji Culture Shock 
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: brak zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wypłaconych przez Fundację: brak 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 
Zawierane umowy cywilno – prawne dotyczyły realizacji przedsięwzięć w ramach 
działalności statutowej jak i bieżącej pracy Fundacji i były wkalkulowane w koszty 
realizacji zadań statutowych.  
Członkowie Zarządu Fundacji Culture Shock w roku 2015 nie otrzymywali wynagrodzenia 
za pełnienie swoich funkcji. Fundacja Culture Shock nie udzieliła w 2015 roku żadnych 
pożyczek.  
Fundacja Culture Shock nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w 
spółkach prawa handlowego. Fundacja Culture Shock nie nabyła żadnych nieruchomości. 
Fundacja Culture Shock nie nabyła żadnych środków trwałych. 
Aktywa trwałe: jednostka nie posiada żadnych środków trwałych ani wartości 
niematerialnych i prawnych. 
 
8.) 
Fundacja Culture Shock nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe.  
 
9.)    
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 



zobowiązania krótkoterminowe: 0,00  zł na dzień 31-12-2015 r. 
w tym: - podatek od płac: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
- zobowiązania wobec ZUS: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r.  - zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r.  - zobowiązania wobec osób 
współpracujących: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
Fundacja Culture Shock nie posiada zobowiązań długoterminowych. 
Fundacja Culture Shock nie posiada rozliczeń międzyokresowych. 
Fundacja Culture Shock posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 
podatek od płac:  0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00 zł na dzień 31-12-2015 r. 
Fundacja Culture Shock składa następujące deklaracje podatkowe: 
CIT – 8 (wraz z załącznikami) 
PIT - 4R  
PIT - 11  W 2015 r. w Fundacji Culture Shock nie została przeprowadzona kontrola. 
W 2015 r. w Fundacji Culture Shock nie zostało przeprowadzone badanie sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta.  
 
 
 
Paulina Jędrzejewska, 
 
Prezes Zarządu Fundacji Culture Shock 


