DOFINANSOWANIE NARODOWEGO
W LATACH 2019-2021

INSTYTUTU

WOLNOŚCI

DLA

SDP

Wysokość dotacji 689 920,00
Wartość projektu 689 920,00

Opis realizowanego zadania
Program PROO
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program
bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Narodowy Instytut
Wolności jako instytucja zarządzająca programem, ogłosiła go na lata 2018-2030.
Cele programu to m.in.:
- wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
- poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Środki finansowe z tego Programu są przeznaczone na wspieranie rozwoju instytucjonalnego,
rozumianego m.in. jako budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania
(np. przechodzenie z umów zlecenia na etaty, tworzenie nowych etatów), podnoszenie
standardów pracy i zarządzania organizacjami obywatelskimi. Dotacje są przydzielane na okres
od 2 do 3 lat.
Wniosek SDP
Wniosek do Narodowego Instytutu Wolności o przyznanie dotacji na 3 lata został złożony
jesienią 2019 roku. Nadano mu tytuł „Rozwój i promocja Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich”. We Wniosku wskazano m.in. na kluczowe problemy instytucjonalne SDP:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

niepewny los siedziby Stowarzyszenia
braki kadrowe
niepewność finansowania
bardzo wysokie opłaty związane z siedzibą (podatek od nieruchomości, opłata
za użytkowanie wieczyste, opłaty konserwacyjne, zużycie mediów, naprawy starych
instalacji i wyposażenia);
brak środków finansowych na zapewnienie stabilnego zatrudnienia (pracownicy w tak
dużej organizacji są zatrudnieni w Biurze Zarządu na łącznie 3,5 etatu);
brak środków finansowych na doposażenie biura w meble biurowe;
brak środków na wyposażenie biura w nowy sprzęt elektroniczny, IT, multimedia
(obecne wyposażenie z tzw. 2 i 3 ręki);
brak środków na remont siedziby lub wybranych pomieszczeń (siedziba mieści się
w zabytkowym, niemodernizowanym i nieremontowanym od lat budynku);
brak środków na promocję (z zakresu brandingu); co prawda SDP jest wszystkim
bardzo dobrze znane ponieważ komunikuje się z otoczeniem poprzez liczne
wypowiedzi, artykuły, wywiady, cytowania w mediach, w których nazwa/skrót SDP
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(i CMWP SDP) jest bardzo często wymieniana, a reputacja marki naszego
Stowarzyszenia jest bardzo wysoka, to cykliczne odświeżanie logo i dostosowywanie
jego formatów do zmieniających się w szybkim tempie wymogów technicznych, jest
znane z wielu przykładów popularnych marek, które przeprowadzają co pewien czas
redesign swoich znaków firmowych, tak aby - upraszczając - ich wyraz nawiązywał do
zmieniającej się, rozwijającej się organizacji oraz do współczesnych trendów
stylistycznych (więcej: Założenia do restylingu/nowego logo SDP i Systemu
Identyfikacji Wizualnej z 23 października 2019 r.); brak usystematyzowania kwestii
związanych z Systemem Identyfikacji Wizualnej SDP.
We Wniosku zasygnalizowano również kluczowe problemy programowe SDP. Napisano,
że problemy programowe są po części wypadkową problemów instytucjonalnych, bowiem
pracownicy, poza bieżącą obsługą członków Stowarzyszenia, zajmują się pozyskiwaniem
środków w ramach projektów i ich rozliczaniem, a co za tym idzie, brakuje mocy dla dalszego
rozwijania działalności misyjnej, dla tworzenia i realizacji nowych zadań programowych,
strategii funkcjonowania. Warto przy okazji wspomnieć, że pozyskane środki - dotychczas nie mogły być przeznaczane na cele związane z kwestiami instytucjonalnymi, a więc
organizacja nasza, która realizuje m.in. duże, odpowiedzialne, międzynarodowe projekty,
jednocześnie nie ma środków na nowe zatrudnienia, na wyposażenie biurowe czy chociażby
remont toalet, modernizowanych kilkadziesiąt lat temu. Nie możemy bowiem środków
z pozyskiwanych grantów przeznaczać na bieżącą działalność, na etaty, na zakupy, na remonty,
itp.
Zawnioskowaliśmy do Narodowego Instytutu Wolności o środki na:








zwiększenie liczby etatów w Biurze Zarządu SDP (z 3,5 do 6) oraz zwiększenie
zatrudnienia w księgowości (ca. 50% zaplanowanego budżetu we Wniosku)
podniesienie standardów pracy w siedzibie Stowarzyszenia (ca. 16% zaplanowanego
budżetu we Wniosku, realizacja do końca 2020 r.)
zakup mebli, wyposażenia biurowego oraz sprzętu elektronicznego (co najmniej
50 elementów wyposażenia w latach 2019-2020, ca. 11% zaplanowanego budżetu
we Wniosku)
modernizację architektury portalu SDP (ca. 4% zaplanowanego budżetu we Wniosku,
realizacja do końca 2021 r.)
System Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia, restyling logo i Księgę Znaku
(ca. 4% zaplanowanego budżetu we Wniosku, realizacja w 2019 r.)
dalszy rozwój, działania promocyjne (z zakresu brandingu), wyposażenie biura CMWP
SDP (ca. 15% zaplanowanego budżetu we Wniosku).
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We Wniosku do NIW wskazaliśmy następujące potrzeby CMWP SDP:







stworzenie bazy teleadresowo-mailingowej (2020 r.)
przeprowadzenie 4 konferencji, w tym z okazji przypadającego w 2021 r. jubileuszu
25.lecia CMWP (l. 2019-2021)
zapewnienie budżetu na obserwację procesów dziennikarzy w całej Polsce
zaprojektowanie i produkcję folderu-teczki, tablicy informacyjnej i tekstylnej ścianki
dokonanie zmian w identyfikacji wizualnej CMWP
uzupełnienie wyposażenia biura CMWP.

Wniosek SDP został przyjęty do realizacji.

Rezultaty
 zwiększono liczbę etatów w Biurze Zarządu SDP z 3,5 do 6 (w tym przeznaczono
istotną kwotę na zatrudnienie w księgowości; budżet na zatrudnienia stanowi ca. 50%
przyznanej dotacji);
 wyremontowano ok. 250 m2 siedziby Stowarzyszenia, m.in. wymieniono wykładziny,
pomalowano ściany, parapety, kaloryfery, zmodernizowano dwie szafy wnękowe,
wykonano dwie nowe szafy wnękowe na wymiar, wymieniono gniazdka i włączniki,
zamontowano listwy przyścienne i maskujące, podłączono nowe oświetlenie na II p.;
pomalowano holl, korytarz i zmodernizowano dwie łazienki na I p. (CPF);
uporządkowano przebieg kabli (telefonicznych, energetycznych, sieciowych,
monitoringu), wymieniono 2 pary drzwi, dokonano wielu drobnych napraw; robocizna
i materiały zamknęły się w kwocie ok. 450 zł za 1 m2 remontowanej powierzchni;
 zakupiono kilkadziesiąt elementów wyposażenia biurowego (meble, sprzęt IT,
elektronika) m.in. 4 laptopy, 4 komputery stacjonarne, aparat fotograficzny, aparat
telefoniczny stacjonarny, 2 telefony komórkowe, 2 radia cyfrowe, drukarka kolor
i ksero-drukarka do A3, 2 szafy metalowe RODO, 8 biurek, 4 szafy, 2 fotele, 3 stoły,
26 krzeseł, oświetlenie, 6 tablic naściennych); meble/wyposażenie zakupiono głównie
i świadomie u polskich dostawców i producentów (Komfort, BRW, Jan Nowak),
przeważnie i świadomie z tzw. niskiej półki cenowej;
 opracowano System Identyfikacji Wizualnej SDP, zaprojektowano restyling logo SDP
oraz przygotowano Księgę Znaku SDP;
 zorganizowano/współfinansowano 4 konferencje:
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1.

26 listopada 2019

W ramach Konferencji – w pierwszej jej części - odbyło się spotkanie z więzionym w RU dziennikarzem
Romanem Suszczenko, a druga jej część poświęcona była sprawom CMWP. Na zakończenie odbyły się warsztaty
związane z pozyskiwaniem funduszy.

2.

20 maja 2021

Dyskusja panelowa „Monitoring wolności słowa i wolności mediów. Teoria i praktyka z okazji 25-lecia
działalności tej instytucji. Organizator CMWP SDP, koncepcja i prowadzenie – Jolanta Hajdasz
Wydarzenie było częścią XV Konferencji Naukowej Etyka Mediów „Wolność słowa – wolne media, Freedom
of speech-free media” zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sesji przewodniczyła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP
SDP, a uczestniczyli Krzysztof Skowroński, prezes SDP, Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP w l. 2009-2017,
publicysta, mec. Artur Wdowczyk, współpracownik CMWP SDP oraz Michał Jaszewski, doradca prawny CMWP
SDP. Na początku sesji dr Jolanta Hajdasz przedstawiła referat pt. „Zagrożenia wolności słowa w mediach
społecznościowych w Polsce 2017-2021”.
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3.

24 maja 2021

Konferencja „Polska Press Grupa. Raport z projektu badawczego dotyczącego warunków pracy
dziennikarzy, wolności słowa oraz stosunków redakcyjnych w grupie medialnej Polska Press” – prezentacja
Raportu
Kurier WNET we współpracy z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zrealizował w kwietniu br. projekt
badawczy, który objął dziennikarzy pracujących w gazetach i portalach regionalnych należących do Polska Press
sp. z o.o., i który za cel postawił sobie próbę znalezienia odpowiedzi na pytania o warunki pracy i relacje wewnątrz
zespołów redakcyjnych oraz realizacji zasady wolności słowa po przejęciu przez niemieckiego wydawcę
Verlagsgruppe Passau. Badanie przeprowadzono metodą ankiet w 9 regionach Polski w kwietniu i maju 2021 r.
Zebrano 78 ankiet, 2/3 osób, które wzięły w niej udział, miało ponad 10-letni staż pracy w Polska Press.

4.

14 września 2021

Konferencja „W obronie dziennikarzy” była podsumowaniem działań CMWP SDP w ostatnich 2 latach.
Przedstawiono przypadki problemów prawnych i sądowych dziennikarzy, będące konsekwencją ich pracy
zawodowej i najczęściej problematycznym ich traktowaniem przez wymiar sprawiedliwości na przykładzie spraw
prowadzonych przez CMWP SDP w l. 2019 – 2021. Przedstawiono przede wszystkim te przypadki, którymi
rzadko zajmują się inne organizacje pozarządowe. W konferencji uczestniczyli dziennikarze, w obronie których
występowało publicznie CMWP SDP, m.in. Wojciech Biedroń, Tomasz Sakiewicz, Tomasz Duklanowski, Ewa
Stankiewicz, Samuel Pereira, Agnieszka Siewiereniuk, Sławomir Matusz, Kamil Różalski, Hanna Szumińska
i Paweł Gąsiorski. Jej uczestnikami byli także red. Dorota Kania, członek zarządu, redaktor naczelna Polska Press
i Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Zaproszenie na konferencję przyjęli także i potwierdzili swój udział poseł Bartłomiej Wróblewski,
przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, były przewodniczący podkomisji stałej do spraw
nowelizacji prawa karnego oraz poseł Piotr Sak, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w
kodyfikacjach i jednocześnie zastępca przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.
W imieniu ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry w konferencji wziął udział wiceminister Sebastian Kaleta
oraz rzecznik ministerstwa. Swoimi doświadczeniami podzielili się także dziennikarze, którzy w imieniu CMWP
SDP są obserwatorami procesów z udziałem dziennikarzy, m.in. Aleksandra Tabaczyńska, Andrzej Klimczak,
Ewa Urbańska, Maria Giedz i Halina Żwirska. W konferencji uczestniczył Michał Jaszewski, doradca prawny
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SDP oraz Agnieszka Kaczorowska z biura CMWP SDP. Konferencję prowadził Krzysztof Skowroński, prezes
SDP oraz Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

 opracowano bazę teleadresowo-mailingową (ca. 1500 rekordów);
 zaprojektowano i wyprodukowano elementy nowej identyfikacji wizualnej CMWP
SDP;

 zagospodarowano budżet na prowadzone przez CMWP SDP obserwacje i monitoring
procesów dziennikarzy w całej Polsce (koszty podróży, obecność na rozprawach,
opracowanie relacji foto-tekstowych na stronę cmwp.sdp.pl)

Plany na 2021 rok w ramach tego projektu:
- modernizacja architektury portalu sdp.pl;
- organizacja 2 konferencji (w tym z okazji jubileuszu 25-lecia powstania CMWP);
- realizacja budżetu na obserwację procesów dziennikarzy, monitorowanych przez CMWP;
- realizacja budżetu na zatrudnienia w Biurze Zarządu SDP.
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BUDŻET NIW
NIW przyznał SDP (na lata 2019-2021) 689.920,00 zł
Podział otrzymanych środków:
lp.
1.

pozycja
zatrudnienie

2.

remont siedziby

3.

wyposażenie siedziby
(meble, IT)

4.

dalszy rozwój CMWP wsparcie działań
bieżących
i promocyjnych

5.

System Identyfikacji
Wizualnej (SIW)
/restyling logo/Księga
Znaku

brutto PLN
342.540,83
112.100,00

% budżetu

szczegóły / okres realizacji

49,65 %
16,25 %

2019-2021
250 m2 – ca. 450 zł / 1 m2
2020

10,72 %

m.in. nowe laptopy, komputery
stacjonarne, aparat foto, aparat
telefoniczny stacjonarny, telefony
komórkowe, statywy, radia cyfrowe,
drukarka kolor i xero-drukarka do A3,
szafy metalowe RODO, biurka, szafy,
fotele stoły, krzesła, oświetlenie,
tablice naścienne

101.379,17

14,70 %

m.in. baza mailingowa SDP/CMWP 1500 rekordów, 4 konferencje, budżet
na obserwację procesów (koszty
podróży, obecność na rozprawach,
relacje foto-tekstowe), wydarzenie na
25-lecie CMWP, folder/teczka,
elementy SIW, wyposażenie biura,
sprzęt IT

30.000,00

4,34 %

73.900,00

2019-2020

2019-2021

2019
6.

modernizacja portalu
SDP

30.000,00

4,34 %
2021
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„Przed i po”- remont siedziby SDP
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Założenia do restylingu/nowego
z 23 października 2019 r.

logo

SDP

i

Systemu

Identyfikacji

Wizualnej

Projekt restylingu logo SDP/nowe logo. Opracowanie Księgi Znaku/Księgi Systemu
Identyfikacji Wizualnej (SIW)
Wprowadzenie
Elementem zmiennym w obrębie marki, produktu czy organizacji jest jej redesign. Proces ten
jest cykliczny i ma na celu między innymi pokazanie organizacji nowoczesnej, rozwijającej się,
która ‘idzie z duchem czasu’. Najczęściej redesign/restyling realizowany jest poprzez
zmianę/odświeżenie logo - komunikatu, który jako pierwszy dociera do odbiorcy. Warto
zadbać, aby ten komunikat był spójny, nowoczesny i konkurencyjny. Czasami restyling polega
na uproszczeniu czy modyfikacji formy logo, dodaniu nowych elementów, przestrzennej
stylistyki lub nowej/uzupełnionej kolorystyki. Wraz ze znakiem głównym marki
modyfikowane są również pozostałe elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej (przykładowo:
kolorystyka, wzory plakatów, banerów, ścianki, roll’upy, akcydensy, obecność wizualna
w Internecie itp.). Wtedy zmiana jest pełniejsza. O sukcesie można mówić kiedy bezpośrednim
efektem jest zwiększenie rozpoznawalności marki, charakteru organizacji i pozytywna zmiana
jej postrzegania.
Cofając się w czasie możemy odnaleźć wiele przykładów redesignu popularnych marek takich
jak np. Google, Apple, Lego, Coca Cola.

Powodów do redesignu logo może być wiele. Gdy organizacja się rozwija, a logo pozostaje
takie samo, przestaje być prawdziwe i autentyczne. Gdy wizerunek jest wciąż odświeżany
i aktualizowany organizacja może tylko zyskać. Spójność między charakterem logo a charakterem organizacji to podstawowa zasada przy jakichkolwiek marketingowych działaniach.
Posługiwanie się starą marką - starym logiem, przy zwiększanym potencjale organizacji,
jest pozbawianiem się szans wykorzystania wszystkich jej możliwości, całego potencjału.
Jeśli w rozwój czy utrzymanie pozycji wkłada się wysiłek, dlaczego inni nie mają o tym
wiedzieć?
Wstęp do briefu na restyling/nowe logo SDP - Księga Znaku oraz Księga Systemu
Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia - główne założenia - propozycje
Ważnym elementem, na który chcielibyśmy zwrócić teraz uwagę, jest wizerunek
Stowarzyszenia. Stworzenie i konsekwentne używanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW)
Stowarzyszenia (zaprojektowanego i opracowanego w Księdze Znaku oraz w Księdze Systemu
Identyfikacji Wizualnej SDP), ma istotne znaczenie dla budowania relacji z otoczeniem
i partnerami oraz utrwalania wizerunku organizacji jako „zmieniającej się, aktualnej,
nadążającej za zmianami otoczenia, z energią”, w środowisku branżowym i partnerskim.
11

Kluczowe jest stworzenie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej, restyling obecnego
lub stworzenie nowego logotypu, opracowanie Księgi Znaku wraz z Księgą SIW.
Księga Znaku/Księga SIW powinna zawierać odświeżone/nowe logo SDP, z przykładami
poprawnego i niepoprawnego jego użycia oraz inne zasady i wskazówki dotyczące takich
elementów jak m.in.:
1. logo, kolorystyka, typografia (podstawowa, uzupełniająca);
2. akcydensy (papier firmowy, stopki mailowe, wizytówki, teczki, nalepki);
3. wydawnictwa/publikacje (przykładowe layouty okładki folderu czy raportu);
4. Internet (strona/portal, profile społecznościowe, mailing);
5. prezentacje (drukowane, cyfrowe – layout 2-3 slajdów);
6. roll’up, ścianka z logiem/powtarzającymi się logami (wersja PL i EN);
7. identyfikacja wizualna zewnętrzna (szyld, baner oraz związana z projektem).

Wybrane karty z Księgi Znaku SDP
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Portal
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