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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica WIĘCKOWSKIEGO Nr domu 33 Nr lokalu 107

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-734 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-630-17-49

Nr faksu 42-630-17-49 E-mail biuro@inspro.org.pl Strona www www.inspro.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47322414400000 6. Numer KRS 0000191928
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Rafał Górski - Prezes Zarządu
Olaf Swolkień - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jarosław Prasoł – członek Komisji Rewizyjnej
Bartosz Malinowski – członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie 
działań na rzecz dobra wspólnego, w szczególności w zakresie:
1) aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie 
publiczne;
2) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;
3) tworzenia i funkcjonowania niezależnych środków masowego 
przekazu oraz warunków dla swobodnej debaty publicznej;
4) ochrony, odtwarzania i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet;
8) rozwoju transportu zrównoważonego;
9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
11) upowszechniania kultury i dialogu międzykulturowego;
12) rozwoju rodzin, wspólnot oraz społeczności lokalnych;
13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
14) ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;
15) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i narażonych na 
wykluczenie społeczne;
16) współpracy międzynarodowej;
17) tworzenia możliwości rozwoju eko- i agroturystyki;
18) wspierania dziedzin gospodarki przyjaznych dla ludzi i 
środowiska, w szczególności ekologicznych metod produkcji 
żywności;
19) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
20) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
państwa;
21) wspierania sprawiedliwych społecznie systemów 
ekonomicznych, w szczególności polityki państwa w tym zakresie, a 
także tzw. sprawiedliwego handlu i ekonomii alternatywnej;
22) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie 
działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 
internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, 
organizacyjnej oraz monitoringu;
organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, 
ocen,  analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, 
prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów;
1) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, coachingowej;
2) organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, 
seminariów,   sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji 
filmowych, obozów,  festiwali, jak również innych form działalności 
edukacyjnej i oświatowej;
3) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i 
organizacyjnej   podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do 
realizacji celu, określonego  w paragrafie 4;
4) angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do 
realizacji celu określonego w paragrafie 4;
5) organizowanie i wspieranie finansowe praktyk, staży i wyjazdów 
studialnych w kraju i za granicą;
6) wykup, dzierżawa lub stosowanie innych form opieki w stosunku 
do obszarów przyrodniczo cennych oraz ochrona gatunków 
zagrożonych;
7) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo- 
administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami 
statutowymi;
8) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
9) prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
10) współpraca z organami władzy publicznej, samorządowymi, 
środkami  masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a 
także inicjowanie  partnerstwa międzysektorowego;
11) budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami 
społecznymi   (administracja publiczna, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe,  samorządy, społeczeństwo);
12) występowanie do właściwych – według kompetencji – władz 
lokalnych,  wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o 
zastosowanie środków  zmierzających do usunięcia zaistniałego 
zagrożenia dla interesu publicznego  na określonym terenie, 
zaniechania naruszania interesu publicznego,  przywrócenia stanu 
poprzedniego lub naprawy zaistniałych w związku z tym  szkód;
13) składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, 
strategii, decyzji i 
14) aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich 
konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania;
15) inne działania realizujące cele statutowe.

2. W zakres działalności odpłatnej w przypadku posiadania 
niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na 
pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona 
ust. 2 punkty 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

INICJATYWA CENTRUM KLUCZ
Centrum KLUCZ działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w 
Polsce, 
w szczególności zaś wspiera organizacje społeczne z województwa łódzkiego w 
procesie ekonomizowania się i fundraisingu. 
Działania: 
1. Utworzenie 3 spółdzielni socjalnych, w których stworzono 15 miejsc pracy.
2. Przeprowadzenie 42 szkoleń (696 godzin szkoleniowych), w których łącznie 
udział wzięło 181 osób;
3. Zrealizowanie 491 godzin doradztwa specjalistycznego;
4. Wsparcie w utworzeniu 7 partnerstw lokalnych;
5. Zrealizowanie 12 audycji radiowych;
6. Zrealizowanie 206 godzin coachingu dla osób indywidualnych i przedstawicieli 
NGO;
7. Zrealizowanie 41 usług marketingowych (przede wszystkim projekty i 
graficzne i produkcja);
8. Poprowadzenie księgowości dla 21 organizacji;
INICJATYWA CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW
Głównym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i 
sprawnemu funkcjonowaniu rad pracowników oraz wspieranie członków rad 
poprzez poradnictwo i rzecznictwo oraz poprzez szkolenia. 
Działania: 
1. Nawiązano i rozwinięto współpracę z Kołem Naukowym Prawa Pracy 
Uniwersytetu Łódzkiego, które w ramach Inicjatywy wspiera eksperta Instytutu w 
zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych radom pracowników.
2. Zostały przeprowadzone 4 szkolenia odpłatne (Kraków, Warszawa, Wrocław, 
Warszawa). 
INICJATYWA MIASTO W RUCHU
Celem inicjatywy jest rozpowszechnianie dobrych praktyk z zakresu 
zrównoważonego transportu miejskiego.
Działania:
1. Aktualizacja serwisu miastowruchu.pl
2. udział w Kongresie Ruchów Miejskich, gdzie współkoordynowaliśmy grupę 
roboczą „zrównoważony transport”.
INICJATYWA INSPROWNIA
W ramach inicjatywy tworzymy przestrzeń do uczenia się, kształtowania  
charakterów i rozwijania kompetencji. Tworzymy sieć społeczników, którzy chcą 
działać na rzecz dobra wspólnego.
Działania: Nawiązywanie formalnej współpracy z osobami zainteresowanymi 
rozpoczęciem wolontariatu w Instytucie.
INICJATYWA OBYWATELE DECYDUJĄ
Naszym celem, jako pomysłodawców i realizatorów projektu, jest przede 
wszystkim zwiększenie zaangażowania obywateli w proces stanowienia prawa 
(głównie zwiększenie aktywności Polaków w zakresie objętym Obywatelską 
Inicjatywą Ustawodawczą).
1. Prowadzenie strony www.obywateledecdyduja.pl oraz zbieranie podpisów pod 
petycją; 
2. Wydanie i wysyłka raportu eksperckiego o Obywatelskiej Inicjatywie 
Ustawodawczej;
3. Wydanie i wysyłka książki „Jak wygrywać kampanie”;
4. Organizacja seminarium eksperckiego 13.11.2012 r. w którym brało udział 
ponad 50 osób (w tym eksperci, politycy a także ambasador Szwajcarii);
5. Przygotowanie nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli.
INICJATYWA OBYWATELE KONTROLUJĄ
Główne cele inicjatywy to prowadzenie kontroli władz lokalnych i rządowych w 
obszarze wydawanych koncesji na wydobycie gazu łupkowego oraz ich 
zgodności z prawem oraz kontaktu z obywatelami, edukacja obywatelska – 
poradnictwo prawne, szkolenia, spotkania informacyjne dla członków 
społeczności lokalnych oraz promocja konsultacji społecznych
Działania: 
1.Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa dla lokalnych społeczności;
2. Udział w spotkaniach (konferencjach) poświęconych problematyce wydobycia 
gazu łupkowego i ropy łupkowej w Polsce.
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INICJATYWA POLSKA NATURALNIE
Celem głównym projektu „Polska, naturalnie!” było wspieranie rozwoju, 
integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych poprzez 
stworzenie internetowej platformy ekoturystycznej oraz rozwój zasobów ludzkich 
poprzez organizację szkoleń i konferencji.
Działania:
1. Opracowanie i wydanie raportu eksperckiego: „Raport o stanie ekoturystyki w 
Polsce. Stan na 2012 r.”. Raport  został rozpowszechniony (na płytach CD) na 
konferencjach i szkoleniach regionalnych oraz na konferencji w Łodzi. Ponadto 
w wersji elektronicznej został rozesłany do instytucji i organizacji turystycznych. 
2. Opracowanie i stworzenie Platformy Produktów Ekoturystycznych na stronie 
www.polskanaturalnie.pl . 
3. Konferencje i szkolenia regionalne - zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 
trzy konferencje połączone ze szkoleniami regionalnymi na temat ekoturystyki, 
możliwości jej wdrożenia i promocji na terenie województw podlaskiego, 
podkarpackiego i lubelskiego.
NATURALNE GENY
Podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie prawa umożliwiającego 
konsumentom w pełni świadomy wybór pomiędzy produktami zawierającymi 
modyfikowane genetycznie składniki oraz tymi w pełni wolnymi od GMO.
Działania:
1. Dalsza zbiórka podpisów po petycja kierowaną do Premiera Donalda Tuska w 
sprawie skutecznego znakowania produktów zawierających GMO.
2. Dalsze działania rzecznicze w sprawie respektowania przez Polskę prawa 
dotyczącego zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO) i monitoringu upraw roślin modyfikowanych 
w Polsce.
INICJATYWA  DOM TO PRACA
Celem inicjatywy jest doprowadzenie do do stanu, w którym praca w domu 
przestanie być "niewidzialna", gospodyni domowa stanie się zawodem, a osoby, 
które całe życie poświęciły
pracy w domu będą mogły z tego tytułu liczyć na emeryturę. 
Działania:
1. udział przedstawicielki inicjatywy w debacie pt.: ”W trosce o najmłodszych 
obywateli RP” w Pałacu Prezydenckim
2. Spotkanie w MPiPS celem przedstawienia założeń projektu zmian prawa tak, 
by osoby pracujące w domu dostawały emeryturę;
3. Bieżąca aktualizacja i prowadzenie strony www oraz profilu inicjatywy na 
Facebook'u;
INICJATYWA TIRY NA TORY
Celem inicjatywy jest promocja transportu kombinowanego (głównie w 
kontekście przeniesienia tranzytu towarów na kolej), a w dalszej perspektywie 
wpłynięcie na politykę transportową państwa; zwiększenie przewozu towarów 
koleją, zmianę proporcji dotacji dla transportu samochodowego i kolejowego 
oraz promocja kolei jako dobra wspólnego wszystkich Polaków.
Działania:
1.Przekazaliśmy 83 tysiące podpisów pod petycją żądającą realizacji zasady „tiry 
na tory” w praktyce na ręce wiceministra transportu Andrzeja Massela.  
2. Przeprowadziliśmy 10 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla społeczności 
doświadczających nadmiernego ruchu tirów.
3. Wydaliśmy publikację „Tiry na tory – poradnik walczących społeczności”, 
prezentującą sylwetki aktywistek i aktywistów na rzecz zrównoważonego 
transportu oraz porady dla osób chcących prowadzić takie działania. 
4. Zaktywizowanie mieszkańców do udziału w konsultacjach Komisji 
Europejskiej nt. megaciężarówek i Ministerstwa Środowiska na temat norm 
hałasu.
5. Wydanie wspólnego z przewoźnikami i związkowcami stanowiska przeciwko 
likwidacji linii kolejowych.
6. Wstąpienie do europejskiej sieci organizacji działających na rzecz 
zrównoważonej polityki transportowej Transport & Environment.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

400

70

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W ramach działalności nieodpłatnej Fundacja prowadziła 
wszystkie działania opisane w części II pkt. 1 sprawozdania, za 
wyjątkiem szkoleń dla członków rad pracowników, które miały 
charakter odpłatny.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.B

69.10.Z

90.04.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2012 zorganizowano 4 odpłatne szkolenia dla członków rad 
pracowników. Przeszkolono członków 36 rad pracowników – 
łącznie 90 osób.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,728,962.91 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,529,681.53 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 73,069.90 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,046.36 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,934.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,417,932.81 zł

2,302,622.43 zł

115,310.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110,765.22 zł

0.00 zł

103,820.22 zł

6,945.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 2,465.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 2,942.41 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 5,500.01 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,718,981.78 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,578,037.03 zł 0.00 zł

73,069.90 zł 0.00 zł

0.00 zł

49,201.76 zł 0.00 zł

5,500.01 zł 5,500.01 zł

13,173.08 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskaniem 1% 5,500.01 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

25.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

22.5 etatów
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48.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

22.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 21.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 743,443.30 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 334,242.20 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24,065.36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,053,620.14 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,668.54 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15,000.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 20,000.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych tak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Polska, naturalnie! - rozwój, intergracja i promocja produktów i rozwiązań 
ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim”

117,074.01 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola na zakończenie projektu „Tiry na tory!” 
realizowanego w ramach priorytetu V POIiŚ. W 
ramach kontroli zweryfikowano m.in. zgodność 
stanu reali

Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych

2012-05-25

2 Kontrola planowa realizacji projektu „Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej”. 
Kontrola obejmowała sprawdzenie realizacji 
rzeczowej zadań w 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 2012-07-06

3 Kontrolę planowa realizacji projektu „Wiatrak – 
klaster spółdzielni socjalnych”. Kontrola 
obejmowała sprawdzenie realizacji rzeczowej 
zadań w okresie 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 2012-07-20
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W pozycji pasywa bilansu znajduje się kwota 155 920,12, która została umieszczona w sprawozdaniu finansowym 
jako korekta wyniku z lat ubiegłych (dotyczy roku 2010); Natomiast w sprawozdaniu MPiPS stanowi ona pozycję 
Fundusz z aktualizacji wyceny, która została umieszczona celem uniknięcia sfałszowania wyniku finansowego za 
2012 rok.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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