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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica POMORSKA Nr domu 40 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-408 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-630-17-49

Nr faksu 42-630-17-49 E-mail biuro@instytut.lodz.pl Strona www www.instytutsprawobywatelskich.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-02-02

2006-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47322414400000 6. Numer KRS 0000191928

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Rafał Górski Prezes Zarządu, 
Dyrektor Fundacji

TAK

Olaf Swolkień Wiceprezes Zarządu, 
Wicedyrektor Fundacji

TAK

Ilona Pietrzak Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bartosz Malinowski Członek Komisji 
Rewizyjnej 
(Przewodniczący)

TAK

Jarosław Prasoł Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Cele wskazane w § 4 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie 
działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

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

3. W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w 
§ 5 ustępie 2 punkty 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH REALIZOWAŁ MISJĘ ORGANIZACJI W RAMACH PROWADZONYCH INICJATYW, KAMPANII I 
AKCJI.
WŚRÓD NAJWAŻNIEJSZYCH REZULTATÓW WYMIENIĆ NALEŻY:

WOLNE OD GMO? CHCĘ WIEDZIEĆ!
- Walczymy o wprowadzenie w Polsce zakazu stosowania rakotwórczego glifosatu – wciąż jesteśmy jedną z niewielu organizacji, 
które podejmują ten niewygodny dla wielu grup społecznych temat. Jako nieliczni zwracamy uwagę na zagrożenia dla ludzi, 
zwierząt domowych (np. psy wyprowadzane na spacer) i środowiska naturalnego związane ze stosowaniem tego środka w 
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przestrzeni publicznej (parki, trawniki, chodniki, place zabaw etc.).
- Przygotowaliśmy i wydaliśmy we współpracy z Fundacją Konsumentów kolejne raporty konsumenckie na temat glifosatu w 
żywności, a konkretnie w kaszach gryczanych i jaglanych (https://instytutsprawobywatelskich.pl/kasza-gryczana-z-glifosatem-
czy-bez-nowy-raport-konsumencki/; https://instytutsprawobywatelskich.pl/publikacje/konsumenci-testuja-kasza-jaglana-czy-
zawiera-glifosat/). Warto sprawdzić co kupujemy, bo jak się okazuje, w większości kasz, dopuszczalne poziomy glifosatu zostały 
przekroczone. W wyniku naszego strażnictwa, część firm zadeklarowało wycofanie partii kasz, z których pochodziły próbki.
- Zorganizowaliśmy debatę „Od pola do stołu. Jakiej żywności chcesz na swoim talerzu?” z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa 
– Janusza Wojciechowskiego, jedną z najważniejszych osób decyzyjnych na poziomie europejskim.
- Kontynuowaliśmy działania na rzecz uświadamiania o zagrożeniach płynących ze stosowania nowych GMO – tematu w 
Europie mało popularnego, a w Polsce praktycznie nieznanego. M.in. zorganizowaliśmy warsztat na temat nowych GMO dla 
aktywistów z Polski z udziałem ekspertów zagranicznych i krajowych. Temat ten, choć póki co niepopularny, jest przewidywany 
przez analityków jako jeden z ważniejszych w kontekście nowych trendów w latach 2022-2030. Gene drive albo napęd genowy 
to metoda inżynierii genetycznej zaprojektowana w celu likwidowania naturalnych populacji organizmów lub całych gatunków 
albo zamieniania ich na zmodyfikowane genetycznie odpowiedniki (GMO).
Niektórzy naukowcy są przekonani, że ta technologia to potencjalne rozwiązanie niektórych problemów takich jak choroby, 
inwazyjne gatunki, czy szkodniki i dlatego chcą ją przetestować w przyrodzie, by sprawdzić, czy przyniesie oczekiwane rezultaty.
Jednak inni naukowcy ostrzegają, że ta technologia może mieć poważne i co więcej, nieodwracalne skutki dla całych 
ekosystemów, bioróżnorodności, rolnictwa, a nawet dla światowego pokoju. Wierzą oni, że trudno będzie monitorować lub 
usunąć zmodyfikowane genetycznie organizmy napędem genowym już raz wypuszczone do środowiska naturalnego, co może 
na stałe zaburzyć działanie całych ekosystemów.
- Uczestniczyliśmy w sondażu na temat napędów genowych oraz opublikowaliśmy jego wyniki: 
https://instytutsprawobywatelskich.pl/napedy-genowe-tak-czy-nie-opinia-i-wyniki-sondazu/.
- Przygotowaliśmy artykuły, tłumaczenia i wywiady o nowych GMO:
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/blaski-i-cienie-nowego-gmo-kompendium-wiedzy/
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/ruszyla-maszyna-juz-nikt-jej-nie-zatrzyma-jak-nauka-i-genetyka-wdzieraja-sie-do-
naszego-zycia/
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/inzynieria-genetyczna-zagraza-zyciu-przyszlych-pokolen/
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/zabawa-w-boga-coraz-latwiejsza/
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/gorski_prowokuje-nowe-gmo-zamknac-puszke-pandory/.
- Uczestniczyliśmy w comiesięcznych spotkaniach koalicji europejskiej dot. nowych GMO.
- Przygotowaliśmy listy otwarte do decydentów w sprawie nowego GMO:
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/powiedzmy-stop-nowym-gmo/
_https://instytutsprawobywatelskich.pl/powstrzymajmy-nowe-gmo-apel-do-komisji-europejskiej-ws-regulacji-prawnych/
- Uczestniczyliśmy w pracach Komisji ds. GMO/GMM przy ministrze Klimatu i Środowiska. w cyklicznych spotkaniach tego 
gremium.
- Wydaliśmy i dystrybuowaliśmy wspólnie z Fundacją Ecorower gazety „Aktywność obywatelska” w całości poświęconą 
tematowi szkodliwości glifosatu (w wersji .pdf oraz drukowanej): https://instytutsprawobywatelskich.pl/nie-dajmy-sie-dluzej-
truc/; https://www.facebook.com/RODMLodzkie/videos/1708436459358705.
- Prowadziliśmy działalność informacyjno-publicystyczną – przygotowaliśmy serię artykułów, analiz i rozmów z ekspertami z 
dziedziny zrównoważonego rolnictwa, praw konsumentów, bezpieczeństwa żywnościowego, m.in.:
_Podcast z Marcinem Galickim z Foodrentgen na temat premiery raportu konsumenckiego „Prześwietlamy mąki”:
https://instytutsprawobywatelskich.pl/czy-maki-zawieraja-glifosat/
_Podcast z Pawłem Rokickim, prezesem Fundacji Konsumentów na temat premiery raportów konsumenckich o glifosacie w 
kaszach:
https://instytutsprawobywatelskich.pl/kasza-z-rakotworczym-glifosatem/
_Wywiad z Remigiuszem Szczepaniakiem na temat szkodliwości cukru: https://instytutsprawobywatelskich.pl/pandemia-cukru/
_Felieton o dobrostanie zwierząt: https://instytutsprawobywatelskich.pl/zywot-zwierzat-podanych-na-talerzu/
_Artykuł z okazji Światowego Dnia Pszczoły: https://instytutsprawobywatelskich.pl/pamietaj-ze-twoje-zycie-zalezy-od-pszczol/
_Felieton o chowie klatkowym kur: https://instytutsprawobywatelskich.pl/koniec-chowu-klatkowego-w-2027-roku-co-z-
ubojem-rytualnym/
_Felieton o jakości i bezpieczeństwie żywności w Polsce:  https://instytutsprawobywatelskich.pl/chleb-jak-za-dawnych-lat-
chodzi-o-cos-wiecej/
_Artykuł o historii rakotwórczego glifosatu: https://instytutsprawobywatelskich.pl/roundup-korporacyjne-mydlenie-oczu-trwa/
_Analiza raportu NIK na temat bezpieczeństwa żywności w Polsce: https://instytutsprawobywatelskich.pl/nie-wiemy-co-jemy/

CENTRUM KLUCZ
- Regularnie, w codziennym funkcjonowaniu pomogliśmy 115 podmiotom ekonomii społecznej (m.in. fundacjom, 
stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, spółką non profit) w rozwijaniu działalności – społecznej i biznesowej. 
Przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin doradztw specjalistycznych, 30 godzin szkoleń oraz 7 wydarzeń promujących ideę 
ekonomii społecznej. 5 osób skorzystało z coachingu. Zrealizowaliśmy 10 pakietów rozwojowych (m.in. stworzenie strony www, 
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przygotowanie i wydruk projektów graficznych, zakup innych usług wspierających rozwój ekonomii społecznej). Wsparliśmy 
zawarcie 21 partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
- Powyższe działania pozwoliły nam utworzyć 40 miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy (osób 
długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, chorujących psychicznie). Ze wsparcia finansowego na utworzenie 
nowych stanowisk skorzystało 7 podmiotów, które powstały z naszą pomocą. Zatrudnieni pracują w branżach m.in.: 
gastronomicznej, usług społecznych, usług dla administracji i biznesu. 
- 20 podmiotów (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne) oraz ich podopieczni otrzymało wsparcie w ramach tzw. 
mechanizmu zakupowego. My kupiliśmy (na kwotę 312 tysięcy) usługi w podmiotach ekonomii społecznej, które odczuły 
ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Podmioty te natomiast świadczyły usługi, dla tych, którzy najmocniej ucierpieli w 
wyniku pandemii koronawirusa (było np. wsparcie psychologiczne, usługi opiekuńcze, w tym usługi wytchnieniowe, 
rehabilitacja po COVID-19, dostarczanie posiłków).
- Zorganizowaliśmy panel dyskusyjny „Nie tylko miód – hiszpańskie doświadczenia i polskie wyzwania w biznesie społecznym” 
podczas Europejskiego Forum Gospodarczego 2021: https://centrumklucz.pl/dzieje-sie/nie-tylko-miod-hiszpanskie-
doswiadczenia-i-polskie-wyzwania-w-biznesie-spolecznym-relacja/.
- Ponownie otrzymaliśmy Akredytację AKS(ES) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości 
(https://centrumklucz.pl/dzieje-sie/otrzymalismy-akredytacje-akses-2/).
- 9-ciu młodym osobom (do 29. roku życia), które straciły pracę wskutek pandemii, pomogliśmy spełnić marzenie o własnej 
firmie. Przyznając dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej powstały nowe przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. 
projektowaniem odzieży, projektowaniem wnętrz, programowaniem, montażem instalacji elektrycznych i automatyki 
budynkowej.
- W ramach kampanii #1ProcentOdFirm zorganizowaliśmy gorącą debatę podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, które 
odbyło się w październiku w Łodzi, zbieraliśmy podpisy pod petycją poparcia dla pomysłu, konsultowaliśmy założenia do ustawy 
wprowadzającej mechanizm 1% z CIT dla OPP z sektorem pozarządowym, a także przygotowaliśmy kampanię informacyjno-
promocyjną. 

AKADEMIA INSTYTUTU SPRAW OBYWATELSKICH
- Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich (AISO) to przedsięwzięcie, w ramach którego wzmocniliśmy społeczników, którzy w 
działaniach swoich organizacji pozarządowych wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” zmiany społecznej. 
W 2021 r. przeprowadziliśmy 11 szkoleń dla 176 aktywistów z zakresu wykorzystania prawa oraz 2 edycje pogłębionego kursu 
specjalistycznego (5 spotkań i wizyty studyjne w Sejmie) dla 30 przedstawicieli organizacji społecznych. 
- 5 września 2021 r. w Warszawie podczas debaty „Wykorzystaj prawo” rozmawialiśmy z ekspertami i ekspertkami jak wpływać 
na prawo samorządowe, krajowe, europejskie oraz co społecznicy powinni wiedzieć i robić, jeśli chcą mieć wpływ na 
stanowienie prawa. Nie zabrakło też praktycznych porad, dla osób które planują udział w procesie legislacyjnym. Relacja video: 
https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/polecamy/debata-jak-wykorzystac-prawo-dostepna-online/.
- Wydaliśmy unikatowy poradnik „Wykorzystaj prawo” w którym na ponad 270 stronach eksperci i specjaliści przedstawili 
dostępne narzędzia, sposoby i przykłady działań w procesie stanowienia prawa: 
https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/polecamy/poradnik-wykorzystaj-prawo/.

CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW
- Wydaliśmy dwa numery Aktywności Obywatelskiej – biuletynu dla rad pracowników: (nr 2(25)/2021: 
https://radypracownikow.info/bank-wiedzy/aktywnosc-obywatelska-nr-225-2021/ i nr 3(26)/2021: 
https://radypracownikow.info/bank-wiedzy/aktywnosc-obywatelska-nr-3-26-2021/ ).
- Zorganizowaliśmy III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, które odbyło się 23 czerwca 2021 r. w Senacie RP w Warszawie. 
Organizatorami III Forum Rad Pracowników byli Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa INSPRO sp. z o.o. i senacki Zespół ds. 
Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z katedrą Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Udział wzięło 60 osób. Reprezentowane organizacje: 25 rad pracowników, uczelnie, związki zawodowe, organizacje 
pracodawców. Jako prelegenci udział wzięli: panel I „Bez pracy nie ma kołaczy, a bez pracowników nie ma silnej gospodarki. Jak 
znowelizować ustawę o radach pracowników?” J. Męcina (Konfederacja Lewiatan), K. Kwiatkowski (Senator), D. Mińkowski 
(Państwowa Inspekcja Pracy, J. Wratny (Instytut Nauk Prawnych PAN), A. Zybała (Szkoła Główna Handlowa), panel II „Dobre 
praktyki: Jak mobilizować pracowników do działania? Jak rozmawiać z zarządem? Jak zarządzać radą pracowników?”: R. 
Bartoszek (DNV Poland), M. Romeyko-Hurko (Muzeum Narodowe), M. Ławnik (mBank), moderacja 2 paneli: R. Górski (Instytut 
Spraw Obywatelskich). Uroczystego otwarcia dokonał wicemarszałek Bogdan Borusewicz. Tematem dyskusji był obecny stan 
ustawy o radach pracowników w Polsce oraz zmiany, jakie należy w niej wprowadzić, aby pomóc tej instytucji lepiej 
funkcjonować i wykonywać swoje obowiązki. Przedstawiciele rad podzielili się swoimi pomysłami na efektywne funkcjonowanie 
rady w zakładzie pracy.
- Udzieliliśmy 15 specjalistycznych porad prawnych członkom rad pracowników. Nieoceniona jest tu współpraca z Kołem 
Naukowym Prawa Pracy działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
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REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
- Zorganizowaliśmy III Forum Geopolityczne, czyli cykl 4 debat zrealizowanych w formule online oraz w formule hybrydowej. 
Dyskusja o najważniejszych wyzwaniach dla Polski, Europy i świata (tematy: kres rządów Angeli Merkel w Niemczech, wyzwania 
z zakresu nowych technologii, kryzys klimatyczny a układ sił na świecie, znaczenie Arktyki jako areny rywalizacji zbrojnej i 
surowcowej między mocarstwami) zgromadziła wybitnych analityków, naukowców oraz publicystów z pierwszych stron gazet, 
m.in. prof. Bogdana Góralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Annę Kwiatkowską z Ośrodka Studiów Wschodnich, Tomasza 
Krawczyka – byłego doradcę Premiera ds. polityki europejskiej, prof. Ewę Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Natalię Hatalską z instytutu badań nad przyszłością – infuture.institute, gen. Jarosława Stróżyka czy Patrycję Pendrakowską z 
Instytutu Boyma. Dotychczas (stan na dzień 13.01.2022 r.). Debaty obejrzało blisko 32 tysiące osób. Debaty dostępne są pod 
adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV050r-UYQA3EKvCJeFfpBCDVlK7lY5Y4. 
- Zawarliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
W świecie przepełnionym dezinformacją i fake newsami współpraca ze specjalistami, pozwoliła na czerpanie przez 
społeczeństwo wiedzy o sprawach międzynarodowych ze sprawdzonych i weryfikowalnych źródeł. 
- Zorganizowaliśmy cykl #RODMonline, czyli 21 rozmów z naukowcami, przedstawicielami instytucji i organizacji ogólnopolskich 
oraz środowisk opiniotwórczych na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, priorytetach polskiej polityki zagranicznej, 
ważnych publikacjach o tematyce politycznej.
- Zorganizowaliśmy debatę „Od pola do stołu. Jakiej żywności chcesz na swoim talerzu?”. Wydarzenie miało na celu stworzenie 
przestrzeni dla społecznej dyskusji nad możliwościami transformacji gospodarki i polityk Unii Europejskiej, zgodnie z 
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, czego istotnym elementem jest kwestia rolnictwa i żywności, ujęta w strategii „Od 
pola do stołu”. W debacie, która odbyła się 06.12.2021 roku, udział wziął komisarz ds. rolnictwa UE, Janusz Wojciechowski oraz 
poseł na Sejm RP, Czesław Siekierski; prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym, 
Dorota Metera i rolniczka agroekologiczna, inicjatorka Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie i RWS Słoneczna 25, 
członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, Wioletta Olejarczyk. Debata została zorganizowana w ramach 
„Konferencji w sprawie przyszłości Europy”, czyli serii debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umożliwią 
mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować naszą wspólną przyszłość. Relację live z debaty na 
FB śledziło blisko 50 osób. Współorganizatorami debaty byli Koalicja Żywa Ziemia i ogólnopolska kampania obywatelska „Chcę 
Wiedzieć!” Instytutu Spraw Obywatelskich.
Nagranie dostępne jest na FB RODM Łódź i obejrzało go ponad 1700 odbiorców (na dzień 13.01.2022 r.): 
https://www.facebook.com/RODMLodzkie/videos/1708436459358705.
- Kontynuowaliśmy współpracę z czołowymi polskimi wydawnictwami m.in. z księgarnią „Do Dzieła”, Wydawnictwem 
Poznańskim, Wydawnictwem Czarne, Wydawnictwem W.A.B, Wydawnictwem Literackim, Wydawnictwem PWN, 
Wydawnictwem SQN, Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie publikacji fragmentów najnowszych pozycji z zakresu 
stosunków międzynarodowych.
- Zorganizowaliśmy w ramach Festiwalu Reportażu Młodego Pokolenia cykl spotkań o tematyce dziennikarskiej, społecznej i 
historycznej. Podczas pięciu spotkań w ramach Festiwalu zgromadziliśmy grupę 75 odbiorców (5 spotkań x 15 osób),  
zainteresowanych sprawami międzynarodowymi i literaturą faktu. Nagrania z 5 spotkań dostępne są na YouTube i FB RODM 
Łódź. Wśród zaproszonych autorów byli Tomasz Grzywaczewski (podróżnik, reportażysta, autor „Granice marzeń. O państwach 
nieuznawanych”, „Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej”), Dionisios Sturis (dziennikarz, pisarz, podcaster, autor 
„Grecja. Gorzkie pomarańcze”, „Gdziekolwiek mnie rzucisz”, „Nowe życie. Jak Polacy pomagali uchodźcom z Grecji”, „Zachód 
słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji”), Honorata Zapaśnik (dziennikarka, autorka „Dziwny jest ten świat. Opowieść o 
Waldemarze Milewiczu”), autorzy audioserialu „Wietnamski Dług” Bartosz Józefiak, Agnieszka Bomba, Piotr Stefański oraz 
Joanna Szyndler (redaktorka naczelna miesięcznika „Podróże”, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, autorka „Kuba-Miami. 
Ucieczki i powroty”).
- Przeprowadziliśmy cykl felietonów „Pyffel komentuje” i wywiadów z politologami, dyplomatami i przedstawicielami biznesu o 
wyzwaniach w polityce międzynarodowej autorstwa Radosława Pyffla – prezesa firmy konsultingowej Blue Dragon, eksperta 
Instytutu Sobieskiego ds. polityki międzynarodowej i Azji. Felietony odnosiły się głównie do wydarzeń w Azji, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji społeczno-politycznej w Chinach, a wśród udzielających wywiadu należy wskazać m.in. prof. Bogdana 
Góralczyka z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Marcina Piątkowskiego z Akademii Leona Koźmińskiego; Krzysztofa 
Domareckiego – założyciela i głównego akcjonariusza Grupy Selena, czy Grzegorza Zwolińskiego – prezesa firmy SatRevolution. 
Felietony i wywiady dotarły łącznie do ponad 10 000 odbiorców.
- Trzyletnia edycja projektu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi (RODM Łódź) funkcjonowała w latach 
2019-2021 i wraz z 31 grudnia 2021 r. została zakończona. Instytut Spraw Obywatelskich, jednostka prowadząca RODM Łódź, 
złożyła ofertę w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024”, ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych na kolejną trzyletnią edycję prowadzenia projektu. Niestety wyniki nie były pomyślne dla nas: 
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,28651239,dziwny-konkurs-w-msz-na-osrodek-w-lodzi-wygrany-ma-najmniej.html. 

OBYWATELE DECYDUJĄ
- Zorganizowaliśmy dwie debaty polityczne z decydentami o przygotowanym przez nas projekcie ustawy o obywatelskiej 
inicjatywie ustawodawczej: https://instytutsprawobywatelskich.pl/pozwolmy-dzialac-obywatelom-obywatelska-inicjatywa-
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ustawodawcza/; https://instytutsprawobywatelskich.pl/chcemy-sami-decydowac-o-sobie-w-naszym-panstwie-relacja-z-
debaty/.
- Spotkaliśmy się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i zaprezentowaliśmy nasz projekt ustawy o obywatelskiej inicjatywie 
ustawodawczej (OIU): https://obywateledecyduja.pl/2021/10/spotkanie-z-prezydentem/. 
- Przeprowadziliśmy kampanię społeczną „Jakim jesteś Polakiem”, która miała na celu m.in. popularyzację angażowania się 
obywateli w życie publiczne przy użyciu OIU: https://obywateledecyduja.pl/2021/06/zakonczenie-kampanii-jakim-jestes-
polakiem/.
- Wydaliśmy i rozdystrybuowaliśmy do wszystkich publicznych bibliotek w Polsce 24. wydanie gazety społecznej „Aktywność 
obywatelska” poświęconej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej: 
https://instytutsprawobywatelskich.pl/publikacje/aktywnosc-obywatelska-nr-124-20210/.

LEPSZY TRANSPORT
- Nareszcie jest! Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście – długo oczekiwane zmiany w kodeksie ruchu 
drogowego zostały wprowadzone. To kolejny, długo wyczekiwany sukces we wcielaniu w życie naszych postulatów. Kampania 
Lepszy Transport, prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich, od lat promuje rozwiązania przyjazne dla pieszych, 
nagłaśnia problem smogu samochodowego, popularyzuje ruch rowerowy i usprawnienie komunikacji miejskiej. Jesteśmy też 
współzałożycielem Federacji Piesza Polska. 
- Objęliśmy patronatem Pierwszy Kongres dla entuzjastów i przyjaciół kolei.
- Przeanalizowaliśmy Polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) pod kątem inwestycji w infrastrukturę kolejową i drogową i 
zgłosiliśmy uwagi w procesie jego opiniowania. Sukcesem kampanii jest wpisanie postulatu kampanii „Tiry na tory” w Krajowy 
Plan Odbudowy. W Ministerstwie Infrastruktury ma powstać specjalna komórka do spraw transportu intermodalnego. Takie 
rozwiązanie od wielu lat postuluje kampania „Tiry na tory”, prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich.
- Kolejnym sukcesem jest zmiana systemu poboru opłat drogowych od samochodów, w tym ciężarowych – od 1 października 
2021 działa już tylko system eTOLL, oparty na satelitarnym systemie namierzania pozycji GPS, w miejsce poprzedniego systemu 
viaTOLL, opartego na bramownicach. To w części realizacja postulatu kampanii Instytutu „Tiry na tory”.
- Przeprowadziliśmy wywiad z Naczelnikiem Wydziału Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska na temat stref czystego transportu w miastach, a także wywiad z Karolem Trammerem, autorem książki 
„Ostre cięcie”, o tym jak niszczono polską kolej.
- Instytut jest członkiem największej europejskiej federacji na rzecz zrównoważonego transportu Transport & Environment 
(T&E). W ramach współpracy  opublikowaliśmy m.in. wyniki sondażu YouGov przeprowadzonego w 12 krajach Unii Europejskiej 
oraz uczestniczyliśmy w corocznym dwudniowym walnym zebraniu i warsztatach T&E.
- Realizowaliśmy projekt „Europa na kolei – osiąganie celów klimatycznych dzięki unijnej inicjatywie kolejowej”. Jego celem jest 
promocja idei międzynarodowej kolei pasażerskiej jako środka transportu najbardziej przyjaznego dla środowiska oraz 
prowadzenie działań rzeczniczych skierowanych do decydentów krajowych i europejskich w celu zwiększenia roli kolei w 
europejskim ruchu pasażerskim. Między innymi przeprowadziliśmy sondaż europejski dotyczący kolei. Polskie społeczeństwo 
jako najbardziej przyjaźnie nastawione do kolei.(https://instytutsprawobywatelskich.pl/publikacje/europejska-opinia-
publiczna-o-podrozy-koleja-i-mozliwosci-odejscia-od-latania/). Włączyliśmy się w opracowanie listu otwartego do Rady ds. 
Transportu i europejskich ministrów transportu: https://instytutsprawobywatelskich.pl/list-otwarty-czas-na-kolej-pasazerska-
w-europie/. 
- O przygotowanym przez nas raporcie „Wskocz do pociągu: renesans kolei w Europie” informowały zarówno media krajowe, 
jak i międzynarodowe, np. CNN.

REWOLUCJA ENERGETYCZNA
- Kontynuowaliśmy działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości społecznej kontrowersji związanych z 
wykorzystaniem biomasy (szczególnie leśnej) w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej na skalę przemysłową.
- Uruchomiliśmy petycję „NIE dla spalania lasów!”: https://instytutsprawobywatelskich.pl/nie-dla-pseudo-zielonej-energii-
podpisz-europejska-petycje/. Przygotowaliśmy serię wywiadów i artykułów wspierających zbieranie podpisów – m.in. z 
Adamem Wajrakiem, Marcinem Popkiewiczem i Michałem Żmihorskim, Rafałem Szeflerem.
- Wspólnie z 22 organizacjami społecznymi zaapelowaliśmy w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, 
aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable 
Energy Directive): https://instytutsprawobywatelskich.pl/biomasa-lesna-rownie-zla-jak-wegiel-list-ngo-sow-do-komisarza-
wojciechowskiego/.
- Przygotowaliśmy artykuł o raporcie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), które zanalizowało wpływ 
wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii na stan środowiska, wpływ na różnorodność biologiczną i walkę ze 
zmianami klimatu: https://instytutsprawobywatelskich.pl/naukowcy-ostrzegaja-przed-spalaniem-drewna-do-produkcji-energii-
odnawialnej/. 
- Przygotowaliśmy polskie napisy do filmu dokumentalnego „The Burning Issue” („Palący problem”) i opublikowaliśmy na 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fUX-MivNYjg&t=3s.
- Wspólny z innymi NGO’s wystosowaliśmy apel przed  szczytem przywódców państw w sprawie klimatu zorganizowanym przez 
Joe Bidena - „Lasy muszą być chronione, a nie spalane na cele energetyczne”: https://instytutsprawobywatelskich.pl/jutro-
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

szczyt-przywodcow-panstw-w-sprawie-klimatu-joe-bidena-dzis-organizacje-pozarzadowe-apeluja-lasy-musza-byc-chronione-a-
nie-spalane-na-cele-energetyczne/
- Uruchomiliśmy działania związane z problemem sprawiedliwej transformacji Bełchatowa.
- Wszystkie opublikowane materiały związane z inicjatywą dostępne pod adresem: 
https://instytutsprawobywatelskich.pl/rewolucja-energetyczna/.

TYGODNIK SPRAW OBYWATELSKICH
- Od ponad dwóch lat wydajemy regularnie Tygodnik Spraw Obywatelskich. Materiały, petycje i inicjatywy prezentowane w 
Tygodniku kierujemy m.in. do sympatyków Instytutu Spraw Obywatelskich, działaczy i organizacji społecznych (którzy mogą 
również nadesłać do publikacji teksty o swoich działaniach, przedstawić swój punkt widzenia, swoje organizacje). Nasz 
społeczny serwis kierujemy do osób, dla których ważne są m.in. takie tematy jak zdrowie, oddziaływanie nowoczesnych 
technologii na nasze życie, bieżące wydarzeniami społeczne, w tym np. lokalne akcje, w których społeczności działają na rzecz 
swoich „małych ojczyzn” (rubryka: lokalne punkty zapalne). Ludzi, którzy chcą zdobywać umiejętności przydatne w 
organizowaniu działalności społecznej (dział Działaj!); którzy chcą włączać się w działania społeczne, np. podpisując petycje. 
Tygodnik to również przestrzeń dla Czytelników, szukających tematów, które są pomijane przez ogólnokrajowe media 
głównego nurtu (np. rady pracowników – informowanie o nich jako wzmacnianie praw pracowniczych). Zapraszamy do 
dołączenia do nas!
- Sukces naszej akcji „Broń gotówki!”. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek przyjęcia gotówki w sklepie.
- Objęliśmy patronatem medialnym sześć wydarzeń: Kierat, Selekcja, III Forum Geopolityczne, Carbon Footprint Summit, I 
Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei, XIV Gala Wolontariatu w Łodzi.
- Zamieściliśmy relacje z wydarzeń m.in.: III Forum Geopolityczne, debata nt. rolnictwa z udziałem komisarza Janusza 
Wojciechowskiego.
- Przygotowaliśmy dział z anglojęzycznymi wersjami wybranych materiałów, publikowanych w Tygodniku.
- Sukcesywnie zwiększamy liczbę czytelników. W 2021 roku Tygodnik Spraw Obywatelskich czytał 341 tys. osób.

OTRZYMANE DAROWIZNY ORAZ 1% PODATKU PRZEZNACZYLIŚMY W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
- prowadzenie kampanii obywatelskich dotyczących m.in. bezpiecznej żywności, bezpiecznego transportu, praw pracowniczych, 
demokracji;
- prowadzenie serwisu www.instytutsprawobywatelskich.pl; 
- nagłośnienie tematów w mediach i wśród decydentów;
- pokrycie kosztów wyjazdów i organizacji spotkań z urzędnikami oraz politykami;
- zbieranie danych, opłacenie analiz i konsultacji z ekspertami;
- mobilizowanie ludzi do włączania się w kampanie obywatelskie.

O działaniach prowadzonych przez Instytut Spraw Obywatelskich informowały również media i portale branżowe, m.in.:
Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza, Express Ilustrowany, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Dziennik Łódzki, WPROST, 
Interia, Dziennik.pl, Forsal.pl, Telewizja Republika, TVP, Polskie Radio, Radio Parada, Radio Złote Przeboje, CNN, The Guardian, 
Rynek Kolejowy, Nakolei.pl, Okiem rolnika, Wiadomości handlowe, Farmer, Bankier, Biznes.News, ngo.pl, trzeci.org, Kurier 
Kolejowy, NaKolei.pl, ChrońmyKlimat.pl, TVP3 Łódź, Radio Łódź, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, także Państwowa 
Inspekcja Pracy, Senat.gov.pl.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

341000

800

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji

1. Prowadzenie i wspieranie działalności 
edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, 
tłumaczeniowej, organizacyjnej lub monitoringu.

2. Organizowanie kampanii informacyjno-
edukacyjnych.

3. Przygotowywanie raportów, badan, diagnoz, 
scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, 
ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, 
prognoz, strategii, polityk i innych tego typu 
materiałów.

4. Organizowanie prelekcji, wykładów, 
odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, 
spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji 
filmowych,
obozów, festiwali, jak również innych form 
działalności edukacyjnej i oświatowej.

5. Składanie wniosków i zastrzeżeń do 
projektów, planów, strategii, decyzji i aktów 
prawnych wydawanych przez administrację 
publiczną; ich konsultowanie i opiniowanie 
również na etapie stosowania.

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i 
doradczej.

7. Współpraca z osobami i instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

8. Współpraca z organami władzy publicznej, 
samorządowymi, środkami masowego przekazu 
oraz podmiotami gospodarczymi, a także 
inicjowanie partnerstwa międzysektorowego.

9. Budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy 
partnerami społecznymi (administracja 
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, samorządy, społeczeństwo.

94.99.Z 30 541,80 zł
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2

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

1. Prowadzenie i wspieranie działalności 
edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, 
tłumaczeniowej, organizacyjnej lub monitoringu.

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, 
doradczej, coachingowej.

3. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 
merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i 
jednostkom, przyczyniającym się do realizacji 
celów statutowych.

4. Współpraca z organami władzy publicznej, 
samorządowymi, środkami masowego przekazu 
oraz podmiotami gospodarczymi, a także 
inicjowanie partnerstwa międzysektorowego.

5. Budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy 
partnerami społecznymi (administracja
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, samorządy, społeczeństwo).

6. Organizowanie prelekcji, wykładów, 
odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, 
spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji 
filmowych,
obozów, festiwali, jak również innych form 
działalności edukacyjnej i oświatowej.

85.59.B 18 658,89 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3 upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

1. Prowadzenie i wspieranie działalności 
edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, 
tłumaczeniowej, organizacyjnej lub monitoringu.

2. Organizowanie kampanii informacyjno- 
edukacyjnych.

3. Przygotowywanie raportów, badan, diagnoz, 
scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, 
ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, 
prognoz, strategii, polityk i innych tego typu 
materiałów.

4. Organizowanie prelekcji, wykładów, 
odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, 
spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji 
filmowych, obozów, festiwali, jak również innych 
form działalności edukacyjnej i oświatowej.

5. Składanie wniosków i zastrzeżeń do 
projektów, planów, strategii, decyzji i aktów 
prawnych wydawanych przez administrację
publiczną; ich konsultowanie i opiniowanie
również na etapie stosowania.

6. Współpraca z osobami i instytucjami 
krajowymi i
zagranicznymi prowadzącymi działalność w
zakresie objętym celami Fundacji.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, 
samorządowymi, środkami masowego przekazu 
oraz podmiotami gospodarczymi, a także 
inicjowanie partnerstwa międzysektorowego.

8. Budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy 
partnerami społecznymi (administracja 
publiczna,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 
samorządy, społeczeństwo.

85.59.B 2 906,06 zł
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62 202,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 355 634,51 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 906 689,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 906 686,36 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2,78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 260 305,55 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

3 392 025,55 zł

1 564 448,96 zł

0,00 zł

399 160,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

260 055,55 zł

250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 228 546,18 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 226 382,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 224 163,12 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 52 106,75 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 706 397,74 zł 52 106,75 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 680 303,94 zł 52 106,75 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

98,15 zł

0,00 zł

25 995,65 zł 0,00 zł

1 Inicjatywy rzecznicze oraz wzmacniające aktywność obywatelską 37 020,72 zł

2 Koszty działań statutowych 13 553,06 zł

3 Kampania reklamowa 1% 1 232,00 zł

1 Na działania statutowe Instytutu 52 106,75 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 136,92 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

1 232,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

32 osób

1.2. 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

24,99 etatów

81 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

530 581,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 968 827,37 zł

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

1 968 827,37 zł

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

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
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 510,33 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 302,14 zł

3 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 598 297,43 zł

1 511 600,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 86 696,90 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 370 529,94 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 968 827,37 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12 197,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Ad. 8
Wysokość wynagrodzenia wynika ze skumulowania 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku trenerskiego za 
przeprowadzone dodatkowe czynności poza umową o 
pracę.

Ad. 11
Wysokość wynagrodzenia wynika ze skumulowanych prac 
w projekcie zagranicznym. Umowa cywilno-prawna zawarta 
w walucie EURO.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15 519,61 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 1% podatku z CIT dla 
organizacji pożytku 
publicznego

Uruchomienie dyskusji nt. 
wprowadzenia w Polsce 
możliwości odpisu 1% podatku 
przez płatników podatku 
dochodowego od osób 
prawnych.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

207 760,00 zł

2 Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Łodzi

Promowanie polskiej polityki 
zagranicznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 218 600,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Grupa INSPRO Sp. z o.o. 101524392          
 

ul. Pomorska 40; 91−408 Łódź 100,00 100,00

1 Fundacja Kuźnia Kampanierów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

1

3 Instytut Spraw 
Obywatelskich - łapiemy 
wiatr w żagle

Wsparcie działań statutowych 
Instytutu, wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego organizacji (w 
tym: budowanie stabilnych 
podstaw ich dalszego 
funkcjonowania,
tworzenie perspektywicznych 
planów działania i 
finansowania, podnoszenie 
standardów pracy i zarządzania 
organizacją).

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

180 560,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Rafał Górski
Olaf Swolkień
Ilona Pietrzak

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-05

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-05 20


