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1) 
 
Nazwa fundacji: 

Instytut Inicjatyw Pozarządowych 
 
siedziba:  

Warszawa 
 
adres:  

ul. Przybyszewskiego 32/34 
 
data wpisu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym:  

22.11.2005 
 
numer KRS:  

0000245554 
 
statystyczny numer identyfikacyjny 
w systemie REGON:  

141121585 
 
dane dotyczące 
członków zarządu fundacji: 

dyrektor Instytutu – Grzegorz Całek, 
zam. 01-497 Warszawa, ul. Zeusa 47/16 
członek zarządu – Katarzyna Kwapińska, 

zam. 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Fabryczna 7/15 
 
określenie celów statutowych fundacji: 

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie 
różnorodnych form aktywności społecznej, 

a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. 
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2) 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statuto-
wych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych. 
 
W roku 2008 fundacja podejmowała przede wszystkim działania określone w art. 4 ust. 24 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc prowadziła działalność 
wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzą-
dowe, szczególnie te, które prowadzą działalność w następujących sferach określonych 
w art. 4: 

• ust. 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczo-
ści, 

• ust. 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
• ust. 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 
• ust. 12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
• ust. 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
• ust. 18. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel-

skich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
• ust. 23. promocję i organizację wolontariatu. 

 
 
 
PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2008: 

• Gmina – tu wszystko się zaczyna 
• Rodzice w szkole 
• Akademia 1% 
• Akademia NGO 
• Program wspierania lokalnych inicjatyw edukacyjnych 
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GMINA – TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA 
 
 

Program „Gmina – tu wszystko się zaczyna” miał na celu stwo-
rzenie modelu wspólnego dochodzenia organizacji 
pozarządowych i władz samorządowych do opracowania 
i przyjęcia programu współpracy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program został zrealizowany w dwóch gminach województwa mazowieckiego (Milanówek, 
Mława) oraz w jedenastu gminach województwa śląskiego (Blachownia, Gliwice, Janów, Ja-
strzębie Zdrój, Konopiska, Mikołów, Mykanów, Poczesna, Rudnik, Tychy, Wodzisław Śląski).  
 
W ramach projektu w każdej z gmin: 

• została dokonana analiza dotychczasowej sytuacji w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w gminie, 

• wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych i organizacji została dokonana analiza 
potrzeb, określone cele i zasady współpracy, 

• Instytut moderował proces przygotowania programu współpracy, 
• prowadzone były szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz dla urzędników sa-

morządowych. 
 
W działaniach podejmowanych w ramach projektu wzięło udział bezpośrednio ponad 1000 
osób. Byli to prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy samorządowi oraz radni 
gmin uczestniczących w programie oraz wolontariusze, członkowie i pracownicy 225 organi-
zacji pozarządowych oraz lokalnych inicjatyw społecznych. 
 
W czasie realizacji  programu prowadzony był serwis www.ngo-gmina.pl, na którym znalazły 
się informacje o przebiegu programu, w tym m.in. postulaty do programów współpracy, 
a także kilkaset przykładów przyjętych programów współpracy z jednostek samorządu z całej 
Polski. 
 
Program został podsumowany konferencją „Partnerstwo organizacji pozarządowych i samo-
rządu terytorialnego” w dniu 6 listopada 2008 r. w Chorzowie. 
 
Program został sfinansowany z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
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RODZICE W SZKOLE 
 
 

Celem zasadniczym projektu było stworzenie modelu aktywi-
zacji i kształcenia rad rodziców w zakresie ich działania, 
zwłaszcza w celu rozwiązania problemu przemocy w szkole. 
 
 
 
 

 
 
A ponadto: 

• umożliwienie radom rodziców wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie,  
• popularyzacja najlepszych rozwiązań za pomocą książki, 
• zebranie i publiczne przedstawienie opinii rad rodziców  

  
W ramach programu odbyły się dwa szkolenia weekendowe oraz 10 warsztatów 2,5-
godzinnych, w których wzięło udział ponad 250 osób z ponad 20 rad rodziców.  
 
Ponadto w ramach programu została przygotowana do publikacji książka „Rodzice w szkole. 
Poradnik dla rad rodziców”. 
 
Program został sfinansowany z darowizny Fundacji Grupy TP. 
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AKADEMIA 1% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
W ostatnim kwartale 2008 r. rozpoczęła się realizacja programu „Akademia 1%”, którego ce-
lem jest monitoring kampanii 1% w roku 2009 oraz przeprowadzenie cyklu kilkunastu szkoleń 
dla organizacji pozarządowych i udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania 
i prowadzenia kampanii pozyskiwania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2008.  
 
Główne działania programu przewidziane zostały na pierwszy kwartał 2009 roku. 
 
Program jest finansowany z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
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AKADEMIA NGO 
 
W ramach tego programu podejmowano działania mające na celu wspieranie organizacji po-
zarządowych w ich działalności. W szczególności Instytut: 

• prowadził szkolenia m.in. dotyczące następujących zagadnień: zarządzanie projekta-
mi, proces grupowy, budowa i cechy grupy, grupowe rozwiązywanie problemów, 
doskonalenie umiejętności trenerskich trenera organizacji pozarządowej, samorozwój 
wolontariusza w organizacji pozarządowej, 

• udzielał bezpłatnych porad i konsultacji, w tym konsultacji internetowych za pośrednic-
twem serwisu internetowego www.ngos.pl 

• zorganizował w dn. 8 listopada 2008 r. konferencję pt. „Skuteczne motywowanie wo-
lontariuszy – doświadczenia NGOs”. 

 
Program jest finansowany ze środków własnych Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. 
 
 
 
 
 

PROGRAM WSPIERANIA 
LOKALNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH 
 
Jest to program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów edukacyjnych 
o charakterze lokalnym realizowanych przez małe organizacje (lub ich terenowe oddziały) 
bądź przez inne, niekoniecznie sformalizowane inicjatywy społeczne.  
 
W 2008 r. został wypłacony jeden grant (na projekt realizowany przez radę rodziców), kolej-
ne dwa przygotowano na pierwszy kwartał 2009 roku. 
 
Program jest finansowany ze środków uzyskanych przez fundację z 1%. 
 
 



 
Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 :: strona 8 

3) 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
4) 
Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
W roku 2008 zarząd nie podjął żadnych uchwał. 
 
 
5) 
Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ra-
mach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procen-
towy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł. 
Przychody w roku 2008: 241906,58 złotych. 
 
 
6) 
Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 165150,85 złotych 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 1084,83 złotych 
c) działalność gospodarczą – 0,00 złotych 
d) pozostałe koszty – 0,00 złotych. 
 
 
7) 
Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
0 osób 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagro-
dzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
0,00 złotych 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącz-
nie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia, 
0,00 złotych 
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
0,00 złotych 
 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wyso-
kości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz 
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 
nie udzielono żadnych pożyczek 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
75660,54 złotych – Bank PEKAO SA  
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
0,00 złotych 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowa-
nych na to nabycie, 
brak nieruchomości 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
brak 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach fi-
nansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
75672,74 złotych 
 
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finanso-
wym tej działalności 
W roku 2008 fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i sa-
morządowe. 
 
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Fundacja nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec urzędów skarbowych.  
 
 
10) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola. 
 
 
 
 
 
 
Grzegorz Całek 
Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych 


