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1) 
 
Nazwa fundacji: 

Instytut Inicjatyw Pozarządowych 
 
siedziba:  

Warszawa 
 
adres:  

ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa 
 
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 
róŜnorodnych 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 statutowych, 
a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
 
W roku 2009 fundacja podejmowała przede wszystkim działania określone w art. 4 ust. 24 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, a więc prowadziła działalność wspomagającą 
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, szczególnie te, 
które prowadzą działalność w następujących sferach określonych w art. 4: 

• ust. 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
• ust. 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
• ust. 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 
• ust. 12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy, 
• ust. 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
• ust. 18. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

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

 
 
 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
W ROKU 2009: 

• imPULS 
• Akademia 1% 
• Akademia NGO 
• Rodzice w szkole 
• Akademia promocji NGO 
• Program wspierania lokalnych inicjatyw edukacyjnych 
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IMPULS – TCHNIEMY śYCIE W ORGANIZACJE 
 
 
 
Celem programu jest kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych w pokonaniu kolejne-
go etapu rozwoju – niezaleŜnie, na jakim etapie się znajdują na początku programu. 
 
 
Program został zaplanowany na lata 2009-2010. 
 
W ramach programu w roku 2009: 

• odbyło się 5 szkoleń weekendowych oraz 6 szkoleń specjalistycznych dla liderów organizacji 
pozarządowych 

• przeprowadzono blisko 100 godzin konsultacji  
• w szkoleniach i konsultacjach wzięło udział blisko 400 liderów ponad 100 organizacji oraz 

kilkunastu organizacji w trakcie tworzenia 
• zostało opracowanych 5 indywidualnych cykli e-learningowych 
• powstał portal internetowy projektu www.impuls.ngos.pl. 

 
Odbiorcami programu w roku 2009 były zarówno organizacje nowo powstałe czy nawet na etapie 
tworzenia, jak równieŜ organizacje pozarządowe działające kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, 
ubiegające się o status OPP lub juŜ go posiadające. Wśród odbiorców naszych działań były zarówno 
małe, lokalne stowarzyszenia jak i duŜe, o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Wykaz wszyst-
kich uczestników programu znajduje się na stronie www.impuls.ngos.pl  
 
Program został dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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AKADEMIA 1% 
 
 
 
Program „Akademia 1%” miał na celu przeprowadzenie cyklu kilkunastu szkoleń dla organiza-
cji pozarządowych i udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii 
pozyskiwania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008.  
 
 
Główny nacisk został połoŜony na pomoc małym organizacjom, za które uznaliśmy takie organiza-
cje (lub ich oddział terenowe), które spełniają przynajmniej jedno z poniŜszych kryteriów: 

• budŜet roczny organizacji nie przekracza 50 000 zł 
• organizacja nie zatrudnia ani jednego pracownika na umowę o pracę 
• organizacja nie pozyskała dotąd środków w Ŝadnym konkursie grantowym 
• liczba osób zaangaŜowanych w pracę organizacji (wolontariuszy) nie przekracza 10 osób 

(dot. fundacji) 
• liczba członków organizacji nie przekracza 30 osób (dot. stowarzyszeń). 

 
W ramach programu: 

• odbyło się łącznie 21 szkoleń w 14 miastach, w których wzięło udział blisko 400 liderów or-
ganizacji pozarządowych 

• odbyło się ponad 50 konsultacji w sprawach indywidualnych organizacji 
• odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu 
• zostały wydane materiały szkoleniowe - do wykorzystania przez inne organizacje pozarzą-

dowe. 
 
Program został dofinansowany z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
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AKADEMIA NGO 
 
 
 
 „Akademia NGO” to stały program Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, mający na celu wspie-
ranie szkoleniowe i merytoryczne organizacji pozarządowych w ich działalności. 
 
 
W roku 2009: 

• odbyło się kilkanaście szkoleń dla blisko 300 osób, m.in. na temat zarządzania projektami, 
promocji organizacji pozarządowej, doskonalenia umiejętności trenerskich trenera organi-
zacji pozarządowej, pracy z wolontariuszami w organizacji pozarządowej, zakładania 
stowarzyszenia,  

• udzielono kilkadziesiąt bezpłatnych porad i konsultacji, zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
aspektów prawnych funkcjonowania organizacji  

• zostały wydane materiały szkoleniowe „Jak załoŜyć stowarzyszenie” oraz „Jak przygotować 
kampanię 1%” – są one dostępne bezpłatnie dla organizacji pozarządowych w wersji druko-
wanej, a takŜe do ściągnięcia ze stron www.ngos.pl. 

 
Program jest finansowany ze środków własnych Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. 
 
Część szkoleń, odbywająca się w listopadzie i grudniu 2009 r., została sfinansowana z grantu m. st. 
Warszawy. 
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RODZICE W SZKOLE 
 
 
 
„Rodzice w szkole” to stały program Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, którego celem jest 
aktywizacja i kształcenie rad rodziców, a ponadto umoŜliwienie radom rodziców wymiany 
wiedzy i doświadczeń. 
 
 
W ramach programu w 2009 roku: 

• odbyło się kilkanaście szkoleń dla ponad 20 rad rodziców  
• udzielono kilkadziesiąt bezpłatnych porad i konsultacji, zwłaszcza w kwestiach dotyczących 

aspektów formalnych funkcjonowania rad rodziców oraz w kwestiach pedagogicznych 
• została wydana ksiąŜka „Rodzice w szkole. Poradnik dla rad rodziców”, która jest dostępna 

bezpłatnie dla rad rodziców w wersji drukowanej, a takŜe do ściągnięcia ze stron 
www.ngos.pl. 

 
Program jest finansowany ze środków własnych Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. 
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AKADEMIA PROMOCJI NGO 
 
 
 
Celem zasadniczym programu jest pomoc małym organizacjom pozarządowym w planowaniu 
i prowadzeniu działalności promocyjnej. 
 
 
Główne działania programu (20 szkoleń podstawowych i 10 specjalistycznych oraz wydanie porad-
nika nt. promocji organizacji pozarządowych) zostały przewidziane na rok 2010. 
 
W roku 2009: 

• zostały opracowane programy szkoleń 
• powstał portal programu: www.akademia-promocji.pl 
• odbyły się pierwsze dwa szkolenia podstawowe. 

 
Program uzyskał dofinansowanie z grantu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
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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 2009 roku zostały wypłacone trzy granty (na projekty realizowane przez radę rodziców, stowa-
rzyszenie oraz fundację). 
 
Program jest finansowany ze środków uzyskanych przez fundację z 1%. 
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3) 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
4) 
Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
W roku 2009 zarząd nie podjął Ŝadnych uchwał. 
 
 
5) 
Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i budŜe-
tu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 
Przychody w roku 2009: 312651,29 złotych, w tym: 

• darowizny w kwocie: 8000,00 zł 
• 1% w kwocie: 66347,36 zł 
• dotacje w kwocie: 215032,84 zł 
• inne w kwocie: 1321,09 zł. 

 
 
6) 
Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 248831,64 złotych 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 1070,60 złotych 
c) działalność gospodarczą – 0,00 złotych 
d) pozostałe koszty – XXX,XX złotych. 
 
 
 
7) 
Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wy-
odrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
0 osób 
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrud-
nionych 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 wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
0,00 złotych 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
0,00 złotych 
 
e) udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich poŜyczek, 
nie udzielono Ŝadnych poŜyczek 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
116459,59 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 wydatkowanych na to 
nabycie, 
brak nieruchomości 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
brak 
 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finanso-
wych sporządzanych dla celów statystycznych, 
62749,05 złotych. 
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8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalno-
ści 
W roku 2009 fundacja prowadziła następujące zadania zlecone: 

• projekt „imPULS” (koszt całkowity: 93792,15 zł, koszty własne: 21912,15  zł, dotacja Pro-
gramu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 71880,00 zł). 

• projekt „Akademia NGO” (koszt całkowity: 13676,36 zł, koszty własne: 3676 zł, dotacja m. 
st. Warszawy: 10000 zł). 

 
 
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Fundacja nie posiada Ŝadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec urzędów skarbowych.  
 
 
10) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grzegorz Całek 
Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych 

 


