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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 
 
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 
działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). 
 
1. DANE ORGANIZACJI  
 
Nazwa fundacji:  

Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) 
 
Siedziba i adres: 

ul. Zielona 27, Łódź 90-602 
Tel.: (+48) 666344233 
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.06.2010. 
KRS: 0000358777 
REGON: 100907808 
 
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:  

Zarząd w chwili obecnej jest jednoosobowy. 
Prezes: 

Imię i nazwisko: Agata Rudnicka 
 
 
Określenie celów statutowych fundacji: 

 
Celami Fundacji są: organizacja, promowanie i wspieranie innowacji społecznych,  
a w szczególności działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, badawczej i 
oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównowaŜonego rozwoju i ochrony 
środowiska, społecznej odpowiedzialności, etyki Ŝycia społecznego i gospodarczego, 
partnerstwa międzysektorowego, rozwoju społeczności lokalnych i ekonomii społecznej, 
społeczeństwa obywatelskiego, informacyjnego i opartego na wiedzy; w szczególności w 
sferze planowania, wdraŜania i doskonalenia procesów zarządzania realizacją innowacji 
społecznych w sektorach: prywatnym, społecznym i publicznym. 
 
 
2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie programów i projektów. 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej.                                                                                
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3. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej, w tym programy 
stypendialne dla studentów i  specjalistów róŜnych dziedzin. 

4. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi. 
5. Organizacje szkoleń, seminariów, konferencji popularno-naukowych i naukowych, 

wystaw, innych wydarzeń i spotkań oraz publikowanie ich dorobku. 
6. Organizacja i promowanie wolontariatu i praktyk dla osób zainteresowanych celami 

Fundacji. 
7. Organizowanie wymian międzynarodowych. 
8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji. 
9. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu zainteresowanymi celami Fundacji. 
10. Wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz organizacji 

pozarządowych. 
11. Współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i 

fundacjami. 
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieŜną z jej celami. 
Fundacja moŜe ustanawiać fundusze, nagrody i stypendia. 
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie to moŜe mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 
innych źródeł.  
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja moŜe inicjować postępowania i 
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 
organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
 
Fundacja moŜe realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności poŜytku publicznego 
na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych. 
Fundacja moŜe prowadzić odpłatną działalność poŜytku publicznego w zakresie: 

a. działalności wydawniczej oraz działalności związanej z organizacją targów i wystaw; 
b. organizowanie róŜnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych 
warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, pozaszkolnych form edukacji oraz działalności 
wspomagającej edukację; 
c. doradztwa związanego z zarządzaniem; 
d. badań naukowych i prac rozwojowych, badań rynku i opinii publicznej. 

 
 
Realizacja celów statutowych oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 

skutkach finansowych 

 
Ze względu na fakt, iŜ organizacja powstała w czerwcu 2010 roku jej pierwsze działania 
skupione zostały wokół kwestii organizacyjnych i administracyjnych konstytuujących 
istnienie Fundacji. 
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Jednak realizowane były równieŜ następujące cele statutowe: 
- działalność informacyjno-promocyjna i edukacyjno-szkoleniowa, 
- organizowanie szkoleń, seminariów,  
- osoby związane z fundacją wypowiadały się w sprawach publicznych, związanych z celami 
fundacji, 
- nawiązano współpracę z władzami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu 
zainteresowanymi celami fundacji, 
- nawiązano współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami. 
W 2010 roku fundacja nie realizowała działań odpłatnych poŜytku publicznego. 
 
Cele statutowe Fundacji CSR Impact w roku 2010 realizowane były poprzez: 
 
- udział współpracowników w konferencjach i seminariach o tematyce związanej z 

działalnością organizacji: 

 
Agata Rudnicka oraz Janusz Reichel uczestniczyli w International Workshop on Business 
Ethics Education, które odbyło się w dniach 27-28.08 2010 w SGH w Warszawie. Celem 
spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących nauczania etyki biznesu w róŜnych 
warunkach społecznych i ekonomicznych. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: prof. 
Ewa Chmielecka z SGH, prof. Jacek Sójka z UAM, Bradley Agle z Marriot School of 
Management z USA, Michaela Haase z Free University z Berlina i Emmanuel Raufflet z HEC 
Montreal z Kanady. W spotkaniu wzięła udział takŜe przedstawicielka Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Nasz zespół reprezentował zarówno fundację jak i Wydział 
Zarządzania UŁ.  
 
W dniu 23.06.2010 wzięliśmy udział w seminarium Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. 
Standardy w organizacjach pozarządowych, które odbyło się w Łodzi. Seminarium było 
częścią projektu o tym samym tytule, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego – lidera projektu oraz partnerów: Stowarzyszenie Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. 
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie standardów działania organizacji 
pozarządowych i procedur ich wdraŜania. 
 
W dniach 13.-14 września współpracownicy Fundacji uczestniczyli w konferencji 
edukacyjnej: Teoria i praktyka zrównowaŜonego rozwoju na poziomie lokalnym i 
regionalnym. Konferencja poświęcona była aspektom rozwoju lokalnego i regionalnego z 
perspektywy rozwoju zrównowaŜonego i odpowiedzialności społecznej. Podczas konferencji 
nawiązano współpracę z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Aleksandra Majda w dniu 28 września 2010 r. wzięła udział w spotkaniu pt. III śniadanie z 
ekonomią społeczną zorganizowanym w ramach projektu „Profesjonalne przedsiębiorstwa 

społeczne” (projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”). 
Głównym tematem spotkania była współpraca trójsektorowa z punktu widzenia 
przedstawicieli administracji publicznej.  
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Warsztat, Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej. (19 i 26.10.2010 r.) to kolejne 
wydarzenie, w którym uczestniczyli współpracownicy CSR Impact. Dzięki spotkaniu 
mieliśmy okazję poznać m.in. podstawy funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce. 
 
Inspirującym wydarzeniem był wykład prof. Jana Jonkera pt. Sustainability yesterday, 
today and tomorrow (26.10.2010 r.). Podczas wystąpienia profesora Jonkera obecni na sali 
współpracownicy CSR Impact mieli okazję poznać najnowsze trendy w zarządzaniu 
rozwojem zrównowaŜonym. 
 
25.11.2010 Prezes Fundacji wzięła udział w telekonferencji prowadzonej w ramach BUP 
Students’ Conference on Environmental Management Systems. Konferencja odbywała się 
w Ostrawie w dniach 24-28.11.2010. Wystąpienie Prezes Fundacji poświęcone było 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W konferencji uczestniczyli studenci 
w krajów nadbałtyckich, łącznie ok. 70 osób. Organizatorem wydarzenia była sieć 
uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego koordynowana przez Uniwerstytet w Upsali.  
 
W dniach 29-30.11.2010 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Strengthening Fair Trade 
in Central and Eastern Europe poświęcona moŜliwościom wzmacniania sprawiedliwego 
handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja CSR Impact zamierza w roku 
2011 przystąpić do polskiej sieci organizacji promujących ideę FT. 
 
- organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i konferencji poświęconych 

problematyce społecznej: 

 
Fundacja włączyła się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. W dniu 17.11.2010 na 
Wydziale Zarządzania odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone idei Sprawiedliwego 
Handlu zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła. W 
kilkugodzinnym wydarzeniu wzięło udział łącznie około 60-70 studentów. 
 
Centrum Strategii i Rozwoju Impact oraz Wydział Zarządzania UŁ zorganizowały w Łodzi w 
dniu 18.11.2010 r. godzinne bezpłatne seminarium informacyjne nt. Przewodnika po 
społecznej odpowiedzialności ISO 26000. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 osób w 
tym przedstawiciele róŜnych sektorów oraz studenci.  
 
CSR Impact było partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Gospodarczego – 
Łódzkie 2010, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2010 roku. Organizatorem Forum był 
Urząd Marszałkowski (Departament ds. Przedsiębiorczości). Tematyką wydarzenia była 
społeczna odpowiedzialność: Odpowiedzialność i skuteczność. CSR a efekty w biznesie. 
Wkład fundacji w forum to przede wszystkim przygotowanie tekstu do informatora nt. 
znaczenia społecznej odpowiedzialności, dwóch paneli jeden poświęcony promocji CSR 
przez samorządy (wspólnie z PricewaterhouseCoopers) a drugi dotyczący Przewodnika po 

społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Janusz Reichel, przewodniczący Rady Fundacji, 
wziął udział w sesji dyskusyjnej nt. skuteczności działań CSRowych oraz wspomagał 
organizatorów podczas kontaktów z mediami. Byliśmy takŜe obecni przy stoliku eksperckim 
fundacji.  
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- zaangaŜowanie w tłumaczenie ksiąŜki Prof. Jana Jonkera: 
 
Współpracownicy fundacji zaangaŜowali się w przekład ksiąŜki dotyczącej problematyki 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i rozwoju zrównowaŜonego. Planowany termin 
wydania publikacji 3 kwartał 2011. W projekt zaangaŜowani byli równieŜ studenci i 
pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Jakub Garstka, Magda Janiak, 
Agnieszka Piech, Aleksandra Majda, Roch Wasilewski, Katarzyna Majda, Adrian Fuks, 
Michał Jędrzejczyk, Marta Gontarska, Daniel Sibilski, Angelika Jankowska, Kamila 
Chojnacka, dr Dominik Drzazga, dr Maciej Turała) 
 
- realizacja projektów: 
 
W 2010 roku złoŜono wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Ligę 
Odpowiedzialnego Biznesu i uzyskano dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w 2011 
roku, środki na realizację projektu zostaną przekazane Fundacji równieŜ w 2011 roku. 
 
 
3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO. 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI. 
 
 

Uchwała Zarządu Centrum Strategii i Rozwoju Impact nr 1/2010 z dnia 18.06.2010 r. w sprawie 
zasad (polityki) rachunkowości 

 
Na podstawie art. 4. oraz art. 9. i 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 17 czerwca 
2002r. Nr 76 poz. 964) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, 
nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539) wprowadza się jako obowiązującą 
od dnia 18.06.2010 r. dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. 
 

Dn. 18.06.2010 r.  Zarząd Fundacji (podpis): ………………………………………………… 
 
 
 

Uchwała nr 2/2010 
Zarządu Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact 

z dnia 21.06.2010 roku. 
 

Zarząd Fundacji uchwala przeznaczenie części środków na niezbędne wydatki administracyjne związane z 
działalnością Fundacji (prowadzenie rachunku bankowego, abonament za telefon komórkowy, wyrobienie 
pieczątek, koszt aktualnego odpisu z KRS itp.).  
 
 
 

Dn. 21.06.2010 r.  Prezes Zarządu Fundacji (podpis): ……………………………………………… 
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Uchwała Zarządu Centrum Strategii i Rozwoju Impact nr 3/2010 z dnia 28.06.2010 r. w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

 
W związku z wymaganiami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, wprowadza się jako obowiązującą od 
dnia 28.06.2010 r. dokumentację opisującą przyjętą procedurę (instrukcję) w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w załączeniu). 
Jednocześnie wyznacza się jako osobę odpowiedzialną (Koordynatora) za wykonywanie obowiązków określonych 
w ww. ustawie i instrukcji: prezesa Fundacji CSR Impact Agatę Rudnicką. Obowiązki te polegają w szczególności 
na: 
- wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, 
- wprowadzeniu wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 10a ustawy, 
- zawiadamianiu Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują, Ŝe mogą one mieć 
związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, 
- wstrzymywaniu transakcji na Ŝądanie Generalnego Inspektora, 
- posiadaniu rejestru transakcji i rejestrowaniu transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy, 
przekazywaniu do Generalnego Inspektora informacji i dokumentów dotyczących tych transakcji, przechowywaniu 
przez wymagany okres rejestru transakcji oraz dokumentów dotyczących transakcji, 
- zapewnianiu pracownikom udziału w programie szkoleniowym, 
- prowadzeniu analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, 
- prowadzeniu bieŜącej i udokumentowanej analizy przeprowadzanych transakcji. 

Załącznik: Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. 

 
 

Dn. 28.06.2010 r.  Zarząd Fundacji (podpis): ………………………………………………… 
 

 
 

Uchwała nr 4/2010 
Zarządu Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact 

z dnia 16.09.2010 roku. 
 

Zarząd Fundacji uchwala, iŜ Fundacja przystąpi w 2010 roku do realizacji następujących działań: 
1. współpraca z Urzędem Marszałkowskim w realizacji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2010, które 
ma odbyć się w grudniu 2010 roku i ma być poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
2. współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła w organizacji i prowadzeniu działań edukacyjnych 
związanych z Tygodniem Edukacji Globalnej (w zakresie promocji idei sprawiedliwego handlu - Fair Trade), 
3. włączenie się w promocję Przewodnika po społecznej odpowiedzialności ISO26000 (docelowo od 2011 roku 
prowadzona będzie - oprócz strony internetowej Fundacji - takŜe strona poświęcona przewodnikowi ISO26000.).  
W celu wsparcia niniejszych działań przeznaczone zostaną środki na projekt i zakup roll-upu informującego o 
działaniach Fundacji.  
 
 

Dn. 16.09.2010 r.  Prezes Zarządu Fundacji (podpis): ……………………………………………… 
 
 
 
5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW.  
 
Wyodrębnienie źródeł przychodów (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i budŜetu gminy) 
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Fundusz załoŜycielski: 3000 zł. 
Darowizna od osoby fizycznej: 150 zł;. 
 
Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: w roku 2010 nie realizowano działań odpłatnych. 
 
 
6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH. 
 
Zgodnie z podaną wcześniej informacją fundacja 2010 roku prowadziła głównie działania 
organizacyjne i z tego tytułu ponosiła koszty administracyjne. 
 
Poniesione koszty: 731,15 zł; 
 
a) realizacja celów statutowych: brak; 
 

b) administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):  
 
opłaty telefoniczne: 130,67 zł; 
zakup pieczątek: 111,00 zł; 
roll-up (zakup): 486,78 zł; 
opłaty bankowe:  
 Alior Bank: 0,20 zł; 
 PKO BP: 2,50 zł; 
opłaty za wyciąg KRS: 60 zł; 
 
c) działalność gospodarcza: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej; 
 
d) pozostałe koszty: brak. 
 

 

7. INNE DANE. 
 
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
 
w roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 
 
w roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
 

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
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działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia: 
 
w roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie prowadziła działalności 

gospodarczej. 
 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 
w roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy zlecenie. 
 

e) udzielone przez fundacje poŜyczki pienięŜne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich poŜyczek: 
 
w roku 2010 Fundacja nie udzielała poŜyczek. 
 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
 
Stan konta na 31.12.2010 r. 
ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012: 1782,35 zł; 
 

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji  
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
 
nie dotyczy. 

 
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 
nabycie: 
 
nie dotyczy. 
 

i) nabyte pozostałe środki trwałe: 
 
nie dotyczy. 
 

j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
 
Aktywa:  

Aktywa pienięŜne i kredyty bankowe: 2 358,85 
w tym: 
 Kasa: 576,50 
 Rachunek bankowy: 1 782,35 
 
Zobowiązania: brak. 
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8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ. 
 
Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
 
Fundacja nie prowadziła w 2010 roku działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 
 
 
9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄśĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKśE INFORMACJA W SPRAWIE 
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 
 
Fundacja złoŜy w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8. 

 
 
10. INFORMACJA CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA 
PRZEPROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA (a jeśli była - to jej wyniki).  
 

w roku 2010 w fundacji nie była prowadzona kontrola. 

 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie sporządziła: Agata Rudnicka, Prezes Fundacji 
Data sporządzenia sprawozdania: 18 stycznia 2011 r. 
 
 
 

Podpis: ………………………………………… 
 
 
 


