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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 
 

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-Reichel 

 

 

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, zrównoważonego rozwoju i ochrony 

środowiska, społecznej odpowiedzialności, etyki życia społecznego i gospodarczego, 

partnerstwa międzysektorowego, rozwoju społeczności lokalnych i ekonomii społecznej, 

społeczeństwa obywatelskiego, informacyjnego i opartego na wiedzy; w szczególności w 

sferze planowania, wdrażania 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 różnych 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 może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

Fundacja może 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 może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 

innych źródeł.  

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może 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 może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego 

na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych. 

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a. działalności wydawniczej oraz działalności związanej z organizacją targów i wystaw; 

b. organizowanie różnych 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 

 

Rok 2012 był kolejnym pełnym kalendarzowym rokiem funkcjonowania organizacji.  

Realizowane były następujące cele statutowe: 

- działalność wydawnicza, informacyjno-promocyjna i edukacyjno-szkoleniowa, 
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- 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 2012 roku fundacja kontynuowała realizację działania odpłatnego pożytku publicznego 

polegającej na przygotowaniu, druku (rok 2011) i rozpowszechnianiu publikacji „Nowe 

horyzonty” (rok 2012). Nakład w części jest sprzedawany (na zasadzie działalności odpłatnej) 

a w części przekazany za darmo odbiorcom w związku z realizacją celów statutowych 

fundacji –w ten sposób zwraca się tylko część kosztów poniesionych na realizację tego 

działania. 

 

 

Cele statutowe Fundacji CSR Impact w roku 2012 realizowane były poprzez (kalendarium): 

 

Luty 2012 Janusz Reichel i Agata Rudnicka udzielili wywiadu Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu (wywiad umieszczony na stronie internetowej FOB). 

 

19 marca 2012 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (WZ) we współpracy z 

Fundacją CSR Impact grupa 30 studentów kierunków: zarządzanie, logistyka i ochrona 

środowiska pod opieką trójki pracowników z WZ zbudowała dwie piramidy zrównoważonego 

rozwoju.  

 

 
 

Globany raport z całego przedsięwzięcia „Building future we want” jest dostępny pod 

adresem: http://pyramid2012.wordpress.com/final-report/.  

 

29 marca 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miały miejsce Targi CSR 

zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas Targów blisko 70 firm i 

organizacji prezentowało swoje społecznie odpowiedzialne działania na rzecz pracowników, 

konsumentów, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Fundacja też miała tam swój 

stolik.  

 

20 kwietnia 2012 byliśmy na Akademii Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki zaproszeniu Ligi 

Odpowiedzialnego Biznesu rozmawialiśmy ze studentami o odpowiedzialności 

środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na strategie zapobiegania zanieczyszczeniu.  
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24 kwietnia 2012 Fundacja CSR Impact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydział 

Zarządzania UŁ zorganizowały Łódzki Dzień CSR. Impreza 

była połączona z prezentacją Raportu „Odpowiedzialny Biznes w 

Polsce 2011. Dobre Praktyki”. Łódzki Dzień CSR to wydarzenie 

adresowane do przedstawicieli świata biznesu, administracji 

publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich 

zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności. 

Łódzki Dzień CSR odbył się pod patronatem Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa 

Łódzkiego. Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze książki „Nowe horyzonty”.  

 

7 – 8 listopada 2012 - V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012 „W drodze do 

innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój, konkurencja współpraca”. Przedstawiciele 

fundacji CSR Impact byli obecni podczas forum i uczestniczyli w 2 sesjach: w seminarium 

“Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek” (dr Agata 

Rudnicka wystąpienie nt. greenwashingu) oraz w Salonie branżowym “Rolnictwo 

ekologiczne i przetwórstwo rolnospożywcze” (dr Janusz Reichel wystąpienie nt. 

odpowiedzialności w sektorze spożywczym). 

 

22 listopad 2012 Fundacja zorganizowała II Łódzki Dzień CSR tym razem poświęcony 

tematyce współpracy międzysektorowej. Koncepcja społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw pozwala łączyć parterów z różnych sektorów w działaniach dla wspólnego 

dobra – stąd wybór tematu. Spotkanie było okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących 

przed partnerami oraz sposobnością do zaprezentowania dobrych praktyk.  

 

Fundacja objęła patronatem 2 projekty: 

- patronujemy projektowi „CSR drogą do innowacji” (projekt realizowany przez Agencję 

Rozwoju Innowacji w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem 

legnickim i partnerem ponadnarodowym – firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii);  

- patronujemy projektowi „Polska, naturalnie!” (projekt realizowany przez Fundację Instytut 

Spraw Obywatelskich /INSPRO/). 

 

 

 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI. 

 

Zarząd fundacji w roku 2012 nie podejmował uchwał. Zarządzanie bieżącymi sprawami 

fundacji w ramach zwykłego zarządu nie wymagało zastosowania tej formy podejmowania 

decyzji. 
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5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW.  

 

Wyodrębnienie źródeł przychodów (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze 

źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy) 
 

W roku 2012 uzyskano przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości: 1320,50 zł 

na co składały się: 

50,00 zł - darowizny od osób fizycznych; 

1270,50 zł – przychody uzyskane w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
 

Koszty przeniesione w 2012 roku z konta krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych za 

druk książki "Nowe horyzonty" w wielkości stosownej do liczby rozdanych i sprzedanych 

egzemplarzy książki w 2012 roku: 2296,28 zł; 

Zakup znaczków do wysyłki książki: 57,00 zł. 

Łącznie: 2353,28 zł. 

 

 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH. 

 

Fundacja w 2012 roku oprócz realizacji innych działań ponosiła także koszty administracyjne 

funkcjonowania. 

 

Poniesione koszty (łącznie działalność nieodpłatna, odpłatna i koszty administracyjne):  

2699,34 zł; składają się na to: 

 

a) koszt rozdanych i sprzedanych egzemplarzy książki "Nowe horyzonty" w 2012 roku: 

2353,28 zł.; 

 

b) koszty administracyjne łącznie: 346,06 zł 

opłaty telefoniczne: 190,11 zł; 

opłaty za używanie domen internetowych:43,05 zł; 

opłaty bankowe: Alior Bank: 1,70 zł; 

opłaty pocztowe: 51,2 zł;  

opłaty za wyciąg KRS: 60 zł. 

 

a) działalność gospodarcza: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej; 

 

b) pozostałe koszty: brak. 

 

Wyjaśnienie:  
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Koszty poniesione w związku z realizacją własnego projektu wydawniczego (wydanie 

publikacji „Nowe horyzonty”), który promuje społeczną odpowiedzialność i zrównoważony 

rozwój i realizowany jest wspólnie z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła jako odpłatna 

działalność pożytku publicznego (koszty rozliczone proporcjonalnie do rozdanych i 

sprzedanych egzemplarzy książki w roku 2012): 2353,28 zł. 
 
 
 

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 2012 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 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
 

c) wysokość 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: 

 

w roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie prowadziła działalności 

gospodarczej. 
 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

 

w roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy zlecenie. 
 

e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek: 

 

w roku 2012 Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Stan konta na 31.12.2012 r. 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012:  

3577,83 zł; 
 

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
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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 pieniężne i kredyty bankowe: 3933,75 zł 

w tym: 

 Kasa: 355,92 zł 

 Rachunek bankowy: 3577,83 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2831,00 zł (koszt egzemplarzy książki „Nowe 

horyzonty” nie rozdanych i nie sprzedanych w 2012 r.) 

 

Zobowiązania: brak. 

 

 

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 2012 roku działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

 

 

9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE 

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 

 

Fundacja złożyła w 2012 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT-8 za rok 2011. 

Fundacja złoży w 2013 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe 

CIT-8 za rok 2012. 

 

 

10. INFORMACJA CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA 

PRZEPROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA (a jeśli była - to jej wyniki).  
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w roku 2012 w fundacji nie była prowadzona kontrola. 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Agata Rudnicka-Reichel, Prezes Fundacji 

Data sporządzenia sprawozdania: 18 stycznia 2013 r. 

 

 

Podpis: ………………………………………… 


