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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 
 

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.                                                                                

3. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej, w tym programy 

stypendialne dla studentów i  specjalistów różnych dziedzin. 
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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 

 

W roku 2013 realizowane były następujące cele statutowe: 

- prowadzenie projektów, 

- działalność wydawnicza, informacyjno-promocyjna i edukacyjno-szkoleniowa, 

- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji naukowych, wystaw, 
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- osoby związane z fundacją wypowiadały się w sprawach publicznych, związanych z celami 

fundacji, 

- kontynuowano współpracę z władzami samorządowymi, 

- kontynuowano współpracę z organizacjami i instytucjami. 

 

W 2013 roku fundacja kontynuowała realizację działania odpłatnego pożytku publicznego 

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

horyzonty” (rok 2012 i 2013). 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 2013 realizowane były poprzez: 

 

- udział w publicznej debacie na tematy związane z celami fundacji  

 

Prezeska Fundacji wypowiadała się jako ekspertka w pierwszym w Polsce raporcie 

społecznym organizacji pozarządowej (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) oraz w raporcie 

społecznym Totalizatora Sportowego. 

Janusz Reichel, Przewodniczący Rady Fundacji, wziął udział w pracach Kapituły 

konkursowej w projekcie „CSR drogą do innowacji”, którego fundacja jest jednym z 

patronów. 

 

- udział współpracowników w konferencjach i seminariach o tematyce związanej z 

działalnością organizacji: 

 

W dniu 17 marca odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona społecznej 

odpowiedzialności uczelni. Janusz Reichel prowadził całość wydarzenia. Dodatkowo Agata 

Rudnicka pełniąc funkcję przewodniczącej grupy CSR a edukacja przy Zespole ds. 

Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającym przy Ministerstw Gospodarki 

współorganizowała całość wydarzenia. 

 

- organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i konferencji poświęconych 

problematyce społecznej: 

 

- Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją CSR Impact 

zorganizował Międzynarodową konferencję naukową „Beyond Business as Usual. CSR 

Trends”. Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013 roku. Wydarzenie 

poświęcone zostało najnowszym trendom i zjawiskom w obszarze społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw. W wydarzeniu wzięło udział 35 uczestników. 

Wygłoszonych zostało 26 referatów w tym 16 referatów gości zagranicznych (z Niemiec, 

Kanady, Hiszpanii, Turcji, Indii oraz innych krajów) oraz 10 referatów z Polski. Specjalnie na 

potrzeby konferencji zaprojektowana została strona internetowa www.csrtrends.eu, gdzie 

znajdują się informacje o pierwszej edycji wydarzenia. W roku 2014 planowana jest kolejna 

konferencja z cyklu CSR Trends. 
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- Fundacja współorganizowała jedną z sesji plenarnych podczas Europejskiego Forum 

Gospodarczego Łódzkie 2013 poświęconą roli odpowiedzialnego przywództwa (13-

14.11.2013). 

- 5 grudnia zorganizowane zostało spotkanie z Dariuszem Paczkowskim poświęcone 

problematyce Street artu zaangażowanego społecznie. Pan Dariusz Paczkowski jest 

działaczem społecznym, założycielem i współpracownikiem wielu organizacji 

pozarządowych. Obecnie współprezes Fundacji KLAMRA, grafficiarz, street 

artowiec/3FALA.ART.PL, performer, animator życia kulturalnego, koordynator 

ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Współorganizatorem spotkania 

była Spółdziela Socjalna Issa. 

- Dzięki uprzejmości Wydziału Zarządzania Fundacja CSR Impact wspólnie z Fundacją 

CentrumCSR zorganizowały seminarium (16.12.2013) pt. (Nie)odpowiedzialność przemysłu 

odzieżowego. Podczas seminarium zaproszeni goście z Gruzińskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych opowiadali o sytuacji społeczno-ekonomicznej Gruzji i warunkach pracy w 

gruzińskich szwalniach. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa “Brudny zysk”. 

 

- realizacja projektów: 
 

W ostatnim kwartale 2013 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu pt. Aktywni 

obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w 

ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej. Projekt „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody” jest pierwszym w 

Polsce, innowacyjnym i zorganizowanym działaniem na rzecz promocji alternatywnej mody. 

Głównym jego celem jest aktywizacja i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne i 

środowiskowe związane z funkcjonowaniem branży odzieżowej w Polsce. Projekt zakłada 

działania zachęcające i inspirujące do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych poprzez 

udostępnienie ciekawych treści oraz planowane konkursy.  

Najważniejsze działanie projektu to portal internetowy o zasięgu ogólnopolskim skierowany 

do: 

- osób zainteresowanych modą, chętnych do poznawania nowych trendów i wykorzystywania 

kreatywnych rozwiązań, w celu podkreślenia swojego stylu i osobowości, 

- oraz osób dbających o środowisko naturalne i wybierających rozwiązania etyczne. 

 

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 2013 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 2013 uzyskano przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości: 74 528,90 

zł na co składały się: 

- przychody z działalności odpłatnej                                                            36 463,90 zł 

- dotacje                                                                                                         38 030,00zł 

- darowizny                 35,00zł 

 

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:  
 

Koszty przeniesione w 2013 roku z konta krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych za 

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

egzemplarzy książki w 2013 roku: 214,76 zł; 

Zakup znaczków do wysyłki książki: 10,50zł. 

Łącznie: 225,26 zł. 

 

Fundacja realizowała także własny projekt polegający na organizacji konferencji CSR 

TRENDS. W związku z tym projektem fundacja poniosła koszty w wysokości 12 196,26zł. 

 

W 2013 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu w ramach Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych na podstawie umowy nr 0026/M/3/2013 podpisanej z ECORYS Polska Sp. z 

o.o. W 2013 roku w związku z realizacją powyższego projektu fundacja poniosła koszty w 

wysokości: 22 166,41zł 

 

 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH. 

 

Poniesione koszty:  

 

a) realizacja celów statutowych: 34 373,17 zł; 
 

b) administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 1259,78 zł; 

 

Poniesione koszty administracyjne łącznie:  1259,78 zł 

opłaty telefoniczne: 247,06 zł; 

opłaty za używanie domen internetowych: 89,77 zł; 

opłaty bankowe: Alior Bank: 63,40 zł; 

opłaty pocztowe: 41,05zł;  

opłaty za obsługę księgowa: 553,50 zł. 

Pozostałe koszty: 265,00zł 
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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 2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 
 

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 2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 

 

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 2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę i nie prowadziła 

działalności gospodarczej. 
 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

 

Wszystkie umowy o dzieło i zlecenie w ramach projektu finansowanego z Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych na podstawie umowy nr 0026/M/3/2013 podpisanej z ECORYS 

Polska Sp. z o.o.: 

 

2 umowy o dzieło (łącznie): 1 950,00 zł 

Tłumaczenie angielsko-polskie fragmentów raportu „Fashion Futures 2025”  1 550,00 

Koszt 1 artykułu eksperckiego  400,00 

  

3 umowy zlecenie (łącznie): 11 610,00 zł 
Koszt merytoryczny prowadzenia portalu (stanowisko: redakcja portalu) 5 940,00 

Koszt prowadzenia działań promocyjnych (stanowisko: specjalista ds promocji) 3 750,00 

Koszty personelu - koordynacja projektu 1 920,00 

 
 

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: 
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w roku 2013 Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Stan konta na 31.12.2013 r.: 

 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012: 5 773,11 PLN 

ALIOR Bank 27 2490 0005 0000 4600 4419 3043: 19 749,27 PLN 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4600 5776 1389: 893,74 PLN 

ALIOR Bank 08 2490 0005 0000 4600 9859 0112: 4 339,42 EUR 
 

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 pieniężne i kredyty bankowe: 44 553,18 zł 

w tym: 

 Kasa: 140,63 zł 

 Rachunek bankowy: 44 412,55 zł 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2661,14 zł (koszt egzemplarzy książki „Nowe 

horyzonty” nie rozdanych i nie sprzedanych do końca 2013 r.) 

 

Zobowiązania:  

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 1858,90 zł. 

 

 

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: 
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Fundacja nie prowadziła w 2013 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 2013 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT-8 za rok 2012. 

Fundacja złoży w 2014 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe 

CIT-8 za rok 2013. 

 

 

10. INFORMACJA CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA 

PRZEPROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA (a jeśli była - to jej wyniki).  
 

w roku 2013 w fundacji nie była prowadzona kontrola. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Agata Rudnicka-Reichel, Prezeska Fundacji 

Data sporządzenia sprawozdania: 28 stycznia 2014 r. 

 

 

 

Podpis: ………………………………………… 

 
 

 


