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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 
 

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 2014 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 2014 roku fundacja kontynuowała realizację działania odpłatnego pożytku publicznego 

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

horyzonty” (rok 2012, 2013 i 2014). 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 2014 realizowane były poprzez: 

 

- udział w publicznej debacie na tematy związane z celami fundacji  

 

Prezeska Fundacji wypowiadała się jako ekspertka podczas 11 czerwca 2014 r. w Łodzi na 

konferencji „Żebrak vs Przedsiębiorca – czy można Być i Mieć w przedsiębiorczości 

społecznej”. Wydarzenie miało na celu przedstawienie rzeczywistych wyzwań stojących na 

drodze stałej i efektywnej współpracy między biznesem a podmiotami przedsiębiorczości 

społecznej. Organizatorem było Centrum KLUCZ.  

 

Fundacja miała także przedstawiciela w grupach roboczych przy Zespole ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającym przy Ministerstwie Gospodarki. 

 

- udział, organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i konferencji poświęconych 

problematyce społecznej i środowiskowej związanej z celami organizacji: 

 

- Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją CSR Impact 

zorganizował Międzynarodową konferencję naukową „Making a difference. CSR Trends II”. 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 6-7 listopada 2014 roku. Podczas wydarzenia 

spotkali się naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, konsultanci oraz 

niezależni eksperci z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Brytanii i 

Węgier. Oprócz sesji naukowych uczestnicy mogli wziąć udział w warsztacie Gaining profit 

while conserving nature, który poprowadziła Sarolta Tripolszky z CEEWeb z Węgier oraz 

zagrać w grę biznesową Homoresponsabilis, którą poprowadził zespół z Wydziału 

Zarządzania UŁ. Spotkanie zakończyła debata zatytułowana: CSR Trends – The future of 

CSR, podczas której ustalaliśmy potencjalne tematy konferencji planowanej na 2015 rok. 

Specjalnie na potrzeby cyklu konferencji stworzona została strona internetowa 

www.csrtrends.eu, gdzie znajdują się informacje o bieżącej edycji wydarzenia. W roku 2015 

planowana jest kolejna konferencja z cyklu CSR Trends. 

- Fundacja przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizowała w dniu 

16.09.2014 r. pod patronatem portalu altmoda.pl konferencję poświęconą wyzwaniom i 

kierunkom rozwoju branży odzieżowej i modowej. Samo wydarzenie kończyło realizację 

projektu „Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody”, który otrzymał dofinansowanie 
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w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej. 

- Fundacja przyłączyła się do globalnego wydarzenia Fashion Revolution Day, które spotkało 

się w Polsce z odzewem wielu osób i organizacji. Wraz z portalem AltModa.pl 

zorganizowaliśmy 24 kwietnia 2014 roku wydarzenie na Wydziale Zarządzania UŁ. 

- Fundacja przeprowadziła w dniu 19 września 2014 roku grę biznesową Homoresponsabilis 

dla uczestników III Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii, który odbył się w Łodzi w 

dniach 15-19 września 2014 roku. 

- Fundacja przeprowadziła grę biznesową Homoresponsabilis podczas drugiego dnia finału 

Programu Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 2014 w Warszawie 28-29 czerwca 

2014 roku. 

- Uczestniczyliśmy w II Anty-konferencji CSR w Warszawie w dniu 15 października 2014. 

- Fundacja była partnerem wspierającym Akademii Odpowiedzialnego Biznesu 2014 

zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 30-31 maja 2014 roku. 

- Byliśmy wystawcą podczas 5 Targów CSR w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2014. 

 

- realizacja projektów: 
 

Jeszcze w ostatnim kwartale 2013 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu pt. Aktywni 

obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody i realizacja projektu kontynuowana była w 2014 

roku. 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. 

Projekt zakończono w 2014 roku. 
Celami szczegółowymi projektu były: 
a. stworzenie portalu tematycznego, 
b. zaangażowanie grup docelowych poprzez interaktywne formy przekazywania wiedzy, 
c. dotarcie z problematyką społecznej odpowiedzialności branży odzieżowej do społeczności internetowej, 
d. zachęcanie do bardziej odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji zakupowych poprzez informacje 
udostępniane na portalu. 
Rezultaty projektu to m.in.: 
Stworzenie platformy internetowej służącej mobilizacji konsumentów branży odzieżowej, z zakładaną liczbą 
odsłon portalu w ciągu roku: 2000 – osiągnięto: Odsłony: 39 953, Sesje: 14808, Użytkownicy: 9046; 
Minimum 200 aktywnych osób zarejestrowanych na portalu – osiągnięto: 297; 
Organizacja 40 konkursów, aktywnie angażujących użytkowników portalu – osiągnięto: 40; 
Udział minimum 400 konsumentów w sondzie dotyczącej przyszłości branży odzieżowej – osiągnięto: 466. 
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W 2014 roku rozpoczęto i zakończono realizację projektu „Tydzień Próby – mój sposób na 

rozwój zrównoważony” w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr 645-I/2014. 

Celem projektu jest zainspirowanie głównie młodzieży do zrobienia czegoś dobrego dla 

siebie i środowiska. Projekt ma nie tylko uczyć ale przede wszystkim angażować do działania 

wykorzystując ideę rozwoju zrównoważonego. Chcemy pokazać, że małymi krokami 

możemy dojść do dużych zmian. W związku z tym celem projektu jest wspieranie działań na 

rzecz rozwoju zrównoważonego poprzez zachęcanie do zmiany własnego stylu życia na 

bardziej przyjazny środowisku. To ma być Tydzień Próby, tydzień, w którym uczestnicy będą 

testować na sobie bardziej przyjazne dla środowiska style życia. 

Projekt zakończono w 2014 roku. 
Cele projektu zostały zrealizowane poprzez następujące działania: 
1. Spotkania edukacyjno-informacyjne w łódzkich szkołach - Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 626 uczniów 
(zakładano 500). 
2. Warsztaty poświęcone rozwijaniu wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego w postaci gry biznesowej 
zorganizowane w szkołach i na uczelniach wyższych w Łodzi - Łącznie w 7 warsztatach udział wzięło 90 osób 
(zakładano 45). 
3. Prowadzenie portalu tematycznego z funkcjami umożliwiającymi tworzenie treści przez użytkowników 
projektu (zaangażowano aż 53 osoby do dzielenia się treściami z innymi – zakładano 50). Zakładano 1000 
odsłon strony podczas trwania projektu – osiągnięto 9360 odsłon. 
4. Publikacje artykułów eksperckich, opinii, wywiadów i aktualności na portalu oraz stronie Facebook oraz 
miniporadnika z praktycznymi wskazówkami jak kształtować odpowiedzialne postawy konsumenckie i 
społeczne. 
 

 

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 2014 nie podejmował uchwał. Zarządzanie bieżącymi sprawami 

fundacji w ramach zwykłego zarządu nie wymagało zastosowania tej formy podejmowania 

decyzji. 

 

 

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 2014 uzyskano przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości: 

100 729,46 zł na co składały się: 

- przychody z działalności odpłatnej                                                            6 439,50 zł 

- dotacje                                                                                                        86 374,43 zł 

- darowizny         7 915,53 zł 
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Otrzymane dotacje związane były z realizacją dwóch projektów: 

1. Jeszcze w 2013 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu „Aktywni obywatele na rzecz 

odpowiedzialnej mody” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na podstawie 

umowy nr 0026/M/3/2013 podpisanej z ECORYS Polska Sp. z o.o. W 2014 roku projekt był 

kontynuowany, zakończony i rozliczony.  

2. W 2014 roku rozpoczęto i zakończono realizację projektu „Tydzień Próby – mój sposób na 

rozwój zrównoważony” w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr 645-I/2014.  

 

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:  
 

Koszty przeniesione w 2014 roku z konta krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych za 

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

egzemplarzy książki w 2014 roku: 181,72 zł. 

 

Fundacja kontynuowała realizację własnego projektu polegającego na organizacji serii 3 

konferencji CSR TRENDS (udział w konferencji jest odpłatny). W związku z tym projektem 

fundacja poniosła w 2014 roku koszty w wysokości 6 088,50 zł. 

Fundacja dokonała korekty zeznania podatkowego za rok 2013, w którym skorygowała 

przychód o kwotę 23 914,58 zł z powodu nieprawidłowego ujęcia w księgach nie 

zrealizowanego przychodu z tytułu uzyskanych środków cyklu konferencji CSR TRENDS. W 

bieżącym okresie sprawozdawczym została ta kwota zaewidencjonowana na koncie 844 – 

międzyokresowe rozliczenia przychodów. 

 

 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH. 

 

Poniesione koszty:  

 

a) realizacja celów statutowych: 139 546,08 zł; 
 

b) administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 7344,55 zł; 

 

Poniesione koszty administracyjne łącznie:  7344,55 zł 

 opłaty dotyczące amortyzacji programu komputerowego                             2 610,53 zł; 

 opłaty telefoniczne:                                                                                           231,28 zł; 

 opłaty za obsługę księgową:                                                                          3 577,20 zł; 

 opłaty za używanie domen internetowych:                                                         33,23 zł; 

 opłaty bankowe: Alior Bank:                                                                            277,15 zł; 

 opłaty pocztowe:                                                                                               107,70 zł; 

 opłaty związane z kontem BIZNES                                                                198,00 zł; 

 opłaty za bilety autobusowe                                                                                32,00 zł; 

 opłaty składek ZUS                                                                                            277,46 zł. 
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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 2014 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 2014 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 2014 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. w 2014 roku: 

 

5 umów zlecenie (łącznie): 31907,66 zł 

Tytuł umowy Łączny koszt 

Koszt merytoryczny prowadzenia portalu (redakcja portalu) 17820,00 

Koszty personelu - koordynacja projektu  5760,00 

Koszt prowadzenia działań promocyjnych  5036,54 

Koszt prowadzenia działań promocyjnych  703,12 

Koszt prowadzenia działań promocyjnych  2588,00 

Razem 31907,66 

 

13 umów o dzieło (łącznie): 9850,00 zł 

Tytuł umowy Łączny koszt 

Koszt 1 autorskiego artykułu eksperckiego (7 umów) 2800,00 

Przygotowanie autorskiego kwestionariusza badawczego 550,00 

Koszt 1 autorskiego wykładu eksperckiego (2 umowy) 1200,00 
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Koszt autorskich warsztatów z młodzieżą szkolną (2 umowy) 3900,00 

Autorskie opracowanie wyników badań i treści raportu 1400,00 

Razem 9850,00 

 

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

Obywatelskich na podstawie umowy nr 645-I/2014 podpisanej z MPiPS w 2014 roku: 

 

10 umów zlecenie (łącznie): 36446,69 zł 

Tytuł umowy Łączny koszt 

Koszt redakcja portalu 15820,00 

Koszty personelu - koordynacja projektu  7816,69 

Przeprowadzenie przez specjalistę zajęć w szkołach (3 umowy) 2750,00 

Wynagrodzenie ekspertów prowadzących pięć 5cio-godzinnych warsztatów 
(4 umowy) 

7300,00 

Obsługa techniczna i wstawianie treści na portal 2760,00 

Razem 36446,69 

 

2 umowy o dzieło (łącznie): 2000,00 zł 

Koszt Autorskiego wykładu eksperta na spotkaniu kończącym projekt   500,00 

Koszt 1 autorskiego artykułu eksperckiego 500,00 x 3 1500,00 

Razem 2000,00 

 
 

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: 

 

w roku 2014 Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Stan konta na 31.12.2014 r.: 

 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012: 297,01 PLN 

ALIOR Bank 27 2490 0005 0000 4600 4419 3043: 432,07 PLN 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4600 5776 1389: 548,74 PLN 

ALIOR Bank 08 2490 0005 0000 4600 9859 0112: 1170,97 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: 
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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 obrotowe: 41 715,40 zł 

w tym: 

Należności krótkoterminowe: 35 400,68 zł 

Aktywa pieniężne i kredyty bankowe: 6314,72 zł 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2634,52 zł. 

 

Zobowiązania:  

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 111,00 zł. 

Inne rozliczenia międzyokresowe: 69 556,56 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: 

 

Fundacja prowadziła w 2014 roku projekt „Tydzień Próby – mój sposób na rozwój 

zrównoważony” zlecony do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy nr 645-I/2014 – 

projekt w całości zrealizowano w 2014 roku. Dotacja z Ministerstwa Pracy w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „Tydzień Próby – mój sposób na 

rozwój zrównoważony” na podstawie umowy nr 645-I/2014 wyniosła 72 762,50 zł. 

Niezrealizowana część dotacji została przeniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych 

przychodów, która zostanie rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym w kwocie 8 073,07 

zł. 

 

 

9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE 

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 

 

Fundacja złożyła w 2014 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT-8 za rok 2013. 

Fundacja złoży w 2015 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe 

CIT-8 za rok 2014 i zapłaci należny podatek dochodowy w wysokości 110,00 zł od dochodu 

wydatkowanego na cele inne niż statutowe. 
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10. INFORMACJA CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA 

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

w roku 2014 w fundacji nie była prowadzona kontrola. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Agata Rudnicka-Reichel, Prezeska Fundacji 

Data sporządzenia sprawozdania: 30 marca 2015 r. 

 

 

 

Podpis: ………………………………………… 

 


