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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 

 

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 z późn. zm.). 

 

1. DANE ORGANIZACJI  

 

Nazwa fundacji:  

Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) 

 

Siedziba i adres: 

ul. Zielona 27, Łódź 90-602 

 

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. 

4. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi. 
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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 2017 realizowane były następujące cele statutowe: 

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

- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji naukowych, wystaw, 

- osoby związane z fundacją wypowiadały się w sprawach publicznych, związanych z celami 

fundacji, 

- kontynuowano współpracę z organizacjami i instytucjami. 
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W 2017 roku fundacja kontynuowała realizację działania odpłatnego pożytku publicznego 

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

horyzonty” (rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017). 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 2017 realizowane były poprzez: 

 

Upowszechnianie wiedzy o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju 

poprzez nieodpłatne dystrybuowanie publikacji Nowe Horyzonty oraz publikacji 

pokonferencyjnych z serii CSR Trends.  

 

Udział prezeski w wydarzeniach i na konferencjach poświęconych CSRowi (w tym udział w 

roli prelegentki i prowadzącej) m.in. podczas OEES w Krakowie czy warsztatach dla biznesu 

organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

  

Fundacja wspierała merytorycznie IV edycję Fashion Revolution Week. 

 

Największym osiągnięciem organizacyjnym Fundacji CSR Trends było współorganizowanie 

pierwszej kompleksowej regionalnej konferencji pt. Perspektywy Rozwoju Gospodarki 

Społecznościowej, która odbyła się 8 czerwca 2017 roku w Łodzi. Współorganizatorem 

wydarzenia była organizacja WeTheCrowd. W organizację zaangażowano również Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Instigos oraz firmy posprzątajmi.pl oraz 

jadęzabiorę. Celem konferencji było: 

- zainicjowanie dyskusji nt. gospodarki społecznościowej w Polsce, 

- zintegrowanie przedstawicieli różnych branż na rynku, 

- zebranie i utrwalenie wniosków, które posłużą organizacji następnych konferencji 

eksperckich oraz większej ogólnopolskiej konferencji otwartej. 

Wraz z partnerami i pionierami gospodarki współpracy (społecznościowej) w Polsce – 

startupami, NGOs i aktywistami – wspólnie dyskutowaliśmy nad wyzwaniami stojącymi 

przed młodym rynkiem collaborative economy i szansami na jego dalszy rozwój.  

 

 

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 2017 nie podejmował uchwał. Zarządzanie bieżącymi sprawami 

fundacji w ramach zwykłego zarządu nie wymagało zastosowania tej formy podejmowania 
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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 2017 uzyskano przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości:  

175,00 zł na co składały się: 

- przychody z działalności nieodpłatnej                                                           0,00 zł 

- przychody z działalności odpłatnej                                             175,00 zł 

- dotacje                                                                                                             0,00 zł 

- darowizny             0,00 zł 

 

Przychody z działalności odpłatnej dotyczą:  

1. przeniesienia przychodów z tytułu konferencji CSR Trends na rok 2017: 120,00 zł 

2. sprzedaży egzemplarzy książki "Nowe horyzonty": 55,00 zł  

 

 

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:  

 

Koszty przeniesione w 2017 roku z konta krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych za 

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

egzemplarzy książki w 2017 roku: 33,04 zł. 

 

Fundacja kontynuowała realizację własnego projektu polegającego na organizacji serii 3 

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

fundacja poniosła w 2017 roku koszty w wysokości 120,00 zł (koszty rachunków 

pomocniczych). 

 

 
6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH. 

 

Poniesione koszty:  

 

a) realizacja celów statutowych: 153,04 zł; 

 

b) administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 2 924,64 zł. 
 

 

 

Poniesione koszty administracyjne łącznie:  2 924,64 zł 

 

- opłaty telefoniczne:                                                                                 137,42 zł; 
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- opłaty za obsługę księgową:                                                                1 832,70 zł; 

- opłaty bankowe: Alior Bank:                                                                 211,60 zł; 

- opłaty pocztowe:                                                                                        0,00 zł; 

- opłaty pozostałe (domena + catering)           742,92 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 2017 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 2017 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 2017 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę i nie prowadziła 

działalności gospodarczej. 
 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

 

w roku 2017 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy o dzieło i 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 2017 Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Stan konta na 31.12.2017 r.: 

 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012:        536,18 PLN 

ALIOR Bank 17 2490 0005 0000 4600 5776 1389:  10 483,02 PLN 
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ALIOR Bank 08 2490 0005 0000 4600 9859 0112:        95,97 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: 

 

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: 12 791,57 zł 

w tym: 

Aktywa pieniężne i kredyty bankowe: 11 430,85 zł 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 360,72 zł. 

 

Zobowiązania:  

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 0,00 zł. 

Inne rozliczenia międzyokresowe: 5 355,32 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: 

 

W 2017 roku nie prowadzono takiej działalności.  
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9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE 

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 

 

Fundacja złożyła w 2017 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT-8 za rok 2016. 

Fundacja złożyła w 2018 roku w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie 

finansowe CIT-8 za rok 2017.  
 

 

10. INFORMACJA CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA 

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

w roku 2017 w fundacji nie była prowadzona kontrola. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Agata Rudnicka-Reichel, Prezeska Fundacji 

Data sporządzenia sprawozdania: 20 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Podpis: ………………………………………… 

 


