
W 2015 roku w Instytucie Spraw Obywatelskich dużo się działo. J

Na kolejnych stronach prezentujemy najważniejsze rezultaty naszej 
służby. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki wsparciu Darczyńców 
i Sympatyków. Dziękujemy!

W imieniu zespołu INSPRO: 

Dzień dobry. Jesteśmy INSPRO.  
Wygrywamy w sprawach ważnych dla Obywateli.

Ilona Pietrzak   Rafał Górski
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1. W ramach kampanii obywatelskiej na rzecz demokracji bezpo-
średniej wprowadziliśmy do debaty publicznej hasło „Obywatele 
decydują”. Ciekawostka: Pani Premier Beata Szydło wykorzystała 
je bez naszej zgody w swojej kampanii wyborczej.

2. Przygotowaliśmy raport „Konstytucja dla obywateli” oraz dwie 
ekspertyzy: o STV, czyli preferencyjnej ordynacji wyborczej i elek-
tronicznej inicjatywie obywatelskiej.

3. W ramach Koalicji organizacji społecznych „Stop TTIP”, zebraliśmy 
40 000 podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą Obywatel-
ską przeciw umowom handlowym TTIP i CETA – 20% podpisów 
pochodziło od społeczności „Obywatele decydują”.

60
STR.

GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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www.obywateledecyduja.pl
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Tiry na tory 
Miasto w ruchu

1. Po 19 latach prowadzenia naszej kampanii „Tiry na tory” partia, 
która wygrała wybory parlamentarne ma w swoim programie 
wpisaną realizację tej idei – i to dosłownie!

2. Wspólnie z europejską federacją organizacji pozarządowych 
na rzecz zrównoważonego transportu Transport & Environment 
doprowadziliśmy do tego, że samochody ciężarowe będą bez-
pieczniejsze dla ludzi i środowiska. Parlament Europejski, zgodnie 
z naszymi rekomendacjami, zagłosował za ograniczeniem pro-
dukcji szkodliwych biopaliw.

3. Wspólnie z Centrum Zrównoważonego Transportu rozpoczęliśmy 
kampanię „Kolej na dobrą kolej!”, mającą zwiększyć liczbę ko-
lejowych połączeń pasażerskich przy zbliżonym poziomie dopłat 
z budżetu województw.
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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1. Minister Środowiska powołał Rafała Górskiego – prezesa INSPRO 
na członka Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów 
Genetycznie Zmodyfikowanych w latach 2015–2019. Oznacza 
to, że przez najbliższe 4 lata będziemy uczestniczyć w pracach 
komisji ds. GMO działającej jako organ opiniodawczo-doradczy 
ministra środowiska.

2. Przygotowaliśmy raport ekspercki z propozycją konkretnych roz-
wiązań legislacyjnych wprowadzających znakowanie żywności 
znakiem „wolne od GMO”.

3. Wspólnie z Krytyką Polityczną zorganizowaliśmy debatę przed-
wyborczą poświęconą znakowaniu żywności wolnej od GMO.
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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www.chcewiedziec.pl

Wolne od GMO?
Chcę wiedzieć!
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Centrum KLUCZ

1. Uzyskaliśmy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

2. Uruchomiliśmy Bank Wiedzy o 1% (www.bankwiedzy.org) – ser-
wis internetowy dla organizacji pożytku publicznego, ułatwiający 
im proszenie i dziękowanie za 1% podatku.

3. Przygotowaliśmy raport o mechanizmie 1% podatku dochodo-
wego „Tylko jeden, a procentuje” oraz rekomendacje zmian dla 
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, wzmacniające sektor pozarządowy.
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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www.radypracownikow.info

1. Udzieliliśmy 37 eksperckich doradztw na pytania członków rad.

2. Podczas szkoleń zwiększyliśmy wiedzę członków 16 rad z zakresu 
funkcjonowania rady pracowników w zakładzie pracy.

3. W porozumieniu z radami pracowników przygotowaliśmy propo-
zycję konkretnych zmian, kluczowych dla ich działalności w usta-
wie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon-
sultacji.

Centrum Wspierania
 Rad Pracowników
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www.obywatelekontroluja.pl
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Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
 

INSTYTUT SPRAW
OBYWATELSKICH

Obywatele KOntrolują

1. Przeprowadziliśmy prawną analizę implementacji do prawa pol-
skiego Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Specustawy Węglowo-
dorowej, którą przekazaliśmy rządowi i parlamentarzystom.

2. Przygotowaliśmy raport „Woda czy gaz?” zawierający informacje 
o wynikach przeprowadzonego przez nas monitoringu ochro-
ny wody przy poszukiwaniu gazu łupkowego, a także wnioski 
ze spotkań z lokalnymi społecznościami i władzami.

3. Wydaliśmy „Obywatelską Księgę Polityki Gospodarowania Wo-
dami” zawierającą rekomendacje dla władz ustawodawczych, jak 
skutecznie chronić zasoby wody w Polsce.

http://www.obywatelekontroluja.pl
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Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.
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JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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www.kampanierzy.pl

1. Przygotowaliśmy 13 kampanierów do skutecznego prowadzenia 
kampanii obywatelskich. Wyposażyliśmy ich w wiedzę, narzędzia 
i sieć kontaktów.

2. Prowadziliśmy serwis informacyjny

3. Opracowaliśmy drugą część poradnika „Kuźnia Kampanierów”, 
zawierającego wywiady z aktywistami obywatelskimi z Polski 
i świata.

Kuźnia Kampanierów

www.kampanierzy.pl.
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JAK MOŻESZ POMÓC?

Wybrane organizacje, z którymi współpraco-
waliśmy w ramach naszych kampanii i inicja-
tyw w 2015 roku:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Zrów-
noważonego Transportu, Citizens Foundation, De-
mokracja Bezpośrednia, Federacja Zielonych – Grupa 
Krakowska, Fundacja Republikańska, Krytyka Poli-
tyczna, Grassroots Foundation, Instytut Aurea Liber-
tas, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Katedra 
Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, Klub Jagielloń-
ski, Kongres Ruchów Miejskich, NSZZ „Solidarność”, 
Polski Instytut Filantropii, rada pracowników Volks-
wagen Group Polska, Stiftung GEKKO, Stowarzysze-
nie Demokracja Bezpośrednia, Stowarzyszenie Polska 
Społeczna, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Trans-
port & Environment, Wrocławski Komitet Referendal-
ny, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Zielony Instytut.

Informowały o naszej działalności między 
innymi:

Dziennik Gazeta Prawna, ekonomiaspoleczna.pl, 
Gazeta Wyborcza, krytykapolityczna.pl, ngo.pl, Pol-
ska24.pl, referendumlokalne.pl, Rzeczpospolita, Rze-
czy Wspólne, Tygodnik Solidarność, Tygodnik w Sieci, 
vagla.pl, WszystkoCoNajważniejsze.pl.
Szczególnie polecamy nasz dodatek do dziennika 
„Rzeczpospolita” pt. Polska Akademia Służby Publicz-
nej: www.pasp.pl.

A teraz pochwalimy się jeszcze jednym sukcesem 
– INSPRO w 2015 roku znalazło się w gronie pię-
ciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji 
w organizacjach pozarządowych. Tym samym zo-
staliśmy nominowani do nagrody PRotony 2015, 
uznanej jako jedna z najważniejszych nagród 
branży PR.
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Co dalej?



Co dalej?

Konstytucja dla Obywateli, 
nie dla partii.
Podaruj 1% podatku INSPRO
KRS 0000 19 19 28

Przekaż darowiznę na nr konta INSPRO:  
11 8784 0003 0005 0010 0013.  
Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć  
od podstawy swojego opodatkowania.

Zebrane w 2016 roku wpływy z 1% podatku chcemy przeznaczyć 
na służbę w ramach naszej kluczowej inicjatywy – „Obywatele de-
cydują”. Pieniądze te pozwolą nam na patrzenie władzy na ręce, 
gdy ta będzie pracować nad zmianami w konstytucji. Przygotowa-
liśmy własne rekomendacje zmian, które służą obywatelom, a nie 
partiom. W szczególności chcemy zadbać o zapisy w konstytucji 
dotyczące udziału obywateli w podejmowaniu decyzji przy wy-
korzystaniu referendów oraz ustaw obywatelskich. Więcej mo-
żesz przeczytać w naszym raporcie „Konstytucja dla obywateli”.  
Polska jest dla nas ważna. Pomożesz nam?

http://www.inspro.org.pl/program-pit


Aby jutro były z nas dumne…

http://www.inspro.org.pl/program-pit
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JAK MOŻESZ POMÓC?

Głos Obywateli

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii poli-
tycznych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem 
są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się 
odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwia-
jąca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się 
Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak działamy?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną 
mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz dzia-
łania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty 
i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, 
inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzi-
my dialog z decydentami.

Więcej o INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę internetową: 

Jesteśmy też na:

 @fundacja.inspro @INSPROmedia @Rafal_Gorski

61
STR.

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą two-
rzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i prag-
matyzm przekuwania ich w czyn. Jeśli są Ci bliskie 
nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz 
do nas! Oferujemy wyzwania i przygodę. Oferujemy 
know-how i doświadczenie. Oferujemy ciekawość 
i radość działania. Czekamy na tych, którzy chcąc 
zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na 
Ciebie.

WIĘCEJ O INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę inter-
netową: www.inspro.org.pl. 
Jesteśmy też na:

TWOJA CEGIEŁKA

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów 
opiera na czterech źródłach �nansowania. Działamy 
dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, biz-
nesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupu-
jącym nasze usługi. Szczególnie ważne jest dla nas 
wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – ak-
tywnych Obywateli. 

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas 
wszystkich. 

Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 
8784 0003 0005 0010 0013. Kwotę darowizny 
możesz odliczyć od podstawy swojego opodat-
kowania!
Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.
Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, 
która jest spółką działającą dla zysku społeczne-
go: www.grupainspro.pl.

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH
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INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

www.inspro.org.pl.

https://www.facebook.com/fundacja.inspro
https://www.youtube.com/user/INSPROmedia
https://twitter.com/rafal_gorski
https://inspro.org.pl


Dołącz do nas!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia 
i pragmatyzm przekuwania ich w czyn. Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do dzia-
łania, dołącz do nas! Oferujemy wyzwania i przygodę. Oferujemy know-how i doświadczenie. 
Oferujemy ciekawość i radość działania. Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczy-
nają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działa-
my dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom 
kupującym nasze usługi. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicja-
tyw – aktywnych Obywateli.

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013. Kwotę daro-
wizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!

• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.

• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku 
społecznego:  
www.grupainspro.pl.

https://www.grupainspro.pl


Podaruj 1% podatku INSPRO, aby nowe 
zapisy konstytucji służyły Obywatelom, 
nie interesom partii.
KRS 0000 19 19 28

Prosimy Cię o Twój 1% podatku. W zamian będziemy obecni przy pra-
cach nad zmianą konstytucji. Będziemy patrzeć władzy na ręce. Przygo-
towaliśmy własne rekomendacje zmian, które służą Obywatelom – nie 
interesom partii.

Wypełniając PIT wpisz w odpowiednią rubrykę nr KRS 0000 19 19 28 
lub skorzystaj z programu PIT, który dla Ciebie przygotowaliśmy: 

www.inspro.org.pl/program-pit

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, 

tel./fax: 42 630 17 49, e-mail: biuro@inspro.org.pl 

https://www.inspro.org.pl/program-pit
mailto:biuro@inspro.org.pl

