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Jeśli chcesz podzielić się z nami radą,
konstruktywną krytyką. Masz pytania.
Albo po prostu chcesz z nami porozmawiać. Napisz. Zadzwoń. Odwiedź nas.

www.instytutsprawobywatelskich.pl
facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich
twitter.com/InstytutSprawO

Osoba do kontaktu: Ilona Pietrzak
e-mail: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl
tel. 519 300 631

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Ostatni rok to kilka sukcesów, które osiągnęliśmy
wspólnie jako Społeczność Aktywnych Obywateli,
jako społeczeństwo. Przedstawiamy Ci podsumowanie
działań, którymi zajmowaliśmy się w 2019 roku.
Chcemy, aby osoby takie jak Ty, które angażują się
w nasze działania, wiedziały, ile udaje nam się wspólnie
osiągnąć. A dzieje się dużo! :-)

Nowe logo Instytutu
15. urodziny Instytutu Spraw Obywatelskich
to dobry czas na refleksję. Spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Przeszłość uczy, że byliśmy skuteczni tam,
gdzie łączyliśmy eksperckość i wiarygodność
z emocjami i mobilizacją.
Teraźniejszość podpowiada, że czas na zmiany, bo inaczej organizację czeka śmierć.
Przypomina słowa Petera Druckera: W ostatecznym rozrachunku o sukcesie czy porażce organizacji przesądza to, czy jest w stanie
przyciągnąć do siebie i zatrzymać ludzi zaangażowanych w jej sprawy. Potrzebujemy
na pokładzie Instytutu nowych ludzi angażujących się w nasze inicjatywy i kampanie.
A dziś obywatele oczekują od organizacji społecznych innych rzeczy niż 15 lat temu.
Z kolei przyszłość radzi powrót do korzeni,
czyli do mówienia o tym, o czym pisał Olaf
Swolkień w 1995 roku w eseju „Nowy ustrój
– te same wartości. Rzecz o tym dlaczego
współczesny człowiek niszczy naturalne
środowisko”. Na planecie z ograniczonymi
zasobami nieograniczony wzrost ilościowy
po prostu nie istnieje. Zespół z Massachusetts
Institute of Technology przygotował w 1972
roku raport „Granice wzrostu”. Prognozy przewidywały wzrastającą liczbę ludzi na Ziemi,
niedobory ropy naftowej czy wody, wzrost
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zanieczyszczenia środowiska. A w XXI wieku załamanie gospodarki i spadek populacji.
Kolejno w 1994, 2004, 2012 i 2014 roku raport był weryfikowany. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność ostrzeżeń z 1972 roku.
Nasza cywilizacja zmierza do katastrofy…
Albert Einstein mówił: Wszystko należy
upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.
Zastosowaliśmy tę wskazówkę do logo. Nowe
logo jest proste, pozbawione wszystkich
zbędnych dodatków. Jest nazwa organizacji
i ona ma być zapamiętana – Instytut Spraw
Obywatelskich. Tylko tyle i aż tyle. W prze-

szłości odbiorcy naszych działań nazywali nas:
INSPIRO, Fundacja INSPRO, FISO, INSPRO,
Instytut Praw Obywatelskich, Instytut Spraw
Obywatelskich (INSPRO), Instytut INSPRO,
INSPRO – Instytut Spraw Obywatelskich, itd.
Kończymy z tym.
Dlaczego czerwony zamiast niebieskiego?
Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to
walka i mobilizowanie obywateli do działania.
Zmiany, o których marzymy, trzeba wywalczyć. A doświadczenia z przeszłości pokazują,
że najlepsze czasy to czasy, kiedy u obywateli zwiększaliśmy ciśnienie krwi (czerwień).
Czerwony dodaje energii i rozbudza emocje.
Z kolei obserwując, jak szybko i w jakim kierunku zmierza świat, dochodzimy do wniosku, że edukacją i samymi raportami niczego
nie wskóramy. Niebieski działa uspokajająco.
Czas na spokój się skończył. Czas na mocne
działania.

Czcionka w nowym logotypie nazywa się
„Good”, co oznacza, że zmiana wyjdzie nam
na dobre. Jej autorem jest polski projektant czcionek Łukasz Dziedzic. Postawiliśmy
na patriotyzm gospodarczy.
Zmiana logo to nie jedyna zmiana. Ruszamy
z nową stroną: InstytutSprawObywatelskich.pl.
Do końca roku czeka nas też transformacja
naszych kampanii i inicjatyw. Na bieżąco będziemy Was o tym informować. 15. urodziny
Instytutu Spraw Obywatelskich to dobry moment na refleksję i… zmiany :-)
Pozdrawiam serdecznie,
Rafał Górski
Katalizator zmiany
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Wolne od GMO?
Chcę wiedzieć!
Rozpoczęliśmy akcję #NIEdlaGlifosatu w polskich miastach. Zbieraliśmy podpisy pod petycją zakazującą stosowania glifosatu (składnik
środków chwastobójczych). Odnieśliśmy też
pierwszy sukces! Toruń wprowadził zakaz
używania środka chwastobójczego Roundup
i innych zawierających glifosat na terenach
zieleni miejskiej.

Wygraliśmy w walce o prawo konsumentów
do informacji. Po 10 latach kampanii obywatelskiej
„Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, Parlamentarzyści
powiedzieli „tak” i dali zielone światło dla rządowej
ustawy o znakowaniu żywności wolnej od GMO.

Centrum KLUCZ
Usługi opiekuńcze oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której znalazły swoje
miejsce panie, które przez wiele lat pozostawały bez pracy. Piekarnia, w której pracują
osoby niepełnosprawne intelektualnie. Firma,
w której osoby niesłyszące zajmują się niszczeniem dokumentów. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, w którym pracują wychowankowie domów dziecka. To tylko niektóre
z przedsięwzięć wspieranych przez Centrum
KLUCZ w 2019 roku. Z naszą pomocą w województwie łódzkim powstały 42 nowe miejsca
pracy w firmach społecznych, które łączą zarabianie z zaangażowaniem społecznym i dają
szansę tym, których inni dawno przekreślili.

Wspólnie ze Starostwem w Tomaszowie
Mazowieckim pracowaliśmy nad utworzeniem Centrum Animacji Społecznej – miejsca
bliskiego mieszkańcom, w którym rozwijać się
będą mogły dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, czy osoby borykające
się z problemami społecznymi.

Pracując z kilkudziesięcioma organizacjami
pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi
i samorządami dzieliliśmy się wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami, jak działać dla wspólnych korzyści, jak być współwłaścicielem
swojego miejsca pracy, jak umacniać poczucie przynależności do wspólnoty i jak rozwijać te społeczności. Doradzaliśmy, szkoliliśmy,
sieciowaliśmy, animowaliśmy, wspieraliśmy
finansowo. Jednym zdaniem – pomagaliśmy
kiełkować, a potem rosnąć w siłę inicjatywom, dla których najważniejszy jest człowiek
i jego dobro.

www.centrumklucz.pl

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/wolne-od-gmo-chce-wiedziec
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Centrum Wspierania
Rad Pracowników

Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej

Podczas 8 szkoleń przeszkoliliśmy 67 członków rad pracowników ze skutecznego działania rady pracowników w ich zakładzie
pracy. Wspólnie z Kołem Naukowym Prawa
Pracy działającym przy Katedrze Prawa Pracy
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego udzieliliśmy 28 porad eksperckich
dotyczących działania rad pracowników.

W ramach prowadzonego przez nas Regio-
nalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
popularyzowaliśmy wiedzę o dynamicznie
zmieniającym się świecie, w którym to, co
dzieje się w Pekinie, Waszyngtonie czy
Moskwie, nie pozostaje bez wpływu na Polskę,
Warszawę, a nawet Łódź.

Na nasz wniosek Państwowa Inspekcja Pracy
upubliczniła wyniki kontroli na temat przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników.
Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych
firm. Przykładowo PIP wymienia: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak
prowadzenia konsultacji z radą pracowników
oraz niewłaściwego sposobu prowadzenia
konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy
lub błędna ich interpretacja przez pracodawców. W trosce o prawa pracowników w 85.
procentach firm, w których nie ma związków
zawodowych, wysłaliśmy apel do Premiera
Morawieckiego o rządową nowelizację ustawy o radach pracowników. Do apelu załączyliśmy projekt nowelizacji ustawy, który
przygotowaliśmy na podstawie konsultacji
społecznych z radami pracowników. W 2020
roku będziemy zabiegać, by posłużył on premierowi, jako punkt wyjścia do przygotowania
rządowej nowelizacji.
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Zorganizowaliśmy II Ogólnopolskie Forum
Rad Pracowników, podczas którego w gronie ponad 100 osób rozmawialiśmy o tym jak
wzmocnić rady pracowników.

www.radypracownikow.info

W szkołach prowadziliśmy warsztaty edukacyjne o sprawach międzynarodowych, m.in.
o bezpieczeństwie energetycznym, epoce fake
news’ów, globalizacji itp. Zajęcia w szkołach to
początek budowania świadomości, że Polska
i Polacy to nie osobne byty, lecz część globalnej sieci powiązań, którą obywatele powinni
rozumieć.
Zorganizowaliśmy I Forum Geopolityczne,
na którym rozmawialiśmy i spieraliśmy się
o polską rację stanu w kontekście dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Jeszcze
kilkanaście lat temu, zajęci zmniejszaniem
dystansu gospodarczo-rozwojowego pomiędzy Polską a tzw. krajami zachodnimi, te
sprawy mogły nas nie interesować. Dzisiaj już
nie możemy sobie pozwalać na luksus ignorancji i pozostawać w przekonaniu, że „wsi
spokojna, wsi wesoła”. Świat się chwieje,
globalny układ sił zmienia się każdego dnia
na naszych oczach, a my musimy spróbo-

wać go zrozumieć. Panelistami byli m.in.
Bartłomiej Radziejewski, Leszek Sykulski,
Witold Jurasz, Radosław Pyffel czy Tomasz
Sajewicz. W 2020 roku planujemy zorganizować II Forum Geopolityczne.
Organizowaliśmy debaty i spotkania poświęcone sprawom międzynarodowym. Między
innymi debatę z udziałem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Spotkanie
odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
w Łasku w otoczeniu najnowocześniejszego samolotu Polskich Sił Powietrznych. Była
to nie lada gratka dla fanów militariów, aby
z bliska podziwiać F-16. Debata zgromadziła najwyższych dowódców wojska polskiego,
przedstawicieli Sejmu, władz samorządowych
i wszystkich zainteresowanych, którym polskie bezpieczeństwo leży na sercu.

www.rodm-lodz.pl
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Dom to
Praca

Obywatele
Decydują

Lepszy
Transport

Mocne zwycięstwo kampanii obywatelskiej
„Dom to Praca” – po 13 latach naszych działań
nieodpłatna praca domowa została doceniona. Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową
ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”. Ustawa przewiduje,
że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do
minimalnej emerytury.

Odwiedziliśmy dwa kraje: Łotwę i Słowenię,
w których spotkaliśmy się z kilkunastoma
aktywistami, politykami, urzędnikami i uczyliśmy się od nich, jak wykorzystywać Internet
w demokracji. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego
z programu GOSPOSTRATEG Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, który realizujemy
w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim –
Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Instytucji
Politycznych oraz Uniwersytetem Łódzkim –
Centrum Studiów Wyborczych. W 2020 roku
będziemy badać, rozwijać, ulepszać i promować mechanizm Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej. Chcemy m.in. wprowadzić
wykorzystywanie technologii internetowych
w zbiórce podpisów.

Sukces kampanii #MyPasażerowie – temat
wykluczenia transportowego znalazł się
w centrum debaty publicznej. Dzięki oddolnej
presji społecznej Ministerstwo Infrastruktury
wprowadziło szereg zmian do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
(tzw. ustawa PKS-owa). Wyeliminowano kilka
zgłoszonych przez nas poważnych wad wcześniejszej wersji projektu.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jednak
podpisana ustawa jest pierwszym ważnym
i realnym sukcesem na tej drodze.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
dom-to-praca

www.obywateledecyduja.pl

W Ministerstwie Środowiska przedstawiliśmy raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”. W spotkaniu wzięli
udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Michał Kurtyka oraz prezydent COP24,
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,
Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
oraz organizacji pozarządowych. Raport
powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy
Klimatycznej (EUKI) we współpracy z federacją Transport&Environment, której członkiem
od lat jest Instytut.
Walczyliśmy o mniej szkodliwe dla ludzi, klimatu i środowiska pojazdy. Wspólnie z 14
organizacjami pozarządowymi skierowaliśmy apel do Ministra Środowiska o wsparcie
norm emisji proponowanych przez Parlament
Europejski, promocję zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych i autobusów.
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Rozpoczęliśmy akcję „Nie mieli szans…” w ramach kolejnej odsłony kampanii „Tiry na tory”.
Domagamy się zmniejszenia liczby tirów
na polskich drogach poprzez zwiększenie
przewozu towarów koleją. Chcemy przenieść
tiry, które przejeżdżają przez nasz kraj w tzw.
tranzycie. Jesteśmy za wdrożeniem w transporcie zasad: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Uważamy, że przenoszenie kosztów leczenia ofiar wypadków, hałasu
i spalin na społeczeństwo jest niesprawiedliwe. „Tiry na tory” to mniej wypadków, mniej
korków, mniej smogu. „Tiry na tory” to więcej
bezpiecznych dróg, więcej zaoszczędzonego
czasu, więcej czystego powietrza.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
lepszy-transport
instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
tiry-na-tory
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Rewolucja Energetyczna

Kuźnia Kampanierów

Uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych
ważnych strategii państwa, mających wpływ
na przyszłość polskiej polityki energetycznej – złożyliśmy uwagi zarówno do projektu
„Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”
(PEP2040) w ramach konsultacji ogłoszonych
przez Ministerstwo Energii, jak i „Krajowego
planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–
2030” (KPEiK)”.

Wyposażyliśmy kolejnych kilkunastu kampanierów w wiedzę i narzędzia, jak wygrywać
kampanie, jak pracować nad samym sobą, jak
prowadzić skuteczne rzecznictwo, jak na swoje działania pozyskiwać fundusze i wykorzystywać nowe media, by zaangażować w działanie ludzi.

Przygotowaliśmy polską wersję publikacji „The Black Book of Bioenergy”. „Czarna
Księga Bioenergii” prezentuje przykłady zastosowania w państwach Unii biomasy w produkcji energii – to tzw. bioenergia. Bioenergia
miała być odpowiedzią na palący problem
energetyczny, spowodowany koniecznością
zastępowania paliw kopalnych innymi surowcami, odnawialnymi źródłami energii. Niestety,
lekarstwo okazało się gorsze niż choroba, co
publikacja ukazuje na przykładach poszczególnych krajów członkowskich UE.

neczna i wiatrowa, niekoniecznie taka jest.
Czasem jest fałszywą nadzieją na „czyste”
odejście od paliw kopalnych. Dlatego też zaprezentowaliśmy „Palący problem” podczas
tegorocznego Obozu dla Klimatu.
W czasie „Międzynarodowego Dnia Lasów”
zwróciliśmy się – razem z ponad 40 organizacjami pozarządowymi, ekspertami ds. leśnictwa oraz obrońcami przyrody z całego
świata – do przyszłych posłów Parlamentu
Europejskiego o zobowiązanie się do promowania polityki ochrony i przywracania lasów.

Z naszej inicjatywy powstał list, który podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środoPrzygotowaliśmy polskie napisy do filmu doku- wiskiem i klimatem z najważniejszych ośrodmentalnego „Palący problem” („Burning issue – ków naukowych i badawczych z całej Polski.
When bioenergy goes bad”). „Palący problem” Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do
analizuje podobne problemy do pokazanych Rządu i Parlamentu o ograniczenie wykorzyw „Czarnej Księdze Bioenergii”. Bioenergia stania biomasy leśnej w produkcji energii.
(energia ze spalania materiałów biologicznych,
głównie drewna) przez długi czas postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
emisji dwutlenku węgla, tak jak energia sło- rewolucja-energetyczna/

Wzmocnieni kampanierzy zrealizowali w swoich miejscowościach zaplanowane w trakcie
kursu indywidualne kampanie lokalne.
Zorganizowaliśmy IV Kongres Kuźni Kampanierów, na którym inspirowaliśmy uczestników do angażowania się w działania na rzecz
dobra wspólnego. Nagrodziliśmy też wyjątkowe osoby za działania na rzecz lokalnych społeczności, za bycie wzorem dla aktywistów,
czy zaangażowanie w kampanie obywatelskie.
Statuetki wręczyliśmy w trzech kategoriach:
Kampanier Roku, Lokalna kampania obywatelska oraz Ogólnopolska kampania obywatelska.

Kuźnia

Kampanierów 3
Poradnik
walczących
społeczników

Wydaliśmy poradnik „Kuźnia Kampanierów 3”,
kompletny i wyczerpujący podręcznik, który
odpowiada na pytanie: Jak wygrać kampanię?
Ten elementarz skutecznych działań obywatelskich zamówiły i otrzymały setki aktywnych obywateli. Dzięki niemu działają jeszcze
sprawniej.

www.kampanierzy.pl
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PRZEKAŻ
PODATKU NA

Co roku na polskich drogach
w wypadkach z udziałem tirów
giną ludzie. Możesz to zmienić!
Przekaż swój 1% podatku
i pomóż nam przenieść
tiry na tory!
Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28
lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT:
program-pit.instytutsprawobywatelskich.pl

Jeśli nie jest Ci obojętne, jak jeździ się po polskich drogach, jeśli chcesz chronić siebie,
swoich bliskich i środowisko przed spalinami – przekaż nam swój 1% podatku! Pomóż
nam przenieść tiry z dróg na kolej.

Twój 1% podatku pozwoli nam pilnować
polityków, by idea „Tiry na tory” znalazła
odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Śmiertelne wypadki, koszty leczenia poszkodowanych, przedwczesne zgony z powodu
zanieczyszczenia powietrza, korki, rozjechane
drogi – czas to zmienić! Szwajcaria, Hiszpania
i inne kraje europejskie pokazują, że jest to
możliwe!

• pokrycie kosztów wyjazdów i organizacji
spotkań z urzędnikami oraz politykami;
• nagłośnienie tematu w mediach i wśród
decydentów;
• zbieranie danych, opłacenie analiz
i konsultacji z ekspertami.

Twój 1% podatku przeznaczymy na:

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
14
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TWOJA CEGIEŁKA.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Działamy dzięki wsparciu Darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych
oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi.
Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie od
Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych
Obywateli.
1. P
 rzekaż nam swój 1% podatku –
szczegóły na poprzedniej stronie.
2. P
 odaruj darowiznę 
Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
nr konta (Alior Bank):
32 1060 0076 0000 3210 0024 5117
cel: na działania Instytutu Spraw
Obywatelskich
Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania.

5. Poinformuj o działaniach Instytutu Spraw
Obywatelskich swoich znajomych/rodzinę.
Udostępnij w mediach społecznościowych
nasze akcje. Twoja rekomendacja jest dla
nas bardzo ważna.
6. U
 względnij Instytut Spraw Obywatelskich
w testamencie. Jeśli Tobie też marzy się
Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują
się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom,
ulicę, miasto i państwo. Polska ułatwiająca
obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Polska,
w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia.
Możesz pomóc nam w tworzeniu takiego świata, pamiętając o nas w testamencie. Decydując się na ten krok, pamiętaj
w pierwszej kolejności o rodzinie oraz
osobach szczególnie Ci bliskich. Będziemy
wdzięczni, jeśli rozważysz uczynienie także
Instytutu jednym ze spadkobierców lub zapisobierców. Tak ulokowany spadek będzie
pracował przez długie lata będąc inwestycją w przyszłość naszego kraju i naszych
dzieci. Aby jutro były z nas dumne…

3. Dołącz do nas! Szukamy osób, które mają
marzenia i chcą zmieniać świat. Ludzi, którym bliskie są cele i programy Instytutu,
nasza misja. Jeżeli masz poczucie humoru,
lubisz wyzwania i przygodę, dołącz do zespołu współpracowników Instytutu Spraw
Obywatelskich. Jeśli nasze działania wydają
Ci się interesujące i wierzysz, że wszystko
należy sprawdzać w praktyce – zostań naszym wolontariuszem.

7. Wspieraj bezpłatnie Instytut Spraw Obywatelskich robiąc zakupy w Internecie.
Pomagaj nam razem z www.FaniMani.pl. To
proste! Wybierasz na stronie FaniMani naszą organizację. Przechodzisz do wybranego sklepu i robisz zakupy jak zwykle i płacisz
tyle co zawsze. Część wartości zakupów
trafia do Instytutu Spraw Obywatelskich.

4. P
 odpisz się pod naszymi petycjami. Pomóż
nam wygrywać w sprawach ważnych dla
nas wszystkich.

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

