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Sprawdź, co ważnego  
działo się w 2020 roku  
w Instytucie Spraw  
Obywatelskich

Rok 2020 był… wszyscy wiemy, jaki. Chociaż  
postawił nasze wyobrażenie „normalności” na głowie,  
ani na chwilę nie przestaliśmy działać. Dzielimy się  
z Tobą podsumowaniem pozytywnych wydarzeń,  
które miały miejsce w Instytucie Spraw Obywatelskich  
w 2020 r. Masz w nich swój udział. Dziękujemy!

W 2021 roku przed nami jeszcze  
większe wyzwania, z którymi 
przyjdzie nam się zmierzyć. 
Mamy nadzieję,  
że będziesz nam  
towarzyszyć w tej 
drodze. Bądź z nami. 
Potrzebujemy Cię!

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź 
tel./fax: 42 630 17 49 
e-mail: biuro@instytut.lodz.pl

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

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

Osoba do kontaktu: Ilona Pietrzak 
e-mail: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl 
tel. 519 300 631
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Wolne od GMO?  
Chcę wiedzieć!

• Rozpoczęliśmy kampanię „Bez uboju 
rytualnego? Chcę wiedzieć!”, w której 
domagamy się znakowania mięsa, które 
nie zostało pozyskane z uboju rytualnego. 
Wprowadzenie znaku „Bez uboju rytualne-
go” ułatwi nam, konsumentom, świadome 
zakupy. Dzisiaj nie wiemy, czy kupujemy 
mięso z uboju rytualnego, czy nie. Nie 
chcemy, żeby zwierzęta odczuwały dodat-
kowe cierpienie i strach w trakcie uboju.

• Wydaliśmy raport konsumencki 
„Prześwietlamy: Polskie piwa”, w któ-
rym analizujemy jakość piw dostępnych 
na polskim rynku pod względem obec-
ności pozostałości pestycydów, głównie 
glifosatu. W jednym z badanych piw 
wykryliśmy 400-krotne przekroczenie 
normy pozostałości glifosatu określonej 
dla wody, jednego z trzech podstawowych 
składników piwa.

• Dołączyliśmy do Koalicji Żywa Ziemia 
i zaangażowaliśmy się w jej działania. 
Koalicję tworzy 18 organizacji, inicjatyw 
i ruchów społecznych, rolniczych oraz 

ekologicznych domagających się zmian 
polityki rolnej i żywnościowej w Polsce 
i w UE w kierunku rolnictwa opartego 
na zasadach agroekologii, w szczególności 
rolnictwa ekologicznego.

• Zaangażowaliśmy się w działania powoła-
nej przez Friends of the Earth nieformalnej 
koalicji europejskich organizacji społecz-
nych. Naszym wspólnym celem jest opra-
cowanie strategii dla nowych technologii 
inżynierii genetycznej, takich jak CRISPR-
Cas9. Chodzi m.in. o powstrzymanie 
planów zmiany np. koloru oczu dziecka 
czy poprawy inteligencji.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/wolne-od-gmo-chce-wiedziec
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Centrum KLUCZ

• Wsparliśmy prawnie, księgowo, bizne-
sowo i finansowo utworzenie kolejnych 
10 miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych. Miejscach, gdzie osoby 
marginalizowane mogą odzyskać swoją 
godność i szacunek. Regularnie, w co-
dziennym funkcjonowaniu pomagamy 
ponad 100 podmiotom ekonomii społecz-
nej w rozwijaniu działalności – społecznej 
i biznesowej.

• Na wsparcie w ramach mechanizmu zaku-
powego COVID przeznaczyliśmy ponad 
200 tys. zł. Mowa o zrealizowanych zamó-
wieniach na posiłki, przyłbice ochronne, 
maseczki i usługi dezynfekcyjne realizo-
wane przez przedsiębiorstwa społeczne. 
Instytucje i osoby indywidualne otrzymały 
potrzebne wsparcie, a przedsiębiorstwa 
społeczne miały dla kogo realizować 
zamówienia. Wykonawcami zamówień 
było 9 przedsiębiorstw społecznych, które 
znalazły się w trudnej sytuacji i odnotowa-
ły znaczny spadek przychodów ze względu 
na pandemię Covid-19. Pomagaliśmy też 
przedsiębiorcom w uzyskaniu wsparcia 
w ramach narzędzi Tarczy Antykryzysowej.

• Pozyskaliśmy środki na dalsze wsparcie 
przedsiębiorczości społecznej na naj-
bliższe 3 lata. Dzięki temu powstaną 
kolejne miejsca pracy, nowe organizacje 
społeczne, a istniejące rozwiną skrzy-
dła. W Centrum KLUCZ możecie liczyć 

na bezpłatne wsparcie prawne, księgo-
wo-podatkowe, biznesowe, marketingo-
we, psychologiczne i finansowe (pakiety 
rozwojowe, dotacje na miejsca pracy). 
I uwaga, nowość! Pozyskaliśmy również 
środki na wsparcie merytoryczne i finanso-
we w utworzeniu własnej firmy. Osobom 
do 29. roku życia, które straciły pracę 
wskutek pandemii, pomożemy utworzyć 
własną firmę.

• Rozpoczęliśmy kampanię 
#1ProcentOdFirm. Podjęliśmy się działań 
na rzecz wprowadzenia dodatkowego 
mechanizmu wsparcia organizacji spo-
łecznych – 1% podatku z CIT, który byłby 
przekazywany na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego. Przed nami jeszcze długa 
droga, ale dostrzegamy coraz większe 
poparcie dla pomysłu zarówno wśród 
przedsiębiorców, jak i organizacji. Liczymy, 
że ten rok przyniesie nam sprzyjający wiatr 
do realizacji tego pomysłu. 

www.centrumklucz.pl
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Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej

• Zorganizowaliśmy II edycję Forum 
Geopolitycznego, wydarzenia tak do-
brze przyjętego w 2019 r. Cztery dni 
dyskusji o najważniejszych wyzwaniach 
Polski, Europy i świata zgromadziły 
wybitnych analityków, naukowców oraz 
publicystów z pierwszych stron gazet. 
Na Wasze pytania odpowiadali m.in. prof. 
Bogdan Góralczyk, dr Leszek Sykulski, 
prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Andrzej 
Zybertowicz, czy znany z naszych comie-
sięcznych felietonów Radosław Pyffel. 
„Tydzień z debatą o świecie” zainicjował 
dyskusję m.in. o wpływie Afryki na global-
ny układ sił oraz wpływie rozwoju techno-
logii na nasze codzienne życie zawodowe 
i społeczne. 

• Polityka zagraniczna to nie tylko zawiera-
nie umów politycznych i gospodarczych, 
decydowanie o rozmieszczeniu wojsk czy 
negocjacje budżetowe w UE. Przy okazji 
premiery gry „Cyberpunk 2077”, wyda-
nej przez polskie studio CD Projekt RED, 
zorganizowaliśmy debatę nt. promowania 
Polski za granicą poprzez dzieła kultury.

• W ramach cyklu warsztatów edukacyjnych 
rozmawialiśmy z młodzieżą o sposobach 
kreowania pozycji Polski za pomocą nie 
tylko wskaźników ekonomicznych, ale 
także kultury, sztuki, sportu i tradycji. 
Warsztaty stworzyły przestrzeń ścisłej 

współpracy ze szkołami podstawowymi 
i ponadpodstawowymi w Łodzi, ale i w ca-
łym regionie. To okazja do aktywizacji 
młodych ludzi w sprawach dotychczas im 
odległych – polityki zagranicznej i spraw 
międzynarodowych. 

• Z udziałem Centrum Inicjatyw na Rzecz 
Rozwoju REGIO uruchomiliśmy cykl miej-
skich spacerów tematycznych po Łodzi. 
Mieszkańcy Łodzi i regionu poznali bogatą 
historię stolicy województwa, szczególnie 
z perspektywy branży filmowej, literackiej, 
czy przemysłowej. Uczestnicy spacerów 
zobaczyli Łódź jako potęgę przemysłu 
włókienniczego w XIX i XX wieku.

www.rodm-lodz.pl

Centrum Wspierania  
Rad Pracowników

• Przygotowaliśmy projekt „małej” nowe-
lizacji ustawy o informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 
Projekt ten zaprezentowaliśmy na forum 
Senatu RP.

• Wydaliśmy i kolportowaliśmy numer gaze-
ty „Aktywność Obywatelska”, poświęconej 
tematyce rad pracowników.

• Przygotowaliśmy wspólnie ze Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie 
i Uniwersytetem Łódzkim projekt pn. 
„Usprawnienie instytucji rady pracowników 
w celu wzmocnienia rozwoju innowacyjno-
ści polskich firm” w ramach Strategicznego 
Programu Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 
rozwój Polski w warunkach globalizu-
jących się rynków” – GOSPOSTRATEG. 
Program zarządzany jest przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.

www.radypracownikow.info

Akademia Instytutu  
Spraw Obywatelskich

• AISO to przedsięwzięcie, w ramach któ-
rego wzmacniamy społeczników, którzy 
w działaniach swoich organizacji pozarzą-
dowych wykorzystują lub chcą wykorzy-
stywać prawo jako „narzędzie” zmiany 
społecznej. W 2020 r. wsparliśmy 93 oso-
by z 81 organizacji z całej Polski. Podczas 

jednego ze szkoleń wypracowaliśmy 
rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, które zostaną przedstawione 
Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

akademia.instytutsprawobywatelskich.pl
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Obywatele 
Decydują

• Rok 2020 w inicjatywie „Obywatele 
decydują” poświęcony był głównie oby-
watelskiej inicjatywie ustawodawczej. 
Wydaliśmy na jej temat raport, który pod-
sumował rok badań przeprowadzonych 
przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet 
Gdański w ramach wspólnego projektu 
finansowanego z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

• Przeprowadziliśmy konsultacje interneto-
we na temat zmian w prawie, dotyczących 
obywatelskich ustaw, jakie chcielibyśmy 
wdrożyć. Obywatele oddali ponad 1300 
głosów. 

• Wraz z ekspertami przygotowaliśmy nowy 
projekt ustawy, który ułatwia obywate-
lom korzystanie z tego demokratycznego 
prawa. Złożyliśmy go do Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, aby wniósł go w trybie ini-
cjatywy prezydenckiej pod obrady Sejmu.

• Wydaliśmy ekspertyzę „Referendum 
lokalne: czas na reformę”, która zawiera 
projekt nowelizacji ustawy, m.in. zmniej-
szający liczbę podpisów potrzebnych do 
rozpisania referendum i wydłużający czas 
na ich zebranie czy likwidujący progi fre-
kwencji w referendach tematycznych.

www.obywateledecyduja.pl
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Lepszy  
Transport 

• Nareszcie jest! Pierwszeństwo dla pie-
szych wchodzących na przejście – długo 
oczekiwane zmiany w kodeksie ruchu 
drogowego zostają wprowadzone. To 
kolejny, długo wyczekiwany sukces we 
wcielaniu w życie naszych postulatów. 
Kampania Lepszy Transport, prowadzona 
przez Instytut Spraw Obywatelskich, od 
lat promuje rozwiązania przyjazne dla 
pieszych, nagłaśnia problem smogu samo-
chodowego, popularyzuje ruch rowerowy 
i usprawnienie komunikacji miejskiej. 
Jesteśmy też współzałożycielem Federacji 
Piesza Polska. 

• Od początku 2020 r. Instytut Spraw 
Obywatelskich wraz z partnerami pro-
wadził pilotażowe badanie dotyczące 
wpływu dowożenia dzieci do szkół samo-
chodami na zanieczyszczenie powietrza 
w ich pobliżu. W trakcie badań przy trzech 
szkołach podstawowych zainstalowano 
urządzenia mierzące poziom NOx (mie-
szaniny tlenku i dwutlenku azotu) – zanie-
czyszczenia charakterystycznego dla ruchu 
samochodowego. Przeprowadziliśmy 
badanie natężenia ruchu przy szkołach, by 
dzięki temu inną metodą obliczyć ilość za-
nieczyszczeń emitowanych przez pojazdy 
w okolicy szkół. W uzgodnieniu z dyrekcją 
szkół zostały przeprowadzone ankiety 
wśród rodziców uczniów, w sumie zebrali-
śmy ponad 400 ankiet. Podsumowujący ra-

port „Droga do szkoły a jakość powietrza” 
został opublikowany we wrześniu 2020 r. 
W trakcie spotkania przedstawiającego 
wyniki badań urzędnikom łódzkim, Instytut 
uzyskał zapewnienie, że badania będą kon-
tynuowane przez Urząd Miasta Łodzi.
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• Instytut Badawczy Dróg i Mostów przy-
gotował najnowsze obliczenia dla kampa-
nii „Tiry na tory”: okazuje się, że przejazd 
1 tira wpływa na nawierzchnię drogi tak, 
jak przejazd 3 200 000 aut osobowych. 

• „NIE” dla tirów na wszystkich drogach! 
W ramach konsultacji publicznych 
Instytut Spraw Obywatelskich wspólnie 
z fundacją ProKolej wyraził sprzeciw 
wobec rozwiązań, które wprowadziłaby 
zmiana ustawy. 

• Braliśmy udział w działaniach organizacji 
pozarządowych, instytucji państwowych 
i innych organów, pracujących w grupach 
roboczych nad koordynowanym przez 
WWF Polska dokumentem „Zeroemisyjna 
Polska 2050”. Przedstawiciel Instytutu jest 
wymieniony zarówno w grupie roboczej 
pracującej nad częścią leśną dokumentu, 
jak i w części dotyczącej transportu.

• W sierpniu 2020 r. Instytut Spraw 
Obywatelskich wspólnie z Germanwatch 
z Niemiec, France Nature Environnement 
z Francji, ECO-UNION i ECODES 
z Hiszpanii oraz brukselską Federacją 
Transportu i Środowiska (Transport 
& Environment) rozpoczął realizację pro-
jektu „Europa na kolei – osiąganie celów 
klimatycznych dzięki unijnej inicjatywie 
kolejowej”. Celem projektu jest promocja 
idei międzynarodowej kolei pasażerskie 

jako środka transportu najbardziej przyja-
znego dla środowiska oraz prowadzenie 
działań rzeczniczych skierowanych do de-
cydentów krajowych i europejskich w celu 
zwiększenia roli kolei w europejskim ruchu 
pasażerskim.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
lepszy-transport

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
tiry-na-tory

Rewolucja Energetyczna

• Kontynuujemy nasze działania z lat 
poprzednich – bazując na „Liście otwar-
tym naukowców dotyczącym zrówno-
ważonego wykorzystania biomasy leśnej 
w produkcji energii” nagłaśniamy problemy 
i zagrożenia związane z korzystaniem 
z biomasy leśnej w produkcji energii 
na dużą skalę. Instytut wraz z ponad 
30 organizacjami podpisał „Stanowisko 
organizacji pozarządowych dotyczące 
zmiany definicji drewna energetycznego”, 
wyrażając negatywne stanowisko w spra-
wie zmiany definicji, której przyjęcie może 
doprowadzić do dewastacji polskich lasów.

• 29 lipca 2020 r. wraz z 27 organizacja-
mi z Polski wysłaliśmy w tej sprawie list 
otwarty do Fransa Timmermansa, który jest 
odpowiedzialny za „European Green Deal” .

• W wyniku pracy w grupie roboczej z inny-
mi organizacjami pozarządowymi powsta-
ła petycja „UE musi chronić lasy, a nie 
spalać je, by produkować energię”, której 
sygnatariuszem jest Instytut. Kontynuacją 
promocji petycji był „Międzynarodowy 
Dzień Działania na rzecz Energii z Biomasy 
Leśnej” (24 listopada), w którym uczestni-
czył Instytut.

• Braliśmy udział w pracach organizacji 
pozarządowych, instytucji państwowych 
i innych organów nad koordynowa-
nym przez WWF Polska dokumentem 
„Zeroemisyjna Polska 2050”. Była to ważna 

okazja do wymiany poglądów z urzędni-
kami państwowymi i przedstawicielami 
Lasów Państwowych na temat wykorzy-
stania biomasy leśnej w produkcji energii. 
W trakcie naszej pracy poruszyliśmy 
związane z tym zagadnieniem problemy, 
m.in. dyskusyjną kwestię bezemisyjności 
biomasy leśnej oraz problem związany 
z przepisami dotyczącymi „drewna energe-
tycznego” itp. W rezultacie, w ostatecznej 
wersji dokumentu możemy przeczytać 
wezwanie do „zaprzestania spalania bio-
masy leśnej”.

• Wzięliśmy udział w konsultacjach Komisji 
Europejskiej w sprawie „Unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji – zaktu-
alizowanych przepisów dotyczących mo-
nitorowania i sprawozdawczości (2021–
2030)”. Zwróciliśmy uwagę na kwestię 
prawidłowego, rzeczywistego rozliczania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji 
pochodzących z wykorzystania bioenergii, 
zwłaszcza z biomasy leśnej.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
rewolucja-energetyczna/
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Tygodnik Spraw Obywatelskich

• Zarejestrowaliśmy w sądzie i od ponad 
roku wydajemy regularnie Tygodnik Spraw 
Obywatelskich. Materiały, petycje i inicja-
tywy prezentowane w Tygodniku kieruje-
my m.in. do sympatyków Instytutu Spraw 
Obywatelskich, działaczy i organizacji spo-
łecznych (którzy mogą również nadesłać 
do publikacji teksty o swoich działaniach, 
przedstawić swój punkt widzenia, swoje 
organizacje). Nasz społeczny serwis kieru-
jemy do osób, dla których ważne są m.in. 
takie tematy jak zdrowie, oddziaływanie 
nowoczesnych technologii na nasze życie, 
bieżące wydarzeniami społeczne, w tym 
np. lokalne akcje, w których społeczności 
działają na rzecz swoich „małych ojczyzn” 
(rubryka: lokalne punkty zapalne). Ludzi, 
którzy chcą zdobywać umiejętności 
przydatne w organizowaniu działalności 
społecznej (dział Działaj!); którzy chcą 
włączać się w działania społeczne, np. 
podpisując petycje. Tygodnik to również 
przestrzeń dla Czytelników, szukających 
tematów, które są pomijane przez ogólno-
krajowe media głównego nurtu (np. rady 
pracowników – informowanie o nich jako 
wzmacnianie praw pracowniczych).

• Pozyskaliśmy znanych i uznanych autorów, 
specjalizujących się w tematyce spo-
łecznej, m.in. Piotra Wójcika, Krzysztofa 
Wołodźko. Przeprowadziliśmy dziesiątki 
wywiadów z ekspertami, publicysta-
mi, decydentami, m.in. z prof. Jerzym 
Hausnerem, prof. Jerzym Wratnym, 

prof. Tadeuszem Markowskim, senatorem 
Krzysztofem Kwiatkowskim, redaktorem 
Rafałem Wosiem.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
tygodnik-spraw-obywatelskich/

Kuźnia Kampanierów

Rok 2020 upłynął w Kuźni Kampanierów 
pod znakiem tematyki elektrosmogu, które-
go źródłem są m. in. smartfony, routery Wi-Fi, 
bluetooth, stacje bazowe telefonii komórko-
wej 2/3/4 i 5G stawiane na dachach naszych 
bloków, szkół, w pobliżu domów.

• Przygotowaliśmy gazetę społecz-
ną „Aktywność Obywatelska”. Numer 
w całości poświęcony był problematyce 
elektrosmogu, jego wpływowi na zdrowie, 
zagadnieniom prawnym z tym związanym. 
Gazeta trafiła do przychodni zdrowia, 
szkół, przedszkoli, urzędów, sklepów, firm 
oraz do osób prywatnych w całej Polsce. 
Dzięki wsparciu obywateli rozkolportowa-
liśmy 12 tys. egzemplarzy gazety! Dzięki 
docieraniu z gazetą do obywateli w całej 
Polsce umożliwiamy ludziom zrozumienie, 
dlaczego edukacja technologiczna jest 
ważna, dlaczego promujemy rozwój sieci 
kablowych zamiast Wi-Fi oraz dlacze-
go dążymy do wprowadzenia zakazu 
stawiania masztów telefonii komórkowej 
na dachach szkół czy przedszkoli.

• Zorganizowaliśmy 4 warsztaty, podczas 
których 52 aktywistów społecznych 
z całej Polski zdobyło wiedzę z zakresu 
wpływu promieniowania elektromagne-
tycznego na zdrowie. Dzięki temu mogą 
oni skuteczniej zwracać uwagę na problem 
elektrosmogu w swoich społecznościach 
lokalnych.

• Nagraliśmy 2 filmy „Elektrosmog w py-
taniach i odpowiedziach, cz. 1 i cz. 2”, 
poświęcone tematowi zdrowia i wpływu, 
jaki wywiera na ludzi promieniowanie 
elektromagnetyczne.

• Z myślą o bezpieczeństwie dzieci przy-
gotowaliśmy ekspertyzę „Ratuj Dzieci! 
Edukacja technologiczna – e-uzależnienia 
i elektrosmog”, której celem jest ostrze-
żenie przed zdrowotnymi, społecznymi 
i politycznymi efektami nieograniczonego 
używania smartfonów i sieci bezprzewo-
dowych Wi-Fi. 
 
Ekspertyza została wysłana do ponad 
120 szkół w Łodzi, do Ministra Edukacji 
Narodowej, Rady Cyfryzacji oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.

www.kampanierzy.pl
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PRZEKAŻ   
PODATKU NA

Działamy bez cenzury.  
Prosimy o Twoje wsparcie – 
to od niego zależy ciągłość  
naszej pracy! 
Przekaż swój 1% podatku  
i pomóż nam walczyć  
o dobro wspólne!

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28

lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT: 
program-pit.instytutsprawobywatelskich.pl

Twój 1% podatku pozwoli nam dalej pracować 
na rzecz sprawniejszego państwa i interesów 
Obywateli. Dzięki wsparciu od Obywateli – 
Twojemu wsparciu, działaniu razem, jesteśmy 
niezależni od władz, partii politycznych czy 
korporacji. Twój 1% podatku przeznaczymy na:
• prowadzenie kampanii obywatelskich do-

tyczących bezpiecznej żywności, bezpiecz-
nego transportu, praw pracowniczych, 
demokracji;

• prowadzenie serwisu www.instytutspra-
wobywatelskich.pl; 

• nagłośnienie tematów w mediach i wśród 
decydentów;

• pokrycie kosztów wyjazdów i organizacji 
spotkań z urzędnikami oraz politykami;

• zbieranie danych, opłacenie analiz i kon-
sultacji z ekspertami;

• mobilizowanie ludzi do włączania się w 
kampanie obywatelskie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jeśli chcesz podzielić się z nami radą, konstruktywną krytyką. Masz pytania.  
Albo po prostu chcesz z nami porozmawiać. Napisz. Zadzwoń. Odwiedź nas.  
Osoba do kontaktu: Ilona Pietrzak | e-mail: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 631

Z obywatelskimi pozdrowieniami 
Zespół Instytutu Spraw Obywatelskich



TWOJA CEGIEŁKA.
JAK MOŻESZ POMÓC? 

Działamy dzięki wsparciu Darczyńców in-
dywidualnych, biznesowych, publicznych 
oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. 
Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie od 
Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych 
Obywateli.

1.  Przekaż nam swój 1% podatku –  
szczegóły na poprzedniej stronie. 

2.  Przekaż darowiznę   
Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź 
nr konta (Alior Bank):  
26 2490 0005 0000 4530 3441 9579  
cel: na walkę o dobro wspólne

Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odli-
czyć od podstawy swojego opodatkowania.

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

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

5.  Poinformuj o działaniach Instytutu Spraw 
Obywatelskich swoich znajomych/rodzinę. 
Udostępnij w mediach społecznościowych 
nasze akcje. Twoja rekomendacja jest dla 
nas bardzo ważna.

6.  Uwzględnij Instytut Spraw Obywatelskich 
w testamencie. Jeśli Tobie też marzy się 
Polska szczęśliwych obywateli, którzy czu-
ją się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, 
ulicę, miasto i państwo. Polska ułatwiająca 
obywatelom dbanie o dobro wspólne i an-
gażowanie się w życie publiczne. Polska, 
w której władza słucha obywateli i razem 
z nimi polepsza jakość codziennego życia. 
Możesz pomóc nam w tworzeniu takie-
go świata, pamiętając o nas w testamen-
cie. 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 za-
pisobierców. Tak ulokowany spadek będzie 
pracował przez długie lata będąc inwesty-
cją w przyszłość naszego kraju i naszych 
dzieci. Aby jutro były z nas dumne…

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

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


