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Sprawdź, co ważnego 
działo się w 2021 roku 
w Instytucie Spraw 
Obywatelskich

Zawsze kiedy zaczyna się nowy rok – myślimy o nim 
z nadzieją, że: będzie lepszy, spokojniejszy, dostatniejszy, 
że teraz to już się wszystko uda, ułoży, że wszystko 
co złe – zamknie się w starym roku.

Że nowe kalendarze przyniosą lepsze dni. 
Ale zanim te nowe zapełnią się notatkami, 
planami, zamierzeniami, chcemy 
opowiedzieć Ci, co ważnego 
wydarzyło się w Instytucie 
Spraw Obywatelskich. 
W końcu jesteś częścią 
naszej Społeczności! 
Z Bądź też z nami 
w 2022 roku. 
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

Bezpłatne SMSy w Twoim telefonie,  
zawsze wtedy, gdy dzieje się coś,  
o czym każdy Obywatel musi wiedzieć.

Zapisz się!

instytutsprawobywatelskich.pl/alert-obywatelski

https://instytutsprawobywatelskich.pl/
https://www.facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich
https://twitter.com/InstytutSprawO
https://www.instagram.com/instytut/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/alert-obywatelski/
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Chcę wiedzieć!

• Walczymy o wprowadzenie w Polsce 
zakazu stosowania rakotwórczego glifosa-
tu – wciąż jesteśmy jedną z niewielu orga-
nizacji, które podejmują ten niewygodny 
dla wielu grup społecznych temat. Jako 
nieliczni zwracamy uwagę na zagrożenia 
dla ludzi, zwierząt domowych (np. psy 
wyprowadzane na spacer) i środowiska 
naturalnego związane ze stosowaniem 
tego środka w przestrzeni publicznej (parki, 
trawniki, chodniki, place zabaw etc.).

• Przygotowaliśmy i wydaliśmy we współ-
pracy z Fundacją Konsumentów kolejne 
raporty konsumenckie na temat glifosatu 
w żywności, a konkretnie w kaszach gry-
czanych i jaglanych. Warto sprawdzić co 
kupujemy, bo jak się okazuje, w większości 
kasz, dopuszczalne poziomy glifosatu 

zostały przekroczone. W wyniku naszego 
strażnictwa, część firm zadeklarowało 
wycofanie partii kasz, z których pochodzi-
ły próbki.

• Zorganizowaliśmy debatę „Od pola do 
stołu. Jakiej żywności chcesz na swoim 
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talerzu?” z udziałem komisarza UE ds. 
rolnictwa – Janusza Wojciechowskiego, 
jedną z najważniejszych osób decyzyj-
nych na poziomie europejskim.

• Kontynuowaliśmy działania na rzecz 
uświadamiania o zagrożeniach płynących 
ze stosowania nowych GMO – tematu 
w Europie mało popularnego, a w Polsce 
praktycznie nieznanego. M.in. zorganizo-
waliśmy warsztat na temat nowych GMO 
dla aktywistów z Polski z udziałem eksper-
tów zagranicznych i krajowych.

Temat ten, choć póki co niepopular-
ny, jest przewidywany przez analityków 
jako jeden z ważniejszych w kontekście 
nowych trendów w latach 2022–2030. 
Gene drive albo napęd genowy to metoda 
inżynierii genetycznej zaprojektowana 
w celu likwidowania naturalnych popu-
lacji organizmów lub całych gatunków 

albo zamieniania ich na zmodyfikowane 
genetycznie odpowiedniki (GMO).

Niektórzy naukowcy są przekonani, 
że ta technologia to potencjalne rozwią-
zanie niektórych problemów takich jak 
choroby, inwazyjne gatunki, czy szkodniki 
i dlatego chcą ją przetestować w przyro-
dzie, by sprawdzić, czy przyniesie oczeki-
wane rezultaty.

Jednak inni naukowcy ostrzegają, że  
ta technologia może mieć poważne i co 
więcej, nieodwracalne skutki dla całych 
ekosystemów, bioróżnorodności, rol-
nictwa, a nawet dla światowego pokoju. 
Wierzą oni, że trudno będzie monitorować 
lub usunąć zmodyfikowane genetycznie 
organizmy napędem genowym już raz 
wypuszczone do środowiska naturalnego,  
co może na stałe zaburzyć działanie ca-
łych ekosystemów.

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

Glifosat - niewidzialny truciciel!
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WIEDZIEĆ!
CHCĘ

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/wolne-od-gmo-chce-wiedziec/
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Akademia Instytutu Spraw 
Obywatelskich

• 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. Przeprowadziliśmy 11 szkoleń 
dla 176 aktywistów z zakresu wykorzysta-
nia prawa oraz 2 edycje pogłębionego kur-
su specjalistycznego (5 spotkań i wizyty 
studyjne w Sejmie) dla 30 przedstawicieli 
organizacji społecznych.

• 5 września 2021 r. w Warszawie podczas 
debaty „Wykorzystaj prawo” rozmawia-
liśmy z ekspertami i ekspertkami, jak 
wpływać na prawo samorządowe, krajowe, 
europejskie oraz co społecznicy powinni 
wiedzieć i robić, jeśli chcą mieć wpływ 
na stanowienie prawa. Nie zabrakło też 
praktycznych porad dla osób, które planu-
ją udział w procesie legislacyjnym.

• Wydaliśmy unikatowy poradnik 
„Wykorzystaj prawo”, w którym na po-
nad 270 stronach eksperci i specjaliści 
przedstawili dostępne narzędzia, sposoby 
i przykłady działań w procesie stanowienia 
prawa.

akademia.instytutsprawobywatelskich.pl

Centrum KLUCZ

• Regularnie, w codziennym funkcjono-
waniu pomagaliśmy 115 podmiotom 
ekonomii społecznej (m.in. fundacjom, 
stowarzyszeniom, spółdzielniom socjal-
nym, spółkom non profit) w rozwijaniu 
działalności – społecznej i biznesowej. 
Przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin 
doradztw specjalistycznych, 30 godzin 
szkoleń oraz 7 wydarzeń promujących ideę 
ekonomii społecznej. 5 osób skorzystało 
z coachingu. Zrealizowaliśmy 10 pakietów 
rozwojowych (m.in. stworzenie strony 
www, przygotowanie i wydruk projektów 
graficznych, zakup innych usług wspie-
rających rozwój ekonomii społecznej). 
Wsparliśmy zawarcie 21 partnerstw 
międzysektorowych na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej.

• Powyższe działania pozwoliły nam utwo-
rzyć 40 miejsc pracy dla osób najbar-
dziej oddalonych od rynku pracy (osób 
długotrwale bezrobotnych, z niepełno-
sprawnościami, chorujących psychicznie). 
Ze wsparcia finansowego na utworzenie 
nowych stanowisk skorzystało 7 pod-
miotów, które powstały z naszą pomocą. 
Zatrudnieni pracują w branżach m.in.: 
gastronomicznej, usług społecznych, usług 
dla administracji i biznesu.

• 20 podmiotów (organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne) oraz ich podopiecz-
ni otrzymało wsparcie w ramach tzw. 
mechanizmu zakupowego. My kupiliśmy 

(na kwotę 312 tysięcy) usługi w podmio-
tach ekonomii społecznej, które odczuły 
ekonomiczne skutki pandemii koronawi-
rusa. Podmioty te natomiast świadczyły 
usługi dla tych, którzy najmocniej ucierpie-
li w wyniku pandemii koronawirusa (było 
to np. wsparcie psychologiczne, usługi 
opiekuńcze, w tym usługi wytchnieniowe, 
rehabilitacja po COVID-19, dostarczanie 
posiłków).

• 9-ciu młodym osobom... pomogliśmy 
spełnić marzenie..., przyznając dotacje 
na otwarcie własnej działalności gospo-
darczej. Powstały nowe przedsiębiorstwa 
zajmujące się m.in. projektowaniem odzie-
ży, projektowaniem wnętrz, programowa-
niem, montażem instalacji elektrycznych 
i automatyki budynkowej.

• W ramach kampanii #1ProcentOdFirm 
zorganizowaliśmy gorącą debatę podczas 
Europejskiego Forum Gospodarczego, któ-
re odbyło się w październiku w Łodzi.

centrumklucz.pl
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https://akademia.instytutsprawobywatelskich.pl/
https://centrumklucz.pl/
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Centrum Wspierania 
Rad Pracowników

• Wydaliśmy dwa numery Aktywności 
Obywatelskiej – biuletynu dla rad 
pracowników.

• Zorganizowaliśmy III Ogólnopolskie 
Forum Rad Pracowników, które odbyło 
się 23 czerwca 2021 r. w Senacie RP 
w Warszawie. Organizatorami III Forum 
Rad Pracowników byli Instytut Spraw 
Obywatelskich, Grupa INSPRO sp. z o.o. 
i senacki Zespół ds. Zrównoważonego 
Rozwoju w partnerstwie z katedrą Prawa 
Pracy Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród uczest-
ników forum byli przedstawiciele 25-ciu 
rad pracowników, uczelni, związków 
zawodowych, organizacji pracodawców. 
Uroczystego otwarcia Forum dokonał 
wicemarszałek Bogdan Borusewicz. 
Tematem dyskusji był obecny stan ustawy 
o radach pracowników w Polsce oraz 
zmiany, jakie należy w niej wprowadzić, 
aby pomóc tej instytucji lepiej funkcjo-
nować i wykonywać swoje obowiązki. 
Przedstawiciele rad podzielili się swoimi 
pomysłami na efektywne funkcjonowanie 
rady w zakładzie pracy.

• Dzięki współpracy z Kołem Naukowym 
Prawa Pracy działającym na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego udzieliliśmy 15 specjali-
stycznych porad prawnych członkom 
rad pracowników.

radypracownikow.info
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Obywatele 
Decydują

• Zorganizowaliśmy dwie debaty polityczne 
z decydentami o przygotowanym przez 
nas projekcie ustawy o obywatelskiej 
inicjatywie ustawodawczej.

• Spotkaliśmy się z Prezydentem RP 
Andrzejem Dudą i zaprezentowaliśmy nasz 
projekt ustawy o obywatelskiej inicjatywie 
ustawodawczej (OIU).

• Przeprowadziliśmy kampanię społecz-
ną „Jakim jesteś Polakiem”, która miała 
na celu m.in. popularyzację angażowania 
się obywateli w życie publiczne przy 
użyciu OIU.

• Wydaliśmy i rozdystrybuowaliśmy 
do wszystkich publicznych bibliotek 
w Polsce 24. wydanie gazety społecznej 
„Aktywność Obywatelska” poświęconej 
obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.

obywateledecyduja.pl

https://radypracownikow.info/
https://obywateledecyduja.pl/
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te, gen. Jarosława Stróżyka czy Patrycję 
Pendrakowską z Instytutu Boyma. Debaty 
obejrzało blisko 32 tysiące osób.

• Zawarliśmy porozumienie o współpracy 
z Wydziałem Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu 
Łódzkiego. W świecie przepełnionym 
dezinformacją i fake newsami współpraca 
ze specjalistami pozwoliła na czerpanie 
przez społeczeństwo wiedzy o sprawach 
międzynarodowych ze sprawdzonych 
i weryfikowalnych źródeł.

• Zorganizowaliśmy cykl #RODMonline, 
czyli 21 rozmów z naukowcami, przedsta-
wicielami instytucji i organizacji ogólno-
polskich oraz środowisk opiniotwórczych 
na temat aktualnej sytuacji międzynarodo-
wej, priorytetów polskiej polityki zagra-
nicznej, ważnych publikacji o tematyce 
politycznej.

• Kontynuowaliśmy współpracę z czo-
łowymi polskimi wydawnictwami, 

m.in. Wydawnictwem Poznańskim, 
Wydawnictwem Czarne, Wydawnictwem 
W.A.B, Wydawnictwem Literackim, 
Wydawnictwem PWN, Wydawnictwem 
SQN, Wydawnictwem Uniwersytetu 
Łódzkiego w zakresie publikacji frag-
mentów najnowszych pozycji z zakresu 
stosunków międzynarodowych.

• Trzyletnia edycja projektu Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej 
w Łodzi (RODM Łódź) funkcjonowała 
w latach 2019–2021 i wraz z 31 grud-
nia 2021 r. została zakończona. Instytut 
Spraw Obywatelskich, jednostka pro-
wadząca RODM Łódź, złożyła ofer-
tę w konkursie „Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej 2022–2024”, 
ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych na kolejną trzyletnią edycję 
projektu. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi do 25 lutego 2022 roku.

www.rodm-lodz.pl
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Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej

• Zorganizowaliśmy III Forum 
Geopolityczne, czyli cykl 4 debat zrealizo-
wanych w formule online oraz w formule 
hybrydowej. Dyskusja o najważniejszych 
wyzwaniach dla Polski, Europy i świa-
ta (tematy: kres rządów Angeli Merkel 
w Niemczech, wyzwania z zakresu nowych 
technologii, kryzys klimatyczny a układ sił 
na świecie, znaczenie Arktyki jako areny 
rywalizacji zbrojnej i surowcowej między 
mocarstwami) zgromadziła wybitnych 
analityków, naukowców oraz publicy-
stów z pierwszych stron gazet, m.in. prof. 
Bogdana Góralczyka z Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr Annę Kwiatkowską 

z Ośrodka Studiów Wschodnich, Tomasza 
Krawczyka – byłego doradcę Premiera ds. 
polityki europejskiej, prof. Ewę Bińczyk 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Natalię Hatalską z instytutu 
badań nad przyszłością – infuture.institu-

https://www.rodm-lodz.pl/
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Lepszy Transport

• Nareszcie jest! Pierwszeństwo dla pie-
szych wchodzących na przejście – długo 
oczekiwane zmiany w kodeksie ruchu 
drogowego zostały 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.

• Objęliśmy patronatem Pierwszy Kongres 
dla entuzjastów i przyjaciół kolei.

• Przeanalizowaliśmy Polski Krajowy Plan 
Odbudowy (KPO) pod kątem inwesty-
cji w infrastrukturę kolejową i drogo-
wą oraz zgłosiliśmy uwagi w procesie 
jego opiniowania. Sukcesem kampanii 
jest wpisanie postulatu kampanii „Tiry 
na tory” w Krajowy Plan Odbudowy. 
W Ministerstwie Infrastruktury ma 
powstać specjalna komórka do spraw 
transportu intermodalnego. Takie rozwią-
zanie od wielu lat postuluje kampania „Tiry 
na tory”, prowadzona przez Instytut Spraw 
Obywatelskich.

• Kolejnym sukcesem jest zmiana systemu 
poboru opłat drogowych od samochodów, 
w tym ciężarowych – od 1 października 

2021 r. działa już tylko system eTOLL, 
oparty na satelitarnym systemie namierza-
nia pozycji GPS, w miejsce poprzedniego 
systemu viaTOLL, opartego na bramow-
nicach. To w części realizacja postulatu 
kampanii Instytutu „Tiry na tory”.

• Przeprowadziliśmy wywiad z Naczelnikiem 
Wydziału Departamentu Elektromobilności 
i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska na temat stref 
czystego transportu w miastach, a także 
wywiad z Karolem Trammerem, autorem 
książki „Ostre cięcie”, poświęconej proce-
sowi niszczenia polskiej kolei.

• Realizowaliśmy projekt „Europa na ko-
lei – osiąganie celów klimatycznych dzięki 
unijnej inicjatywie kolejowej”. Jego celem 
jest promocja idei międzynarodowej 
kolei pasażerskiej jako środka transportu 
najbardziej przyjaznego dla środowiska 
oraz prowadzenie działań rzeczniczych 
skierowanych do decydentów krajowych 
i europejskich w celu zwiększenia roli kolei 
w europejskim ruchu pasażerskim. Między 
innymi przeprowadziliśmy sondaż euro-
pejski dotyczący kolei oraz włączyliśmy się 
w opracowanie listu otwartego do Rady 
ds. Transportu i europejskich ministrów 
transportu.

• O przygotowanym przez nas raporcie 
„Wskocz do pociągu: renesans kolei 
w Europie” informowały zarówno media 
krajowe, jak i międzynarodowe, np. CNN.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
lepszy-transport

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

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/lepszy-transport/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/lepszy-transport/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tiry-na-tory/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tiry-na-tory/


1514

Tygodnik Spraw Obywatelskich

• Od ponad dwóch lat wydajemy regularnie 
Tygodnik Spraw Obywatelskich. Materiały, 
petycje i inicjatywy prezentowane 
w Tygodniku kierujemy m.in. do sympa-
tyków Instytutu Spraw Obywatelskich, 
działaczy i organizacji społecznych (którzy 
mogą również nadesłać do publikacji 
teksty o swoich działaniach, przedstawić 
swój punkt widzenia, swoje organizacje). 
Nasz społeczny serwis kierujemy do osób, 
dla których ważne są m.in. takie tematy 
jak zdrowie, oddziaływanie nowoczesnych 
technologii na nasze życie, bieżące wy-
darzeniami społeczne, w tym np. lokalne 
akcje, w których społeczności działają 
na rzecz swoich „małych ojczyzn” (rubry-
ka: lokalne punkty zapalne). Ludzi, którzy 
chcą zdobywać umiejętności przydatne 
w organizowaniu działalności społecznej 
(dział Działaj!); którzy chcą włączać się 
w działania społeczne, np. podpisując pe-
tycje. Tygodnik to również przestrzeń dla 
Czytelników, szukających tematów, które 
są pomijane przez ogólnokrajowe media 
głównego nurtu (np. rady pracowników – 
informowanie o nich jako wzmacnianie 
praw pracowniczych). Zapraszamy do 
dołączenia do nas!

• Sukces naszej akcji „Broń gotówki!” 
Prezydent podpisał ustawę wprowadzają-
cą obowiązek przyjęcia gotówki w sklepie.

• Objęliśmy patronatem medialnym sześć 
wydarzeń: Kierat, Selekcja, III Forum 
Geopolityczne, Carbon Footprint Summit, 
I Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei, 
XIV Gala Wolontariatu w Łodzi.

• Zamieściliśmy relacje z wydarzeń, m.in.: 
III Forum Geopolityczne, debata nt. 
rolnictwa z udziałem komisarza Janusza 
Wojciechowskiego.

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

Rewolucja Energetyczna

• Kontynuowaliśmy działania ukierunkowa-
ne na zwiększenie świadomości społecz-
nej w obszarze kontrowersji związanych 
z wykorzystaniem biomasy (szczególnie 
leśnej) w celu produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej na skalę przemysłową.

• Uruchomiliśmy petycję „NIE dla spalania 
lasów!”. Przygotowaliśmy serię wywia-
dów i artykułów wspierających zbieranie 
podpisów – m.in. z Adamem Wajrakiem, 
Marcinem Popkiewiczem i Michałem 
Żmihorskim, Rafałem Szeflerem.

• Wspólnie z 22 organizacjami społecznymi 
zaapelowaliśmy w liście do Komisarza ds. 
Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, 
aby spalanie biomasy leśnej zostało 

usunięte z listy źródeł energii odnawial-
nej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii 
(Renewable Energy Directive).

• Uruchomiliśmy działania związane 
z problemem sprawiedliwej transformacji 
Bełchatowa.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
rewolucja-energetyczna

NIE dla spalania lasów!

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tygodnik-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tygodnik-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/rewolucja-energetyczna/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/rewolucja-energetyczna/
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2022: MAMY 18 LAT!
W tym roku mija 18 lat od powstania 
Instytutu Spraw Obywatelskich. To dla nas 
szczególny czas. To też okazja, by przypo-
mnieć Ci kluczowe momenty z życia naszej 
organizacji.

18-lecie to święto nas wszystkich – 
Osób, które tworzyły i tworzą Instytut, 
Pracowników, Współpracowników, 
Wolontariuszy, Sympatyków, Darczyńców. 
Tych, którzy byli przez jakiś czas, na 
chwilę, i tych, którzy są z nami po dziś 
dzień. Dziękujemy za Waszą obecność, 
aktywność, wsparcie. Razem walczymy 
o dobro wspólne!

W trakcie tych 18-tu lat zaliczyliśmy wzloty 
i upadki, ale najważniejsze jest to, że wiele 
celów zostało osiągniętych. Wciąż wiele 
mamy do zrobienia. Wierzymy, że najlepsze 
jeszcze przed nami!

Dodaj nam MOCy!

Przekaż swój 1% podatku  
lub wesprzyj nas darowizną

instytutsprawobywatelskich.pl/
chce-pomoc

Z okazji Jubileuszu przygotowaliśmy kilka 
niespodzianek. A świętować chcemy cały 
rok. O szczegółach opowiemy Ci wkrótce. 
W końcu osiemnastkę ma się raz w życiu Z  
Bądź z nami!

Kuźnia Kampanierów

• W połowie roku ruszyliśmy z V edycją 
Kuźni Kampanierów – rocznym pro-
gramem mentoringowo-coachingowym 
mającym na celu wsparcie 13 aktywistów 
z całej Polski w realizacji ich lokalnych 
i ogólnopolskich kampanii obywatelskich. 
Program jest intensywny, wielowymiarowy 
i na pewno niepowtarzalny! Skłania do 
refleksji nad własną motywacją, możliwo-
ściami, umiejętnościami i ograniczeniami.

• Kontynuując działania z 2020 r. w ramach 
projektu „Ratuj dzieci! Stop elektrosmog”, 
we współpracy z ekspertami wyjaśniamy, 
czym jest emitowane m.in. z masztów 
telefonii komórkowej promieniowanie 
elektromagnetyczne i jaki jest jego wpływ 
na zdrowie.

Badania naukowe wskazują, że elektro-
smog (potoczna nazwa promieniowania 
elektromagnetycznego) może przyczyniać 
się do powstawania guzów mózgu, chorób 
układu krążenia, problemów z zajściem 
w ciążę i wielu innych schorzeń, na które 
zwracają uwagę naukowcy z największym 
w Polsce dorobkiem w prowadzeniu badań 
nad elektrosmogiem.

• 7 kwietnia 2021 r. wzięliśmy udział 
w ważnej debacie sejmowej zainicjo-
wanej przez Parlamentarny Zespół ds. 
Cyberbezpieczeństwa Dzieci – „Rok sieci 
5G w Polsce i na świecie”, gdzie w sze-
rokim gronie polityków, naukowców, 
przedstawicieli strony społecznej zwra-

caliśmy uwagę na wpływ elektrosmogu 
na zdrowie.

• Monitorowaliśmy zmiany w obszarze prze-
pisów prawnych i nagłaśnialiśmy niepra-
widłowości związane z nieodpowiedzial-
nym rozmieszczaniem masztów telefonii 
komórkowej w bliskiej odległości szkół, 
przedszkoli, domów i mieszkań ludzi.

kampanierzy.pl

https://instytutsprawobywatelskich.pl/chce-pomoc/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/chce-pomoc/
https://kampanierzy.pl/
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Polska jest jedna. Lecz gdy oglądamy telewizję, analizujemy wy-
nik wyborów prezydenckich lub rozmawiamy u cioci na imieni-
nach, okazuje się, że Polski mamy przynajmniej dwie.

Od 2004 r. sklejamy Polskę, dbając o dobro wspólne. O dobro, 
które jest bliskie każdej i każdemu z nas: bezpieczną żywność, 
czyste powietrze, godne życie opiekunów osób niepełnospraw-
nych czy dostęp do rzetelnej informacji. Oraz o dobro, które jest 
tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, 
referendum czy radę pracowników.

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  
dotyczących bezpiecznej żywności,  
bezpiecznego transportu, praw  
pracowniczych, demokracji;

• prowadzenie serwisu  
www.instytutsprawobywatelskich.pl; 

• nagłośnienie tematów w mediach  
i wśród decydentów;

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

• zbieranie danych, opłacenie analiz  
i konsultacji z ekspertami;

• mobilizowanie ludzi do włączania się 
w kampanie obywatelskie.

Wierzymy,  że  i Tobie nie  jest obojętne,  jak 
jeździ się po polskich drogach, jakim powie-
trzem oddychasz Ty i Twoi bliscy, jakiej jako-
ści żywność trafia na talerz, jak traktowany 
jest pracownik czy opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych. Bo jak mówił Janusz Korczak, 
lekarz i działacz społeczny: „nie wolno zosta-
wiać świata takim, jakim jest”.

Potrzebujemy Cię!

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Z obywatelskimi pozdrowieniami 
Zespół Instytutu Spraw Obywatelskich

SKLEJAMYPOLSKĘ

RZUTEMNATAŚMĘ
DORZUĆSIĘ SWOIM PODATKU

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28

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

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, tel. 519 300 631 
ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl

https://program-pit.instytutsprawobywatelskich.pl/
mailto:ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl


Działamy dzięki wsparciu Darczyńców indywi-
dualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki 
klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie 
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków na-
szych inicjatyw – aktywnych Obywateli.

1.  Przekaż swój 1% podatku na Instytut Spraw 
Obywatelskich wpisując w rozliczenie PIT 
nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj  
z darmowego programu do rozliczeń PIT:  
program-pit.instytutsprawobywatelskich.pl

2.  Przekaż darowiznę  

tradycyjnym przelewem: 
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

przez system do szybkich płatności: 
instytutsprawobywatelskich.pl/chce-pomoc

Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć 
od podstawy swojego opodatkowania.

3.  Dołącz do nas! Szukamy osób, które mają ma-
rzenia i chcą zmieniać świat. Ludzi, którym bli-
skie są cele i programy Instytutu, nasza misja. 
Jeżeli masz poczucie humoru, lubisz wyzwania 
i przygodę, dołącz do zespołu współpracow-
ników Instytutu Spraw Obywatelskich. Jeśli 
nasze działania wydają Ci się interesujące 
i wierzysz, że wszystko należy sprawdzać 
w praktyce – zostań naszym 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 czują się odpo-
wiedzialni 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 słu-
cha obywateli i razem z nimi polepsza jakość 
codziennego życia. Możesz pomóc nam w two-
rzeniu takiego świata, pamiętając o nas w te-
stamencie. Decydując się na ten krok, pamiętaj 
w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach 
szczególnie Ci bliskich. Będziemy wdzięcz-
ni, 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…

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 wybranego 
sklepu, 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 społeczne-
go: www.grupainspro.pl

TWOJA CEGIEŁKA.
JAK MOŻESZ POMÓC? 

https://program-pit.instytutsprawobywatelskich.pl/
https://grupainspro.pl/

