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Przeczytaj, co działo się w 2022 r. 
w Instytucie Spraw Obywatelskich

Rok 2022 miał przynieść chwilę oddechu po pandemii. 
Tak się jednak nie stało… Przez większość z nas zostanie 
zapamiętany jako trudny i pełen wyzwań. W ostatnim 
roku miały jednak miejsce także zdarzenia pozytywne, 
radosne i niosące nadzieję na przyszłość.

Przypominamy fakty i wydarzenia z działań Instytutu 
Spraw Obywatelskich w 2022 r., które będziemy dobrze 
wspominać. Cieszymy się, że masz w nich swój udział.

Bądź z nami także w 2023 r.  
Potrzebujemy Cię!

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź 
s 42 630 17 49 
m biuro@instytut.lodz.pl

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

https://instytutsprawobywatelskich.pl/
https://www.facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich
https://twitter.com/InstytutSprawO
https://www.instagram.com/instytut/
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Tygodnik Spraw Obywatelskich

Od ponad 3 lat, regularnie co wtorek, wydaje-
my Tygodnik Spraw Obywatelskich.

Poruszamy w nim tematy, których nie po-
dejmują media głównego nurtu. Mówimy to, 
czego wielu nie chce słyszeć. Zajmujemy się 
przyczynami i mechanizmami, a nie skutkami 
wyzwań, przed którymi stoimy dziś jako oby-
watele, państwo i świat.

Jesteśmy dumni z każdego tekstu, grafiki 
i podcastu, który znalazł się w Tygodniku. 
Wszystkie te materiały powstały przy ogrom-
nym zaangażowaniu autorów.

Dziękujemy, że jesteście z nami! W 2022 r. 
Tygodnik czytało 410 998 osób.

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

Chcę wiedzieć!

Instytut poprzez swoją aktywną i wielopłasz-
czyznową działalność na polu nowych GMO 
stał się niekwestionowanym liderem wśród 
organizacji społecznych zajmujących się tym 
tematem. W 2022 r. wraz z innymi europejski-
mi organizacjami zebraliśmy blisko pół miliona 
podpisów w sprawie tzw. napędów genowych.

Stała i regularna współpraca z organizacjami 
europejskimi w tym zakresie zaowocowała 
tym, że Polska zyskała reprezentację na are-
nie międzynarodowej, a Instytut został rów-
noprawnym partnerem dla koalicji organizacji 
europejskich.

WIEDZIEĆ!
CHCĘ

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tygodnik-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/tygodnik-spraw-obywatelskich/
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Centrum KLUCZ

Kolejny rok pomagaliśmy tworzyć i prowadzić 
biznesy z sercem i misją :-)

Wspieraliśmy w codziennym funkcjonowa-
niu ponad 150 organizacji pozarządowych. 
Robiliśmy to poprzez doradztwa (ponad 1000 
godzin wsparcia prawnego, księgowego i mar-
ketingowego), szkolenia (prawie 40 godzin) 
oraz organizację wydarzeń promujących ideę 
ekonomii społecznej.

Zrealizowaliśmy dla naszych klientów pakiety 
rozwojowe, m.in. tworzyliśmy strony interne-
towe, projektowaliśmy i drukowaliśmy mate-
riały promocyjne, kupowaliśmy produkty oraz 
usługi, które wsparły rozwój 27 podmiotów. 
I to wszystko bezpłatnie!

Te działania pozwoliły nam osiągnąć dwa naj-
ważniejsze dla nas rezultaty:

• Utworzenie 44 miejsc pracy dla osób naj-
bardziej oddalonych od rynku pracy (osób 
długotrwale bezrobotnych, z niepełno-
sprawnościami, chorujących psychicznie). 
Ze wsparcia finansowego na utworzenie 
nowych stanowisk skorzystało 11 pod-
miotów. Zatrudnieni pracują w branżach 
m.in.: gastronomicznej, usług społecznych, 
usług dla administracji i biznesu.

• Wsparliśmy powstanie 7 nowych orga-
nizacji pozarządowych, które działają 

przede wszystkim lokalnie i dzięki temu 
mogą odpowiadać na konkretne potrzeby 
mieszkańców – dzieci, osób starszych czy 
wymagających wsparcia.

163 uchodźców z Ukrainy otrzymało wspar-
cie w ramach tzw. mechanizmu zakupowego. 
Zakupiliśmy dla nich usługi w 3 podmiotach 
ekonomii społecznej. Osoby uciekające przed 
wojną skorzystały m.in. z ogólnorozwojowych 
zajęć dla dzieci, posiłków dla rodzin, opieki 
nad dziećmi do lat 3, kursu języka polskiego, 
warsztatów z kodowania/programowania dla 
dzieci.

Wspieraliśmy również młodych ludźmi, którzy 
zdecydowali się otworzyć własne firmy. 35 
osób otrzymało niezbędną wiedzę nt. prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a 32 – środ-
ki finansowe na rozpoczęcie własnej działal-
ności. Powstały mikrofirmy w branżach m.in. 
kosmetycznej, marketingowej, budowlanej.

centrumklucz.pl

Napęd genowy (gene drive) to technologia in-
żynierii genetycznej wykorzystująca metodę 
CRISPR/Cas. Umożliwia ona bezpośrednią in-
gerencję w genom danego osobnika. Napędy 
genowe co do zasady mają eliminować ga-
tunki lub całe populacje organizmów – bądź 
modyfikować je w taki sposób, by usunąć ce-
chy, które naszym zdaniem są niepożądane. 
Technologia napędów genowych umożliwia 
stworzenie w laboratorium organizmów, któ-
re miałyby szansę błyskawicznie się rozprze-
strzenić i doprowadzić do trudnych do przewi-
dzenia skutków dla ziemskich ekosystemów.

Gdy kilka lat temu rozpoczynaliśmy kampanię 
przeciwko stosowaniu glifosatu, wiedzieliśmy, 
że nie będzie to łatwa batalia. Presja lobby 
agrochemicznego na Komisję Europejską 
w celu dalszego „uwalniania” do środowiska 

potężnych ilości pestycydów od zawsze była 
ogromna. W przypadku glifosatu mówimy 
o najpopularniejszym na świecie składniku 
środków ochrony roślin. Stąd, pomimo rosną-
cego oporu społecznego (ponad milion podpi-
sów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską 

„Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi 
i środowiska przed toksycznymi pestycydami” 
oraz milion w ramach inicjatywy „Ratujmy 
pszczoły, pomóżmy rolnikom”), glifosat na-
dal stosowany jest dosłownie wszędzie. Rok 
2022 przyniósł jednak pierwsze sukcesy! 
Nasza aktywność na poziomie lokalnym we 
współpracy z Fundacją Ecorower doprowadzi-
ła do utworzenia (pierwszych w Polsce) 20 pi-
lotażowych „Przestrzeni wolnych od glifosatu”.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
chce-wiedziec

https://centrumklucz.pl/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/chce-wiedziec/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/chce-wiedziec/
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1% od firm

Od 2023 r. podatnicy podatku PIT mogą do-
konać odpisu 1,5% na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP). Uważamy, 
że warto stworzyć taką możliwość także 
przedsiębiorcom, dlatego podjęliśmy działa-
nia mające na celu wprowadzenie nowego 
narzędzia finansowego wspierającego organi-
zacje pożytku publicznego – 1% z CIT dla OPP.

Zebraliśmy już blisko 5000 podpisów pod 
petycją poparcia dla pomysłu na mechanizm 
1% CIT od firm dla OPP. Przygotowaliśmy 
„Założenia do projektu przepisów wprowadza-
jących w polskim systemie prawa 1% odpis 
z podatku dochodowego od osób prawnych 
na rzecz organizacji pożytku publicznego”. 
Przeprowadziliśmy konsultacje w/w założeń. 
W efekcie wypracowano wspólne stanowisko 
co do ostatecznego kształtu założeń.

Podczas Samorządowego Okrągłego Stołu, 
który odbył się w dniach 8 i 9 maja 2022 r. we 
Wrocławiu, przyjęto „wprowadzenie możli-
wości odpisu 1% w podatku CIT na rzecz OPP” 
jako jedną z rekomendacji, które znalazły się 
następnie w „Białej Księdze”, będącej owocem 
obrad. Jak ogłoszono na konferencji po spo-
tkaniu z Prezydentem, Premierem, Senatem 
i Sejmem: „(…) księga jest repetytorium wie-
dzy na temat stanu faktycznego oraz potrzeb, 
rozwiązań systemowych na najbliższe lata”.

Ponadto zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, 
podczas których dyskutowaliśmy o pomyśle 
#1ProcentOdFirm, zachętach podatkowych, 
kulturze filantropii oraz budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego.

Centrum Wspierania 
Rad Pracowników

W 2022 r. w ramach współpracy z Kołem 
Naukowym Prawa Pracy Uniwersytetu 
Łódzkiego przygotowaliśmy 11 opinii praw-
nych dla członków rad pracowników.

Wyposażając w wiedzę i umiejętności zwią-
zane z prowadzeniem dialogu społecznego, 
zwiększyliśmy wpływ na działalność i rozwój 
firmy 57 osób z 9 rad pracowników.

Wspieraliśmy przed sądem Łukasza 
Słowieńskiego, przewodniczącego Związku 
Zawodowego „Sierpień 80”. Pan Łukasz zo-
stał zwolniony z pracy przez łódzkie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania po tym, jak 
ujawnił prawdę o mieszaniu odpadów, niego-
spodarności i zastraszaniu pracowników.

Pierwsi w Polsce nagłośniliśmy w Tygodniku 
Spraw Obywatelskich sprawę członka rady 
pracowników Mariusza Ławnika, który zo-
stał zwolniony dyscyplinarnie z rażącym 
naruszeniem prawa przez zarząd mBank. 
Wsparliśmy Mariusza Ławnika w znalezieniu 
nowego miejsca pracy.

radypracownikow.info

https://radypracownikow.info/


10 11

Forum Geopolityczne

Forum Geopolityczne to przestrzeń do deba-
ty o sytuacji międzynarodowej i aktualnych 
wyzwaniach w światowej polityce, a tych od 
inauguracji wydarzenia w 2019 r. nie brakuje.

W ramach IV Forum Geopolitycznego w Łodzi 
zorganizowaliśmy 4 debaty online, które od-
były się w dn. 9, 21, i 23 listopada oraz 7 grud-
nia 2022 r. Wśród agendy wydarzenia nie za-
brakło dyskusji o skutkach wojny na Ukrainie 
dla bezpieczeństwa na kontynencie europej-
skim czy roli Polski w toczącym się konflikcie 
o prymat w polityce światowej pomiędzy USA 
i Chinami.

Wojna na Ukrainie dowiodła, że idea trans-
formacji energetycznej i rezygnacji z paliw ko-
palnych mają podłoże nie tylko klimatyczne, 
ale także związane ze sferą bezpieczeństwa. 
Podczas IV edycji Forum Geopolitycznego 
szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jaki spo-
sób mieszkańcy Europy mogą przygotować 
się na nadchodzącą zimę, a decydenci prze-
kuć kryzys energetyczny w szansę na bardziej 
zrównoważony mix energetyczny.

Nie zabrakło również dyskusji o toczącej się 
na świecie wojnie z gotówką. Prowadzą ją 
banksterzy, korporacje finansowe i techno-
logiczne. W obronie gotówki stają obywa-
tele. Czy świat bez gotówki będzie światem 
niewolników? Zwolennicy likwidacji gotówki 

uważają, że pieniądz elektroniczny to instru-
ment walki z szarą strefą, unikaniem obowiąz-
ków podatkowych czy praniem pieniędzy. Ale 
czy walka z patologią powinna skutkować wy-
laniem dziecka z kąpielą i odbywać się kosz-
tem ograniczenia praw obywatelskich Polek 
i Polaków?

Zastanawialiśmy się także, czy jest możliwa 
sytuacja, w której nie będziemy mogli zro-
bić zakupów spożywczych, pobrać gotówki 
z bankomatu, zapłacić za paliwo na stacji 
benzynowej, wysłać lub odebrać maila, kupić 
biletu na pociąg lub odebrać własnego wyna-
grodzenia? Czy można zgasić światło w całym 
kraju? Co robić, żeby nie narażać Polaków na 
cyberatak masowego rażenia?

Prelegentami/-tkami IV Forum Geopolity- 
cznego byli: dr Beata Górka-Winter, mjr 
Arkadiusz Kups, prof. Ryszard Machnikowski 
(Uniwersytet Łódzki), sinolog Piotr Plebaniak, 
prof. Monika Gabriela Bartoszewicz 
(Arktyczny Uniwersytet Norwegii w Tromsø), 
dziennikarz Mariusz Marszałkowski 
(BiznesAlert.pl), ekspert ds. geopolityki 
Krzysztof Wojczal, niezależna korespon-

dentka z Niemiec Agnieszka Wolska, Paweł 
Nogal (aktywista Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej „Stop bankowym klauzulom 
niedozwolonym”, członek Stowarzyszenia 
Stop Bankowemu Bezprawiu), Rafał Górski 
(kampania obywatelska „Broń gotówki!”, pre-
zes Instytutu Spraw Obywatelskich, redaktor 
naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich), 
dr Leszek Sykulski, prof. Andrzej Zapałowski.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
forum-geopolityczne

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/forum-geopolityczne/
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Obywatele  
Decydują

Na prośbę senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji przygotowaliśmy 
i złożyliśmy stanowisko w sprawie petycji 
obywatelskiej dotyczącej obywatelskiej ini-
cjatywy ustawodawczej. Nasz projekt no-
welizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie 
ustawodawczej jest na etapie oczekiwania 
na odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP. 
Przekazaliśmy go Prezydentowi Andrzejowi 
Dudzie, po uprzednim skonsultowaniu jego 
zapisów z Rządowym Centrum Legislacji.

obywateledecyduja.pl

Obywatele Kontrolują

Rady na odpady

W ramach projektu „Rady na odpady” badamy, 
czy Urząd Miasta Łodzi w swoich decyzjach 
w sprawie gospodarki odpadami kieruje się 
unijnymi wytycznymi i regulacjami krajowymi.

Wspólnie z mieszkańcami protestowaliśmy 
przeciwko budowie spalarni śmieci w Łodzi.

„Sekretariat Prokuratury Rejonowej Łódź-
Śródmieście w Łodzi zawiadamia, że posta-
nowieniem prokuratora z dnia 07.10.2022 r. 
zostało wszczęte śledztwo w sprawie prze-
kroczenia uprawnień i niedopełnienia obo-
wiązków przez funkcjonariuszy publicz-
nych – osób odpowiedzialnych za realizację 
przedsięwzięcia w postaci budowy Instalacji 
Przekształcania Odpadów w Łodzi przy ul. 
Andrzejewskiej 5, tj. o czyn z art. Art. 231 § 1 
kodeksu karnego”. – Takiej treści zawiadomie-
nie o wszczęciu śledztwa otrzymaliśmy pod 
koniec roku z prokuratury. To sukces i dobra 
wiadomość dla mieszkańców Łodzi.

Drugą dobrą wiadomością jest wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Pokrótce: w sprawie chodzi o to, że 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) 
nie chciało rozpatrzeć wniosku o stwierdze-
nie nieważności postanowienia Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 20 czerwca 2016 r., lecz 

wyrokiem WSA zostało do tego zobligowane. 
Postanowienie to wydłużało ważność de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(DSU) dla spalarni na Widzewie. Stwierdzenie 
nieważności postanowienia otworzy drogę 
do unieważnienia pozwolenia na budowę 
spalarni.

Trzecią dobrą wiadomością jest decyzja Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Widzewa. Sąd uchylił 
postanowienie Prokuratury Rejonowej Łódź-
Widzew o odmowie wszczęcia śledztwa ws. 
przestępstw popełnionych przy postępowa-
niu ws. spalarni.

Czytaj Tygodnik Spraw  
Obywatelskich na:

instytutsprawobywatelskich.pl

https://obywateledecyduja.pl/
https://instytutsprawobywatelskich.pl
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Lepszy Transport

W 2022 r. (współ)organizowaliśmy szereg 
warsztatów i webinarów poświęconych trans-
portowi kolejowemu i konieczności zwiększe-
nia nakładów na infrastrukturę kolejową:

• Warsztat Polska–Niemcy, na którym 
obecni byli urzędnicy Ministerstwa 
Infrastruktury Polski i Transportu Niemiec, 
przedstawiciele polskich i niemieckich 
przewoźników kolejowych, eksperci i akty-
wiści kolejowi z obu państw.

• Warsztat krajowy, na którym gościliśmy 
przedstawiciela czołowego przewoźnika 
kolejowego, przedstawicieli Związku 
Niezależnych Przewoźników Kolejowych, 
Prezesa ProKolei, a także przedstawiciela 
regulatora rynku kolejowego – Urzędu 
Transportu Kolejowego.

• Webinar na temat współpracy polsko-cze-
skiej w kwestii rozwoju międzynarodo-
wych połączeń kolejowych. Na spotkaniu 
obecny był przedstawiciel PKP Intercity, 
który odpowiada za siatkę połączeń 
międzynarodowych w Polsce, a także 
przedstawiciel czeskiego przewoźnika 
kolejowego.

Innym ważnym rezultatem było ogłosze-
nie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej informacji o przychyleniu się do 
głosów organizacji społecznych i zwiększeniu 
puli środków na kolej. Wcześniej media infor-
mowały o negatywnych głosach organizacji 
pozarządowych w tym temacie, zaś Forsal, 
Dziennik Gazeta Prawna czy Wprost cytowały 
nasze stanowisko w tej sprawie.

Dlaczego protestujemy?

Francuska korporacja Veolia chce zbudować 
spalarnię śmieci na terenie elektrociepłowni 
EC4 na Widzewie w Łodzi. Zamierza zwozić 
do niej 200 tys. ton odpadów komunalnych 
rocznie z całej Polski.

• Spalarnia to rakotwórcze dioksyny i metale 
ciężkie.

• Spalarnia to spadek wartości rynkowych 
cen mieszkań.

• Spalarnia to większe rachunki za śmieci.

Ratuj dzieci!  
Stop e-uzależnienia 
i elektrosmog

Nagłośniliśmy zmiany w prawie procedowa-
nym przez rząd, które umożliwiają operato-
rom sieci komórkowych stawianie masztów 
coraz bliżej miejsc zamieszkania. Mimo bar-
dzo krótkiego czasu na reakcję, dzięki naszej 
akcji informacyjnej ponad 170 osób prywat-
nych i kilka instytucji wysłało do KPRM swój 
protest w ramach konsultacji publicznych. 
Skutkiem tej mobilizacji było wysłanie do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponad 186 
pism z uwagami do projektu rozporządzenia. 
Niestety, mimo sprzeciwu obywateli, projekt 
został przyjęty.

Prowadziliśmy działania na rzecz unieważ-
nienia podpisanego w maju 2022 r. rozpo-
rządzenia Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko. Zmiana prawa ułatwia korporacjom 
stawianie i rozbudowywanie stacji bazowych 
telefonii komórkowej pod oknami obywate-
li. W 2022 r. kontynuowaliśmy współpracę 
z posłem Jarosławem Sachajko i prowadzo-
nym przez niego Parlamentarnym Zespołem 
ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

Włączyliśmy się w prowadzoną w całej 
Europie akcję zbierania podpisów w ramach 
zbiórki podpisów pod europejską inicjaty-
wą obywatelską „STOP (((5G))) – połączeni 
i bezpieczni”. Obywatele wszystkich krajów 
Unii Europejskiej zjednoczyli się, by zmienić 
unijne przepisy dotyczące bezprzewodowej 
technologii 5G na takie, które będą chronić 
nasze zdrowie i środowisko. Do tej pory ze-
brano blisko 48 tys. podpisów.

Wspieraliśmy społeczności lokalne w różnych 
miejscach Polski, protestujące przeciwko sta-
wianiu przez operatorów telefonii komórko-
wej masztów pod ich oknami (np. Kraków, 
Zduńska Wola).

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
obywatele-kontroluja

https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/obywatele-kontroluja/
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Rewolucja Energetyczna

W 2022 r. prowadziliśmy działania kampanij-
ne i informacyjne ukierunkowane na zwięk-
szenie świadomości kontrowersji związanych 
z wykorzystaniem biomasy (szczególnie leśnej) 
w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
na skalę przemysłową. Informowaliśmy o pro-
cesie zmian w Dyrektywie OZE:

• Przygotowaliśmy serię wywiadów 
i artykułów rozpowszechniających 
tę tematykę, między innymi z prof. 
Szymonem Malinowskim, z Michałem 
Gzowskim, rzecznikiem prasowym Lasów 
Państwowych, z Augustynem Mikosem, 
współautorem raportu „Lasy do spalenia. 
Prawdziwa cena bioenergii”. Wszystkie 
opublikowane materiały związane 
z inicjatywą dostępne są pod adresem: 
https://instytutsprawobywatelskich.pl/
rewolucja-energetyczna/.

• Zorganizowaliśmy debatę 
w Centrum Prasowym PAP 
z udziałem organizacji pozarzą-
dowych, branży drzewnej i Lasów 
Państwowych nt. biomasy leśnej 
spalanej w energetyce.

• Zorganizowaliśmy akcję wysyłania 
e-maili do europosłów i europo-
słanek przed głosowaniem zmian 
w Dyrektywie OZE.

Prowadziliśmy także działania rzecznicze i ne-
tworkingowe związane z problemem sprawie-
dliwej transformacji Bełchatowa. Wzięliśmy 
m.in. udział w Obywatelskim Wysłuchaniu 
Publicznym poświęconym temu zagadnieniu.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
rewolucja-energetyczna

Ponadto w lutym 2022 r. rozpoczęliśmy 
współpracę z organizacjami pozarządowy-
mi z Litwy w celu przywrócenia połączeń 
kolejowych Białystok-Kowno. Przewoźnik 
kolejowy POLREGIO poparł nasze stano-
wisko i zapewnił o przywróceniu połącze-
nia. Takie połączenie wróciło w maju 2022 r. 
Ponadto nasz apel skierowaliśmy także do 
Ministerstwa Infrastruktury, które również 
przyjęło z aprobatą nasze propozycje. Od 
grudnia 2022 r. utworzono połączenie kole-
jowe Kraków-Warszawa-Wilno.

W lipcu 2022 r. dołączyliśmy do zespołu ds. 
stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, 
którego celem jest wypracowanie nowych 
przepisów dotyczących ustalania stawek dla 

przewoźników kolejowych. Dzięki temu roz-
wiązaniu kolej ma się stać bardziej konkuren-
cyjna zarówno w przewozach pasażerskich, jak 
i towarowych. Zespół jest także inicjatorem 
ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejo-
wym, której rezultatem ma być obniżenie opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej o 50%. 
Projekt znajduje się na etapie prac w Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej celem zbadania go 
pod kątem zgodności z prawem unijnym.

instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/
lepszy-transport

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

instytutsprawobywatelskich.pl/dolacz-do-nas

https://instytutsprawobywatelskich.pl/rewolucja-energetyczna/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/rewolucja-energetyczna/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/rewolucja-energetyczna/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/co-robimy/rewolucja-energetyczna/
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/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/dolacz-do-nas/
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Toczy się wojna z gotówką 

Prowadzą ją rządy, banksterzy, korporacje finansowe i technologiczne. 

Likwidacja gotówki doprowadzi do:

• Dyskryminacji i wykluczenia tych z nas, którzy nie chcą lub nie 
mogą korzystać z usług oferowanych przez korporacje typu VISA 
i MasterCard.

• Odebrania Ci wolności wyboru. Twój wybór będzie ograniczony  
do wyboru koloru karty płatniczej.

• Pozbawienia Cię prawa do anonimowości, czego rezultatem będzie 
totalna kontrola i inwigilacja przez rządy i banki tego, ile, kiedy,  
gdzie i za co płacisz.

Eliminacja gotówki oznacza też utratę pracy dla milionów ludzi,  
m.in. kasjerów, pracowników banków, konwojentów czy starszych  
osób dorabiających do emerytury.

Małymi krokami zabierają Ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym 
od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym 
niewolnikiem.

A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to Twoje konto zostanie  
po prostu zablokowane.

Gotówka to wolność! Nie pozwól jej sobie odebrać.

Bronimy gotówki przed likwidacją. Pomóż nam!

Rys. Paweł KuczyńsKi

Przekaż 1,5% podatku na Instytut  
Spraw Obywatelskich, żebyśmy mogli  
bronić gotówki w Twoim imieniu.

W rozliczenie wpisz nr KRS 0000 19 19 28

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

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Z obywatelskimi pozdrowieniami, 
Zespół Instytutu Spraw Obywatelskich
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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 1,5% 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?

Pomagaj  
darowizną –
co miesiąc lub 
jednorazową

Dodaj nam MOCy!

instytutsprawobywatelskich.pl/chce-pomoc

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


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

Zapisz się!

instytutsprawobywatelskich.pl/alert-obywatelski

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://instytutsprawobywatelskich.pl/dolacz-do-nas/
mailto:ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
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WSPIERANIA ROZWOJU ORGANIZACJI PORADNICZYCH NA LATA 2022-2033


