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Co to jest budżet?

Budżet to finansowy plan, w którym znajduje się zestawienie wszystkich 
przewidywanych kosztów i przychodów związanych z prowadzeniem okre-
ślonej działalności (kampanii 1%) w przyjętym okresie (czasie kampanii), 

nazywany także planem finansowym.

Co nie jest budżetem? Budżetem nie jest preliminarz wydatków, który często 
przygotowujemy, wyliczając, ile będą wynosiły koszty danego projektu (np. 
kampanii 1%). Jeśli policzymy tylko koszty, otrzymamy kosztorys, nie budżet!

Cechy dobrego budżetu naszej kampanii 1%
1.	 Musi	mieć	ścisły	związek	z	zaplanowanymi	działaniami,	które	chcemy	podejmo-

wać,	realizując	kampanię.

2.	 Kwoty	 figurujące	 w	 budżecie	 muszą	 mieć	 swoje	 arytmetyczne	 uzasadnienie,	
a	także	wynikać	z	aktualnych	cen	i	kosztów	produktów	i	usług.

3.	 Powinien	zawierać	wszystkie	koszty	związane	z	prowadzeniem	przez	naszą	orga-
nizację	kampanii	1%	(również	tzw.	pośrednie	–	związane	z	utrzymaniem	biura,	
innymi	kosztami	administracyjnymi).

4.	 Powinien	stanowić	przybliżenie	rzeczywistych	kosztów;	jeśli	jednak	rozbieżność	
między	planowanym	i	rzeczywistym	budżetem	jest	znaczna,	należy	zwrócić	się	
do	zarządu	organizacji	z	pytaniem	o	możliwość	modyfikacji	budżetu.

5.	 Oprócz	pełnego	budżetu	należy	 także	posługiwać	się	w	zależności	od	sytuacji	
jego	skrótem	(głównymi	kategoriami	kosztów).

Kluczowe	pojęcia	w	definicji	budżetu	to:	
koszty	–	przychody	–	czas.
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Jak przygotować budżet kampanii 1%

Można rozróżnić siedem kroków w procesie przygotowywania budżetu.

1. Ustalenie celów finansowych
Organizacja powinna wyznaczyć sobie cele finansowe kampanii, które powinny 
być spójne z najważniejszymi celami dotyczącymi struktury finansowania.

(np.: Wzrost przychodów organizacji z kampanii 1% o 20% w stosunku do roku 
poprzedniego – 2015.)

2. Wybór metody budżetowania
Istnieją trzy metody przygotowania budżetu kampanii, które nie wykluczają się 
wzajemnie:

•	 metoda	oddolna	lub	metoda	odgórna	(jeśli	uwzględnimy	strukturę	organizacji,	
a	w	niej	program	odpowiedzialny	za	fundraising,	w	tym	kampanię	1%);

•	 metoda	przychodowa	lub	metoda	kosztowa	(w	zależności	od	tego,	co	stanowi	
dla	nas	punkt	wyjścia);

•	 metoda	przyrostowa	lub	metoda	„od	zera”	(w	zależności	od	tego,	czy	wykorzy-
stamy	informacje	z	poprzednich	lat).

Najbardziej	sprawdzona	metoda	w	organiza-
cjach	to	metoda	oddolna,	czyli	przygotowa-
na	przez	osoby	odpowiedzialne	za	dział	fun-
draisingu,	której	punktem	wyjścia	są	koszty	
oraz	 informacje	 z	 poprzednich	 lat	 przepro-
wadzenia	kampanii	1%.
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3. Zebranie potrzebnych informacji i opracowanie założeń budże-
towych
Mamy przed sobą kilka ważnych decyzji do podjęcia, zanim przystąpimy do kalku-
lacji kosztów i przychodów kampanii 1%:

•	 ramy	czasowe	kampanii	–	jak	długo	będzie	trwała	(standard	to	3–4	miesiące);

•	 format	budżetu	(rekomenduję	narzędzie	Planer	i	planowanie	na	nim	kampanii	
1%	tak	jak	projektu);

•	 dane	finansowe	z	ubiegłego	roku	dotyczące	kosztów	kampanii;

•	 aktualne	i	sprawdzone	ceny	rynkowe	określonych	produktów	i	usług;

•	 prognozy	dotyczące	wskaźników	makroekonomicznych	i	przewidywane	zmiany	
w	prawie;

•	 plan	kont	–	w	którym	dokładnie	będziemy	identyfikować	przychody	oraz	koszty	
związane	z	prowadzeniem	kampanii	1%.

4. Sporządzenie kalkulacji kosztów i przychodów
To nic innego, jak podział kosztów według ich rodzajów, pogrupowanie ich na 
koszty o podobnym charakterze.

Proponuję przyjąć następujący podział kategorii kosztów:

I.	 Koszty	merytoryczne	prowadzenia	kampanii	1%	(materiały	niezbędne	do	prowa-
dzenia	kampanii,	usługi	graficzne,	poligraficzne,	wynagrodzenia	osób	odpowie-
dzialnych	za	kampanię,	wartość	pracy	wolontariuszy,	podróże	służbowe	służące	
kampanii	itp.).

II.	 Koszty	obsługi	kampanii	(koszty	administracyjne:	biuro,	telefon,	poczta,	czynsz,	
księgowość,	zarząd).

Przy każdej kategorii kosztów musimy zastanowić się, jakie przychody je pokry-
ją. Zastanów się, czy pozyskanie środków, które przynajmniej częściowo pokryją 
koszty kampanii 1%, jest w zasięgu Twojej organizacji. Mogą to być:

•	 dotacje	ze	środków	publicznych	i	prywatnych,	w	szczególności	te,	które	przewi-
dują	wzmocnienie	instytucjonalne	organizacji;

•	 darowizny	(pieniężne	i	dary	rzeczowe);

•	 sponsoring;
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•	 przychody	z	1%	podatku	z	lat	ubiegłych;

•	 zbiórki	publiczne,	kampanie,	akcje	charytatywne;

•	 składki	członkowskie	(dotyczy	to	stowarzyszeń);

•	 działalność	odpłatna	pożytku	publicznego;

•	 dochody	z	działalności	gospodarczej;

•	 dochody	z	majątku	organizacji,	inwestycje	kapitałowe,	kapitał	żelazny;

•	 kredyty,	pożyczki	na	preferencyjnych	warunkach	dla	OPP;

•	 spadki,	zapisy.

Proponuję skonstruowanie projektu finansowanego w ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich.

4.1. Co jeszcze warto wiedzieć, zanim sięgniemy po te środki?
Przede wszystkim warto pamiętać, że:

•	 dotacje	 dostajemy	 na	 konkretne	 działania	 i	 musimy	 się	 rozliczyć	 zarówno	
z	 tych	 zrealizowanych	 zadań	 (zrealizowanej	 kampanii),	 jak	 i	 z	 otrzymanych	
środków;

•	 środki	musimy	w	całości	rozliczyć	–	nie	ma	możliwości,	by	np.	zostało	nam	kilka	
tysięcy,	które	wydamy	dowolnie;

•	 zarówno	przygotowanie,	jak	i	realizacja	kampanii	wiąże	się	z	poświęceniem	za-
sobów	organizacji,	warto	się	zastanowić,	kto	i	w	jakim	zakresie	będzie	zaanga-
żowany.

4.2. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Kto przyznaje?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicz-
nego

Kto może je otrzymać?

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zada-
nia w ramach Programu FIO są podmioty uprawnione do prowadzenia działań 
w zakresie pożytku publicznego, czyli m.in. organizacje pozarządowe i spółdziel-
nie socjalne.
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Skala wsparcia

Wysokość wnioskowanej dotacji może być różna i jest to:

•	 dla	projektów	„jednorocznych”:	od	10	tys.	zł	do	100	tys.	zł;

•	 dla	projektów	„dwuletnich”:	od	20	tys.	zł	do	200	tys.	zł	(minimalna	dotacja	w	da-
nym	roku	musi	wynosić	nie	mniej	niż	10	tys.	zł).

Na co można przeznaczyć środki?

Ze środków Programu FIO finansowane są wyłącznie działania mieszczące się 
w zakresie działalności pożytku publicznego – środki Programu FIO nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Działania w sferze pożytku publicznego, czyli jakie?

Katalog tych działań jest dosyć szeroki i wynika z zapisów ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy sfera zadań publicz-
nych obejmuje zadania w zakresie:

1)	 pomocy	społecznej,	w	tym	pomocy	rodzinom	i	osobom	w	trudnej	sytuacji	życio-
wej	oraz	wyrównywania	szans	tych	rodzin	i	osób:

a)	 wspierania	rodziny	i	systemu	pieczy	zastępczej;

b)	 udzielania	 nieodpłatnej	 pomocy	 prawnej	 oraz	 zwiększania	 świadomości	
prawnej	społeczeństwa;

2)	 działalności	na	rzecz	integracji	i	reintegracji	zawodowej	i	społecznej	osób	zagro-
żonych	wykluczeniem	społecznym;

3)	 działalności	charytatywnej;

4)	 podtrzymywania	i	upowszechniania	tradycji	narodowej,	pielęgnowania	polskości	
oraz	rozwoju	świadomości	narodowej,	obywatelskiej	i	kulturowej;

5)	 działalności	na	rzecz	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	języka	regional-
nego:

a)	 działalności	na	rzecz	integracji	cudzoziemców;

6)	 ochrony	i	promocji	zdrowia,	w	tym	działalności	leczniczej	w	rozumieniu	ustawy	
z	dnia	15	kwietnia	2011	r.	o	działalności	leczniczej	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	618,	788	
i	905);

7)	 działalności	na	rzecz	osób	niepełnosprawnych;
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8)	 promocji	 zatrudnienia	 i	 aktywizacji	 zawodowej	 osób	 pozostających	 bez	 pracy	
i	zagrożonych	zwolnieniem	z	pracy;

9)	 działalności	na	rzecz	równych	praw	kobiet	i	mężczyzn;

10)	 działalności	na	rzecz	osób	w	wieku	emerytalnym;

11)	 działalności	wspomagającej	rozwój	gospodarczy,	w	tym	rozwój	przedsiębiorczo-
ści;

12)	 działalności	wspomagającej	rozwój	techniki,	wynalazczości	i	innowacyjności	oraz	
rozpowszechnianie	i	wdrażanie	nowych	rozwiązań	technicznych	w	praktyce	go-
spodarczej;

13)	 działalności	wspomagającej	rozwój	wspólnot	i	społeczności	lokalnych;

14)	 nauki,	szkolnictwa	wyższego,	edukacji,	oświaty	i	wychowania;

15)	 działalności	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży,	w	tym	wypoczynku	dzieci	i	młodzieży;

16)	 kultury,	sztuki,	ochrony	dóbr	kultury	i	dziedzictwa	narodowego;

17)	 wspierania	i	upowszechniania	kultury	fizycznej;

18)	 ekologii	i	ochrony	zwierząt	oraz	ochrony	dziedzictwa	przyrodniczego;

19)	 turystyki	i	krajoznawstwa;

20)	 porządku	i	bezpieczeństwa	publicznego;

21)	 obronności	państwa	i	działalności	Sił	Zbrojnych	Rzeczypospolitej	Polskiej;

22)	 upowszechniania	 i	ochrony	wolności	 i	praw	człowieka	oraz	swobód	obywatel-
skich,	a	także	działań	wspomagających	rozwój	demokracji:

a)	 udzielania	nieodpłatnego	poradnictwa	obywatelskiego;

23)	 ratownictwa	i	ochrony	ludności;

24)	 pomocy	 ofiarom	 katastrof,	 klęsk	 żywiołowych,	 konfliktów	 zbrojnych	 i	 wojen	
w	kraju	i	za	granicą;

25)	 upowszechniania	i	ochrony	praw	konsumentów;

26)	 działalności	na	rzecz	integracji	europejskiej	oraz	rozwijania	kontaktów	i	współ-
pracy	między	społeczeństwami;

27)	 promocji	i	organizacji	wolontariatu;

28)	 pomocy	Polonii	i	Polakom	za	granicą;

29)	 działalności	na	rzecz	kombatantów	i	osób	represjonowanych;
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30)	 promocji	Rzeczypospolitej	Polskiej	za	granicą;

31)	 działalności	 na	 rzecz	 rodziny,	 macierzyństwa,	 rodzicielstwa,	 upowszechniania	
i	ochrony	praw	dziecka;

32)	 przeciwdziałania	uzależnieniom	i	patologiom	społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, któ-
re mogą prowadzić działania w zakresie pożytku publicznego, w zakresie okre-
ślonym powyżej.

Program FIO podzielony jest na cztery priorytety:

•	 Priorytet	1.	Małe	inicjatywy

•	 Priorytet	2.	Aktywne	społeczeństwo

•	 Priorytet	3.	Aktywni	obywatele

•	 Priorytet	4.	Silne	organizacje	pozarządowe

Każdy z powyższych priorytetów dzieli się na miernik działań. Przygotowując 
wniosek do FIO, musimy wpisać się w określony kierunek. Szczegółowe informa-
cje w tym zakresie znajdziesz w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014–2020, dostępnym na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl.

Jak się ubiegać?

Należy wystartować w konkursie ofert ogłaszanym corocznie przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl). Przykładowo, w przy-
padku konkursu 2016 na działania w następnym lub kolejnych latach (w przypad-
ku projektów rocznych i dwuletnich) nabór ofert odbywał się:

•	 w	ramach	Priorytetu	3.	Aktywni	obywatele	oraz	Priorytetu	4.	Silne	organizacje	
pozarządowe	–	od	1	września	2015	r.	do	23	września	2015	r.;

•	 w	ramach	Priorytetu	2.	Aktywne	społeczeństwo	–	od	1	grudnia	2015	r.	do	7	stycz-
nia	2016	r.

W konkursie 2017 kolejność będzie odwrotna: Priorytet 2. – nabór: wrzesień 
2016, Priorytety 3. i 4. – nabór: styczeń 2018.

Warunki, które trzeba spełnić

Działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne ze statutem organizacji 
pozarządowej.
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Warto też wiedzieć, że:

W projektach FIO wymagany jest wkład własny, przy czym:

•	 przy	wartości	dotacji	10	tys.	zł	do	40	tys.	zł	włącznie	wymagany	jest	wkład	własny	
co	najmniej	10%	wartości	dotacji	–	środki	własne	niefinansowe	lub	finansowe;

•	 przy	wartości	 dotacji	 ponad	40	 tys.	 zł	 do	200	 tys.	 zł	włącznie	wymagany	 jest	
wkład	własny	co	najmniej	10%	wartości	dotacji	–	środki	własne	niefinansowe	lub	
finansowe,	w	tym	nie	mniej	niż	5%	wartości	dotacji	to	wkład	finansowy.

Budżet jest w pewnym stopniu wystandaryzowanym planem finansowym, nie 
tylko w obszarze rodzajów kosztów, lecz także schematu, w jaki sposób należy je 
przedstawiać:

5. Sprawdzenie i zatwierdzenie budżetu na kampanię
Funkcje sporządzania i zatwierdzania budżetu powinny być rozdzielone.

Budżet jest wewnętrznym dokumentem zatwierdzanym przez zarząd organizacji, 
natomiast budżet kampanii 1% przygotowuje jego koordynator/fundraiser. Księ-
gowość nie przygotowuje budżetu, ma tylko dostarczyć informacje np. na temat 
kosztów pracy czy kosztów eksploatacji, które poniosła organizacja za ubiegły 
rok, w tym prowadząc kampanię 1%.

Zatwierdzając budżet kampanii, powinniśmy zwrócić uwagę na:

•	 zgodność	budżetu	z	planem	strategicznym	oraz	operacyjnym,	w	tym	celów	fi-
nansowych,	które	sobie	wyznaczyliśmy;

•	 strukturę	kosztów	i	przychodów;

•	 wynik	porównania	aktualnego	budżetu	kampanii	z	rokiem	poprzednim;

•	 sposób	skalkulowania	nowych	usług/produktów,	specyficznych	dla	kampanii;

•	 sposób	uwzględnienia	czynników	zewnętrznych.

Kliknij,	aby	pobrać	przykład	budżetu	kampa-
nii	1%	z	wykorzystaniem	narzędzia	Planer.

http://inspro.org.pl/bankwiedzy/wp-content/uploads/2015/12/Planer_budzetu_Kampanii_1_procent.xlsx
http://inspro.org.pl/bankwiedzy/wp-content/uploads/2015/12/Planer_budzetu_Kampanii_1_procent.xlsx
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6. Kontrola wykonania budżetu, jego monitoring
Budżet kampanii 1% to nie jest dokument „do szuflady”, lecz narzędzie pracy służą-
ce do zarządzania finansami w trakcie jej prowadzenia. Ważną zasadą zarządzania 
finansami jest kontrolowanie bieżącej sytuacji i reagowanie na zmiany. Koniecz-
ność wprowadzenia korekt do budżetu może wynikać z wielu przyczyn, np. różnic 
w uzyskanych przychodach (niestety najczęściej otrzymujemy mniej przychodów, 
niż zakładaliśmy). Mogliśmy także błędnie założyć ceny, źle skalkulować niektóre 
pozycje, nie uwzględnić pewnych wydatków lub też zniżek i oszczędności z nich 
wynikających. Może zmieniły się także założenia kampanii lub sposoby jej realizacji.

7. Analiza odchyleń i podjęcie działań korekcyjnych
Nasz plan finansowy trzeba czasami odchudzić. Planowane przychody nie zostały 
w 100% osiągnięte. Zdarza się, że możemy mieć nadwyżkę, klęskę urodzaju. W tym 
przypadku działaniem korekcyjnym jest zwiększenie zakresu realizowanych działań.

Wiarygodność finansowa organizacji

Rzeczą, która wpływa bezpośrednio na sukces naszej organizacji, także 
finansowy, jest jej wizerunek. To on buduje wiarygodność organizacji oraz 
ma wpływ na sukces finansowy kampanii 1%.

Przekazując 1%, angażując się właśnie w taki sposób w działania organizacji, 
ludzie robią to nie tylko dla samej wagi problemu, którym zajmuje się organiza-
cja, lecz także dlatego, że jej wierzą i ufają. Elementem tego zaufania jest wiary-
godność finansowa, na którą składa się plan finansowy, czyli budżet, i sposób 
pokazywania informacji finansowych.

Wiarygodność finansowa organizacji to nic innego jak zapewnienie, że otrzymane 
od kogoś pieniądze zostaną wydane zgodnie z celem, efektywnie i że zachodzi dzię-
ki nim jakaś wymierna zmiana. Dlatego musimy zadbać o to, żeby o nas mówio-
no. I to mówiono dobrze! Musimy też pamiętać, że budowanie wiarygodności to 
proces, na który składa się także przygotowywanie informacji finansowej.
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Rekomendacje

Profesjonalna organizacja OPP powinna planować działania związane 
z kampanią 1%, powinna także planować ich finansowy wymiar. Ale nie jest 
i nie powinien być to tylko wymiar jednorazowej akcji w przeprowadzeniu 

kampanii 1%. Kampania może być narzędziem zmiany, częścią pewnej całości, 
którego sedno stanowi organizacja i odbiorcy jej działań, a także ci, którzy prze-
kazują 1%.

Organizacja powinna tworzyć budżet roczny, w tym kampanii 1%, by ułatwić 
sobie zdobywanie środków na działalność. Na jego podstawie łatwiej zarządzać 
otrzymanymi środkami, prowadzić sprawozdawczość wobec urzędów i sponso-
rów, zarządzać rozwojem organizacji oraz oceniać skuteczność naszych działań. 
Budżetowanie pozwala uściślić plany, zakomunikować je różnym strukturom 
organizacji, wyznaczyć punkty odniesienia dla monitorowanych zadań czy wresz-
cie dostrzec obszary problemowe, zanim wystąpią. Tego wszystkiego potrzebuje-
my także, prowadząc efektywnie kampanię 1%.



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

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łącze-
niu działań eksperckich (think tank) z oddolną 
mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą 
specjalnością są kampanie obywatelskie oraz 
działania rzecznicze i strażnicze. Przepro-
wadzamy akcje mobilizacyjne, organizuje-
my debaty i konferencje, animujemy zbiór-
ki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi 
i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szko-
limy i doradzamy, prowadzimy dialog z decy-
dentami.

Inicjatywy INSPRO
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GŁOS OBYWATELI

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

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, 
organizujemy debaty i konferencje, animujemy 
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, 
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, 
prowadzimy dialog z decydentami.
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Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą 
tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marze-
nia i pragmatyzm przekuwania ich w czyn. 
Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz prze-
strzeni do działania, dołącz do nas! Oferujemy 
wyzwania i przygodę. Oferujemy know-how 
i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość 
działania. Czekamy na tych, którzy chcąc zmie-
niać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy 
na Ciebie.

Więcej o INSPRO
Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę 
internetową: www.inspro.org.pl.

Jesteśmy też na:

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu 
celów opiera na czterech źródłach finanso-
wania. Działamy dzięki wsparciu darczyńców 
indywidualnych, biznesowych, publicznych 
oraz dzięki klientom kupującym nasze usłu-
gi. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie 
od Sympatyków naszych inicjatyw – aktyw-
nych Obywateli.

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych 
dla nas wszystkich.

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

• Przekaż nam 1% swojego podatku:  
KRS 0000191928.

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

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

WIĘCEJ O INSPRO

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

TWOJA CEGIEŁKA

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

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas 
wszystkich. 
•	 Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 

8784 0003 0005 0010 0013. Kwotę darowizny 
możesz odliczyć od podstawy swojego opodat-
kowania!

•	 Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.

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

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

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


ZOSTAŃ NASZYM
DARCZYŃCĄ

ZOSTAŃ NASZYM
WOLONTARIUSZEM

ZAMÓW NASZE 
USŁUGI

POLEĆ NAS
ZNAJOMYM

WWW.INSPRO.ORG.PL

JAK MOŻESZ POMÓC?



Więcej na:

www.bankwiedzy.org

http://www.bankwiedzy.org

