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Lata 2015-2016 r. przyniosły ważne zmiany w mechanizmie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Znowelizowane przepisy nie zmienia-
ją radykalnie zasad pozyskiwania 1%, ale będą miały wpływ na kampanie 

jednoprocentowe. 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, do których powinny zastosować się 
organizacje pożytku publicznego:

• Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z 9 listopada 
2015 r.

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje 
pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych.
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Zmiany w mechaniźmie 1%

I.  Obowiązek informowania o wykorzystaniu środków 
pozyskanych z 1% na promocję 1%

W przypadku gdy organizacja finansuje działania promujące przekazanie 1% ze 
środków pozyskanych z 1% w poprzednich latach, muszą one zawierać informa-
cję o ich finansowaniu lub współfinansowaniu właśnie z tego źródła.

W praktyce oznacza to, że jeśli przygotowujemy materiały promocyjne doty-
czące kampanii 1%, np. ulotki, bilbordy, spoty reklamowe, plakaty etc., i koszty 
ich powstania finansujemy lub współfinansujemy ze środków 1% pozyskanych 
w poprzednich latach, organizacja ma obowiązek zamieścić na tych materiałach 
taką informację.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfi-
nansowaniu promocji z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz infor-
macji o możliwości swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego, zawar-
tej w programach komputerowych umożliwiających podatnikom i przekazanie 
tego podatku, mówi, że:

Przez promocję 1% rozumiane jest publicz-
ne zachęcanie do przekazania przez podat-
ników 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, bez względu na formę dotarcia 
do podatnika.
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Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, o której mowa 
w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w formie:

1. audiowizualnej,

2. wizualnej,

3. dźwiękowej

zawiera informację następującej treści: 

Informację o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, promocji prowa-
dzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachę-
caniu do przekazania 1% podatku: 

W formie audiowizualnej:

1. umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stano-
wiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się 
od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, 
przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału 
promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między 
wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

2. należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu 
tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

W formie wizualnej:

1. w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej 
niż 20% jej powierzchni;

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany 
ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych”.
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2. w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, 
nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej 
krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 
wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż 
wysokość liter.

W przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej 
obejmującej więcej niż jedną stronę, informację umieszcza się na pierwszej stro-
nie.

W formie dźwiękowej: 

1. informacja ta jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwa-
nia przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających 
umieszczenie pełnej informacji o finansowaniu organizacja pożytku publicznego 
zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Jeśli finansujemy te działania z innych środków, nie ma obowiązku umieszcza-
nia takiej informacji.

II. Obowiązek umieszczenia informacji na programach PIT 
o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji 
pożytku publicznego

W sytuacji gdy organizacja korzysta z programów do rozliczania PIT, ma obowią-
zek umieścić jasną informację na temat tego, że podatnik – korzystając z tego 
programu PIT i wypełniając w nim zeznanie podatkowe – ma możliwość wyboru, 
której organizacji pożytku publicznego chce przekazać swój 1%, lub że takiego 
wyboru nie ma.

Program może mieć wpisany na stałe nr KRS organizacji (tzw. „na sztywno”), 
czyli tym samym uniemożliwiać wybór innej organizacji. Z tym, że należy przed 
uruchomieniem programu zamieścić wyraźną informację, tak żeby podatnik od 
początku wiedział, z jaką sytuacją ma do czynienia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyżej wspomnianym rozpo-
rządzeniu określił również treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji 
o możliwości bądź braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% 
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podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych, umoż-
liwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie 
zeznania podatkowego.

Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego 
od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku 
zawierają informację o następującej treści: 

Informację, o której mowa powyżej, umieszcza się w taki sposób, aby:

1. tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umiesz-
czony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczy-
zny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między 
wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

2. podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wy-
pełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości bądź braku 
możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej 
organizacji pożytku publicznego;

3. zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie speł-
niania wymagań Web Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem 
poziomu AA.

Informację umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego na 
zasadach jak powyżej.

Programy komputerowe uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego 
od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku 
zawierają informację o następującej treści: 

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji 
pożytku publicznego”.

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej 
organizacji pożytku publicznego”.
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III. Obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków 
z 1% przeznaczanych na promocję 1%

Organizacje pozyskujące 1% podatku zostały zobowiązane do wyodrębnienia 
w ewidencji księgowej środków pochodzących z 1%.

Należy wykazać zarówno przychody, jak i wysokość wydanych pieniędzy z 1%, 
w tym również ile organizacja przeznaczyła na promocję 1%.

Dodatkowo Minister rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zobowiązany 
do umieszczania w terminie do 31 grudnia na stronie internetowej Minister-
stwa informacji o tym, ile poszczególne organizacje wydały na promocję 1% 
w poprzednim roku.

IV. Zakaz pośredniczenia w zbieraniu 1% dla podmiotów 
nieuwzględnionych w wykazie organizacji pożytku publicznego

Wprowadzono wyraźny zakaz pośrednictwa w przekazywaniu 1%. Dotyczy on 
tylko organizacji pożytku publicznego i dwóch sytuacji.

Pierwsza: organizacja pożytku publicznego, która znajduje się w wykazie orga-
nizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać 
podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej 
organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w tym wykazie.

Druga: organizacja pożytku publicznego, której nie ma w wykazie, nie może 
namawiać podatników do przekazywania jej środków z 1% i zbierać ich za pośred-
nictwem innej organizacji pożytku publicznego, która w wykazie widnieje.

V. Zniesienie obowiązku podwójnej sprawozdawczości przez 
fundacje

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, jeśli sporzą-
dzą i zamieszczą sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego 
w bazie sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie muszą 
już sporządzać i przesyłać sprawozdania z działalności fundacji (w papierowej 
wersji) do swojego ministra właściwego, jak to było dotychczas.

Wystarczy wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z posiadania 
statusu organizacji pożytku publicznego.
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Dodatkowo, nowelizacja ustawy doprecyzowała, że organizacja pożytku publicz-
nego (niezależnie od tego, w którym miesiącu powstała) pierwsze sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe w bazie organizacji pożytku publicznego zamieszcza za 
rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zmianie uległy również zasady publikowania sprawozdań przez organizacje 
pożytku publicznego, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy. 
Dotychczas organizacje pożytku publicznego miały na to 15 dni od zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego. Nowe przepisy wyznaczyły dla tych 
organizacji datę dzienną: muszą opublikować swoje sprawozdanie do 30 listo-
pada roku następującego po roku, za który są składane sprawozdania finanso-
we i merytoryczne.

VI. Konsekwencje niezastosowania się do nowych przepisów
Na organizacje pożytku publicznego, które nie zastosują się do nowych przepi-
sów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zostać 
nałożona kara grzywny w wysokości do 1000 zł.

Jeśli organizacja nie poinformuje (o ile rzeczywiście tak jest), że materiały promo-
cyjne zostały sfinansowane ze środków 1%, i/lub nie poinformuje o możliwości 
(lub jej braku) swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego w progra-
mach komputerowych do rozliczania PIT bądź będzie pośredniczyła w przeka-
zywaniu 1% podatku organizacjom do tego nieuprawnionym, podlega zgodnie 
z art. 50d karze grzywny.

Łatwiej też będzie stracić status organizacji pożytku publicznego. Oprócz sytuacji, 
w której nieprawidłowości wykaże kontrola i wówczas minister do spraw zabez-
pieczenia społecznego składa wniosek do KRS o wykreślenie z rejestru organiza-
cji pożytku publicznego, jest to możliwe również w sytuacjach, o których mówi 
art. 33a znowelizowanej ustawy, tj.:

1. w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności 
niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wła-
ściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania finan-
sowego i merytorycznego lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych lub 
budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku pu-
blicznego, wzywa się organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń 
oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;
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2. w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od 
jego otrzymania występuje się do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, 
o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 
Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach:

• prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesła-
nia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania 
z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdyspo-
nowania zebranych ofiar;

• nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki pu-
blicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w usta-
wie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 851 i 915);

• prowadzenia: a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, cen-
trum integracji społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych 
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek pu-
blicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), bez zezwolenia, b) podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do re-
jestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618);

3. posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub ty-
tułem wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. 
zm.), w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 
6 miesięcy;

4. niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 455 oraz z 2015 r., poz. 1223); 

5. naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa 
w art. 24;
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6. niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego; posiadania 
zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości przekracza-
jącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.

Co ciekawe – to właściwe organy udzielają ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego informacji o naruszeniach. Informacje te są przeka-
zywane z urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń.

Organizacja, która utraci status pożytku publicznego, ma obowiązek:

1. w ciągu 14 dni od otrzymania sądowego postanowienia poinformować MPiPS 
o wysokości niewydanych (na dzień postanowienia sądu) środków pochodzących 
z 1% podatku. W praktyce pismo powinno zawierać informację o dniu wykreśle-
nia statusu organizacji pożytku publicznego, kwocie niewydanych pieniędzy z 1% 
podatku, a także podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji 
(może to być zarząd albo likwidator);

2. przekazać niewydane wpływy z tytułu 1% podatku na rzecz Funduszu Wspiera-
nia Organizacji Pożytku Publicznego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się 
postanowienia (art. 22 ust. 7).

Jeśli organizacja nie zastosuje się do tych wymogów, dostanie wezwanie z mini-
sterstwa, by dopełnić określonych w ustawie obowiązków. Gdyby i to okazało się 
nieskuteczne i organizacja nie zastosowała się do wezwania w ciągu 14 dni od 
jego otrzymania, minister wyda decyzję o wysokości niewydatkowanych środ-
ków z 1% podatku, a także określi termin, od którego od tej kwoty naliczane 
będą odsetki. Do ściągania należności stosowane będą przepisy ustawy Ordyna-
cja podatkowa (art. 22 ust. 8 i 9).
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VII. Powstanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku 
Publicznego

Nowelizacja ustawy zakłada, że powstanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożyt-
ku Publicznego.

Projekt z dnia 9 października 2015 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organi-
zacji Pożytku Publicznego jego przychodami określa:

1. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status or-
ganizacji pożytku publicznego;

2. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowane niezgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”;

3. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględ-
niona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego 
wraz z odsetkami, o których mowa w art. 27aa ust. 3 ustawy;

4. odsetki od środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów;

5. zwrócone przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystane środki dota-
cji otrzymane w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego 
w trybie art. 27ab ust. 5 ustawy;

6. środki dotacji przekazane organizacjom pożytku publicznego w celu wzmocnie-
nia potencjału organizacji pożytku publicznego w trybie art. 27ab ust. 5 ustawy, 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nad-
miernej wysokości;

7. odsetki od środków dotacji, o których mowa w pkt 5 i 6.

Pieniądze mają być rozdysponowywane w drodze otwartych konkursów i mają 
wyrównywać szanse, wzmacniając potencjał organizacji pożytku publicznego. Ich 
dysponentem ma być minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
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Projekt nowelizacji ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie

Z końcem września 2016 r. pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakłada on 
usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właści-

wym do spraw zabezpieczenia - będącym dysponentem Funduszu Wspierania 
Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Projekt przewiduje 
także rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu źródeł przychodów Funduszu 
Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Doprecyzowuje on również zasady 
składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten 
status w okresie sprawozdawczym. Ponadto racjonalizuje zasady tworzenia przez 
ministra właściwego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy.

Z projektem można  
zapoznać się na  
stronie ministerstwa.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pozytek-publiczny/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pozytek-publiczny/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-/
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Podsumowanie

Najważniejsze zmiany mające wpływ na pozyskiwanie i dysponowanie środkami 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Kliknij, aby pobrać jednolity tekst ustawy 
dostępny w Internetowym Systemie Aktów 
Prawnych

https://inspro.org.pl/bankwiedzy/wp-content/uploads/2016/01/D20030873Lj.pdf
https://inspro.org.pl/bankwiedzy/wp-content/uploads/2016/01/D20030873Lj.pdf


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

