
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH 

2009 ROK 

 

 

„Centrum Inicjatyw Obywatelskich  

– Człowiek Inspiracja Otwartość” 

 

 

Jesteśmy stowarzyszeniem, zgranym i profesjonalnym zespołem, działającym nie dla zysku, 

przygotowanym do realizowania zadań społecznych. 

 

Naszym celem jest wzmacnianie i rozwój aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa 

demokratycznego. 

 

Działamy z ludźmi i dla ludzi, pobudzając ich aktywność, kreatywność i chęć pracy na rzecz swojej 

wspólnoty lokalnej. 

 

Promujemy postawy obywatelskie i rozwijamy ideę partnerskiej współpracy. 

 

Nasze działania są efektywne i dostosowane do potrzeb. 

 

W naszej pracy kierujemy się empatią. Realizujemy i promujemy zasadę pomocniczości i solidarności. 

Naszą wartością jest odpowiedzialne funkcjonowanie jednostki we wspólnocie. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Dane organizacji 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2 

KRS: 0000056842 (data wpisu: 09.09.1994) 

NIP: 839-204-90-33 

REGON: 770727622 

 

Zarząd w 2009 roku: 

Marta Makuch – prezes zarządu 

Helena Matul – wiceprezes zarządu 

Marcin Dadel – skarbnik zarządu 

Krystyna Popiel – sekretarz zarządu 

Grzegorz Basarab – członek zarządu 

 

Komisja rewizyjna w 2009 roku: 

Jerzy Szatkowski – przewodniczący komisji 

Halina Poleszak – sekretarz komisji 

Urszula Papoń – członkini komisji 

 

Cele statutowe stowarzyszenia: 

1. popieranie, promocja, wspomaganie i integracja organizacji pozarządowych i innych inicjatyw 

obywatelskich, 

2. wspieranie aktywności obywatelskiej, w tym między innymi takich grup jak niepełnosprawni, seniorzy, 

bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, 

3. działania na rzecz swobodnego i równego dostępu do informacji, 

4. wspieranie filantropii, dobroczynności i działań humanitarnych. 

  

Powyższe cele realizowane są w szczególności na rzecz organizacji, inicjatyw obywatelskich i instytucji 

działających w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa 

człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 



1. organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia, 

2. promocję zatrudnienia i aktywację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

3. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

4. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

5. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji, 

6. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

7. promocję i organizację wolontariatu, 

8. prowadzenie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne inicjatywy obywatelskie i podmioty działające w zakresie pożytku 

publicznego, 

9. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w 

zakresie objętym celami Stowarzyszenia. 

 

Zespół w 2009 roku: 

Marcin Dadel – koordynator projektów; tutor 

Marta Makuch – koordynatorka projektów; tutorka; doradczyni;  

Helena Matul – asystentka ds. finansowych 

Beata Marzec – specjalistka ds. informacji; koordynatorka projektu 

Tomasz Keler – opiekun Inkubatora PES; koordynator projektu 

Grzegorz Basarab – koordynator projektu 

Artur Mikolcz – asystent koordynatora projektu; specjalista ds. promocji i sprzedaży 

Kamil Wysocki – specjalista ds. szkoleń 

Patryk Rozental – asystent koordynatora; specjalista ds. informacji 

Aleksandra Klimczuk – doradczyni; trenerka; tutorka 

Małgorzata Krasicka – koordynatorka projektu; specjalistka ds. informacji i promocji 

Magdalena Ziemiańska – asystentka ds. finansowych 

 

2. Opis działalności statutowej stowarzyszenia w 2009 roku: 

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich – zgodnie ze standardami Sieci Wspierania 

Organizacji Pozarządowych SPLOT- realizuje swoją misję poprzez trzy podstawowe działania: 



I. Gromadzenie i dystrybucja informacji dla organizacji pozarządowych; 

II. Konsultacje i poradnictwo dla organizacji; 

III. Organizowanie szkoleń; 

 

Ad. I Gromadzenie i dystrybucja informacji dla organizacji pozarządowych 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich poprzez prowadzony Punkt Informacyjny udziela informacji 

dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Informacje na temat nowych konkursów, 

przepisów dotyczących organizacji pozarządowych oraz innych zagadnień z tego zakresu można 

uzyskać w jednym z naszych biur w godzinach pracy 9.00 – 16.00. Informacje można również 

otrzymywać poprzez Newsletter przesyłany raz na tydzień na skrzynkę e-mail, bądź korzystając z 

serwisu internetowego www.ngo.pl. W 2009 roku udzielono łącznie 840 informacji w ramach realizacji 

dwóch projektów: „ABC Ekonomii społecznej na Pomorzu” oraz „Centrum Organizacji Pozarządowych i 

Ekonomii Społecznej”, rozdystrybuowano 12 „Biuletynów Informacyjnych” oraz 27 „Newsletterów”. 

W 12 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych w 2009 roku udział wzięło 167 osób. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich prowadzi również biblioteczkę, w której znajduje się 820 pozycji. W 

biblioteczce gromadzone są publikacje dotyczące sektora pozarządowego, polityki społecznej, prawa, 

funduszy oraz ekonomii społecznej. 

 

Ad. II Konsultacje i poradnictwo dla organizacji 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oferuje bezpłatne poradnictwo dotyczące aspektów prawnych i 

finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej. Konsultujemy wnioski o dotacje, 

doradzamy, w jaki sposób usprawnić pracę organizacji, jak radzić sobie ze wszystkimi obowiązkami, 

jakie spoczywają na organizacji. Pomagamy także w założeniu organizacji pozarządowej, w stworzeniu 

statutu, skompletowaniu, a następnie złożeniu niezbędnej dokumentacji do sądu. W 2009 roku 

udzielono łącznie 540 porad w ramach realizacji projektu „Centrum Organizacji Pozarządowych i 

Ekonomii Społecznej” oraz „ABC Ekonomii Społecznej na Pomorzu”. Dotyczyły one następującej 

tematyki: potencjalne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych, konsultacje 

wniosków składanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działalność organizacji 

pozarządowych a KRS, prawa, obowiązki i sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, przepisy 

i formalności związane z założeniem stowarzyszenia, sposób rozliczania i księgowania kosztów 

pośrednich w projekcie (w szczególności realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

http://www.ngo.pl/


Społecznego), planowanie projektów (PO FIO, PO KL), kwalifikowalność kosztów w projektach oraz 

zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.  

 

Ad. III Organizowanie szkoleń 

Szkolenia to jedna z podstawowych form wsparcia, które proponujemy przedstawicielom organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędnikom oraz wszystkim osobom które chcą 

aktywnie działać na rzecz innych. Szkolimy z zakresu: 

 zarządzania organizacją pozarządową, 

 pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i europejskich, 

 pracy metodą projektu, 

 pisania wniosków o dotację, 

 rozliczania i ewaluacji projektów, 

 otoczenia prawnego organizacji pozarządowych, 

 polityki równości szans, 

 budowania zespołu i pracy w zespole, 

 przywództwa, 

 tworzenia wizerunku organizacji, 

 promocji i współpracy z mediami, 

 współpracy międzysektorowa, 

 podstaw ekonomii społecznej i zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o sprawdzone, autorskie programy szkoleniowe. 

Ponadto prowadzone są one metodami aktywnymi, które angażują uczestników. Stosujemy sprawdzoną 

metodę "learning by doing" - czyli uczenie się przez doświadczenie. Dzięki niej uczestnicy mogą w 

bezpośredni sposób testować nabywane umiejętności, a także dzielić się spostrzeżeniami i 

doświadczeniami z innymi uczestnikami. Praca w małych grupach szkoleniowych (12-15 osobowych) 

daje gwarancje uczestnictwa każdemu, w komfortowych warunkach. Zdobyta podczas szkoleń wiedza 

jest przekładana na praktykę, ćwiczona poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych, prowadzenie 

dyskusji, symulacje. Nasze szkolenia opieramy o wysokie standardy jakości Sieci SPLOT, 

Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych - oraz wewnętrzne, wypracowane przez zespół 

CIO. W naszym zespole trenerskim posiadamy doświadczonych trenerów, którzy ukończyli Szkołę 

http://www.splot.ngo.pl/
http://www.stop.engo.pl/


Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Współpracujemy także z trenerami/trenerkami z 

najlepszych zespołów trenerskich z Polski (m.in. Stowarzyszenia Boris, Fundacji RC, Stowarzyszenia 

Szkoła Liderów). W 2009 roku przeprowadzonych zostało 97 dni szkoleniowych, w których łącznie 

udział wzięło 1375 osób. Ich tematyka dotyczyła: budowania zespołu, finansów w organizacji 

pozarządowych, księgowych i rachunkowych aspektów działalności NGO, liderstwa w zespole i 

społeczności lokalnych, praw i obowiązków organizacji pozarządowych, planowania strategicznego, 

podstaw ekonomii społecznej, podstaw pracy z komputerem, PR i komunikacji, rozliczania i ewaluacji 

projektów, tworzenia projektów z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, wystąpień publicznych, zarządzania 

organizacją pozarządową, zarządzania projektami społecznymi oraz zarządzania zmianą.  

 

Zrealizowane projekty: 

 

 Projekt „ABC Ekonomii Społecznej na Pomorzu” 

Termin realizacji: 01.08.2008-31.07.2009 

 

Od sierpnia 2008 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizowało projekt „ABC Ekonomii Społecznej 

na Pomorzu”. Projekt skierowany był do organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalność 

na terenach poza dużymi miastami w województwie pomorskim, to jest w powiatach: bytowskim, 

chojnickim, człuchowskim, lęborskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, malborskim, 

nowodworskim, puckim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim, gdańskim i słupskim 

ziemskim. Celem projektu było podniesienie wiedzy organizacji pozarządowych na temat ekonomii 

społecznej oraz wzmocnienie ich roli na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu prowadzone były 

szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz działalność informacyjna. Partnerem projektu była 

gdańska Fundacja Regionalne Centrum Wspomagania i Informacji Organizacji Pozarządowych, 

odpowiedzialna za oraz organizację projektu w 7 powiatach województwa pomorskiego: sztumskim, 

tczewskim, gdańskim, kwidzyńskim, nowodworskim, starogardzkim i malborskim. 

 

W ramach projektu w 2009 roku zrealizowano następujące działania: 

- przeprowadzono 6 seminariów informacyjnych, w których udział wzięło łącznie 48 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z 6 powiatów województwa pomorskiego. Tematyka seminariów 

obejmowała następujące zagadnienia: organizacje pozarządowe w definicji ekonomii społecznej, 

możliwość prowadzenia działalności zarobkowej przez organizacje pozarządowe, pozyskiwanie 

http://www.boris.org.pl/
http://www.rci.org.pl/
http://www.szkola-liderow.pl/
http://www.szkola-liderow.pl/


funduszy na działalność organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe jako pracodawcy oraz 

możliwość korzystania z zatrudnienia subsydiowanego przez organizacje pozarządowe. 

- przeprowadzono 49 dni szkoleniowych, w których udział wzięło łącznie 630 osób. Tematyka szkoleń 

była następująca: otoczenie prawne organizacji pozarządowych, księgowe i rachunkowe aspekty w 

działalności organizacji pozarządowych, zasady aplikowania do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

praca metodą projektu, budżetowanie i harmonogramowanie jako zasady pracy w organizacjach 

pozarządowych, rozliczanie projektów, promocja i PR w organizacji pozarządowej, zarządzanie 

organizacją, zarządzanie projektami społecznymi, finanse w organizacjach pozarządowych, współpraca 

organizacji pozarządowych z administracją publiczną, planowanie strategiczne. 

- w ramach funkcjonowania Punktu Informacyjnego udzielono 360 informacji dotyczących 

podstawowych zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, regulacji prawnych, możliwości 

finansowania.   

 

 Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej” 

Termin realizacji: 01.09.2008 – 30.04.2010 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii 

społecznej oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy w tym sektorze. 

W tym celu stworzone zostanie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (COPiES). 

Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie 

zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej (PES), wzmocnienie PES w kreowaniu i utrzymywaniu 

miejsc pracy, rozwój kadry działającej w systemie wsparcia ekonomii społecznej (ES) w Słupsku oraz 

promocja ES i rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Grupą docelową projektu są Podmioty 

ekonomii społecznej funkcjonujące w Słupsku oraz pracownicy instytucji pomocy społecznej, rynku 

pracy i integracji społecznej w zakresie promocji ES. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem 

Pracy w Słupsku.  

 

Działania zrealizowane przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku: 

- utworzony został Punkt Informacyjny. Specjalista ds. informacji udziela informacji w zakresie 

możliwości pozyskiwania funduszy. Poprzez punkt informacyjny dystrybuowane są głównie informacje o 

konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych (poprzez obsługiwane przez CIO strony 

internetowe: www.cio.slupsk.pl, www.obywatelski.slupsk.pl), projektach prowadzonych przez słupskie 

organizacje, czy też zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie organizacji 



pozarządowych, czy szerzej – podmiotów ekonomii społecznej. Punkt informacyjny prowadzi także 

biblioteczkę, do której zakupuje publikacje i inne materiały informacyjne dotyczące ekonomii społecznej 

i podmiotów funkcjonujących w tym obszarze (m.in. broszury „3w – warto wiedzieć więcej”, publikacje o 

tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). 

W ramach projektu w 2009 roku udzielono łącznie około 480 informacji. 

- wydano 12 „Biuletynów Informacyjnych” oraz 27 „Newsletterów”, redagowanych przez specjalistę 

ds. informacji.  

- zorganizowano 12 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 167 osób, w tym 

przedstawiciele słupskich organizacji pozarządowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. 

Spotkania poświęcone były między innymi wymianie informacji na temat prowadzonych działań, czy też 

ofert i warunków współpracy. 

- udzielono 96 porad ogólnych w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej 

- udzielono 124 porad specjalistycznych dotyczących rozliczeń finansowych wobec instytucji 

skarbowych i grantodawców publicznych 

- przeprowadzono 48 dni szkoleniowych w ramach szkoleń pojedynczych, szkoleń specjalistycznych,  

- działalność prowadził Inkubator  - jest to specjalna oferta kierowana do podmiotów, które po 

ukończeniu rocznego okresu inkubowania zdecydują się na stworzenie minimum jednego miejsca 

pracy. W 2009 roku wsparciem objęto 10 słupskich organizacji pozarządowych, z przedstawicielami 

których tutorzy przeprowadzili łącznie 698 godzin spotkań.  

 

 Projekt „Środki Europejskie w środku Europy – 5 lat doświadczeń” 

Termin realizacji: 01.10.2009 – 30.11.2009 

 

Projekt zakładał realizację działań informacyjno-promocyjnych realizowanych we współpracy z 

lokalnymi mediami – spotkań dla mieszkańców i władz miasta Słupsk oraz audycji radiowych i 

telewizyjnych w lokalnych mediach. Na poziomie lokalnym i regionalnym projekt skierowany był do 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Słupska oraz do przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego. Projekt zakładał również zrealizowanie działania skierowanego do 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski, które miało na celu zaprezentowanie dobrych 

praktyk wykorzystania środków europejskich w rozwoju lokalnych społeczności. Partnerami projektu 

byli: Radio Koszalin oraz Telewizja Kablowa Kanał 6.  

 

Działania zrealizowane w 2009 roku: 



 2 spotkania „Kawiarenki Obywatelskiej” – łącznie w spotkaniach uczestniczyło 109 osób. 

Spotkania, mające charakter otwarty, poświęcone były wykorzystaniu funduszy europejskich w 

Słupsku oraz wykorzystanie środków europejskich przez słupskie organizacje pozarządowe. 

 ogólnopolska konferencja „Środki europejskie w środku Europy – 5 lat doświadczeń” – 

poświęcona została wykorzystaniu środków europejskich w Polsce. Na konferencję zaproszeni 

zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski oraz przedstawiciele lokalnego 

samorządu i instytucji korzystających ze środków z Unii Europejskiej. Konferencja podzielona 

była na bloki tematyczne, które obejmowały takie obszary jak: rozwój Ekonomii Społecznej w 

Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, doświadczenia różnych regionów w 

korzystaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacja Działania 5.4 

POKL w Polsce – Dobre rządzenie – doświadczenia i perspektywy. W panelach dyskusyjnych 

udział wzięli eksperci na co dzień zajmujący się problematyką wykorzystania środków 

europejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących projekty finansowane z 

Unii Europejskiej. Podczas konferencji zostały przedstawione również modelowe i innowacyjne 

przykłady wykorzystania środków z Unii Europejskiej przez organizacje społeczne, dotycząc 

m.in aktywizacji kobiet i środowisk wiejskich w Polsce. W konferencji udział wzięło łącznie 59 

osób.  

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

rozpoczęło w grudniu 2007 roku prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza 

prowadzona była w następujących obszarach: 

a) informacja i doradztwo w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

administracji publicznej (70.22.Z) 

b) Produkcja programów telewizyjnych i nagrań video (59.11.Z) 

c) Postprodukcja nagrań telewizyjnych i nagrań video (59.12.Z) 

d) Produkcja nagrań dźwiękowych (59.20.Z) 

e) Doradztwo w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii w organizacjach pozarządowych 

(62.02.Z) 

f) tworzenie baz danych i przetwarzanie danych (63.11.Z) 

g) prowadzenie badań opinii publicznej (73.20.Z) 

h) organizowanie konferencji, targów i wystaw (82.30.Z) 

i) prowadzenie szkoleń i warsztatów (85.59.B) 



j) organizacja imprez i festynów (93.29.Z) 

k) reklama w wydawnictwach papierowych i elektronicznych (73.11.Z) 

l) wykonywanie projektów graficznych (74.10.Z) 

m) wspieranie działalności administracyjnej (82.11.Z) 

n) Wydawanie biuletynów informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej (58.14.Z) 

o) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 

p) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) 

q) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) 

r) prowadzenie stron internetowych, (63.12.Z) 

 

4. Odpisy uchwał podjętych w 2009 roku: 

 

Uchwały walnego zgromadzenia 

 Uchwała nr 1/02/2009 podjęta w dniu 03.02.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich wdraża realizację projektu TURBINA i przeznacza na ten cel 

środki przekazane z 1% podatku. 

 Uchwała nr 1/05/2009 podjęta w dniu 25.05.2009 

Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o § 24 pkt. 12 Statutu zatwierdza sprawozdanie Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich w Słupsku za rok 2008 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 126814,19 

zł oraz stratą w kwocie 1963,82 zł. Zarząd Stowarzyszenia postanawia powstałą stratę za rok 2008 

pokryć z dochodu uzyskanego w roku 2009. 

 Uchwała nr 1/09/2009 podjęta w dniu 25.09.2009 

Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o § 24 pkt. 12 Statutu zatwierdza zmiany w polityce rachunkowości 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich - Aneks nr 2 do polityki rachunkowości, który wchodzi w życie z dniem 

01.01.2009.   

 Uchwała nr 2/25/05/2009 podjęta w dniu 25.05.2009 

Walne Zgromadzenie Członków Centrum Inicjatyw Obywatelskich w oparciu o § 18 pkt. 2 udziela 

absolutorium Zarządowi Centrum Inicjatyw Obywatelskich.  

 Uchwała nr 3/25/05/2009 podjęta w dniu 25.05.2009 

Walne Zgromadzenie Członków Centrum Inicjatyw Obywatelskich w oparciu o § 18 pkt. 3 wybrało nowy 

skład Zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w osobach:  

Prezes – Marta Makuch 

Wiceprezes – Helena Matul  

- Marcin Dadel – Skarbnik 



- Krystyna Popiel – Sekretarz 

- Grzegorz Basarab – Członek 

 

Uchwały zarządu stowarzyszenia 

 

 Uchwała nr 1/06/2009 podjęta w dniu 29.06.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 2 Statutu  wyznacza prezesa  Martę 

Makuch  jako pełnomocnika , która jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych  w przypadku podpisywania umów handlowych, umów cywilno-prawnych  i  nawiązywania 

umów partnerskich. 

 Uchwała nr 1/12/2009 podjęta w dniu 14.12.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 2 Statutu  wyznacza prezesa  Martę 

Makuch  jako pełnomocnika , która jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych  w przypadku podpisywania umów handlowych, umów cywilno-prawnych  i  nawiązywania 

umów partnerskich oraz udzielać pełnomocnictw. 

 Uchwała nr 2/06/2009 podjęta w dniu 29.06.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 2 Statutu  wyznacza Wiceprezesa 

Helenę Matul  jako pełnomocnika , który jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych  w przypadku podpisywania umów handlowych, umów cywilno-prawnych  i  nawiązywania 

umów partnerskich. 

 Uchwała nr 2/12/2009 podjęta w dniu 14.12.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 2 Statutu  wyznacza  Wiceprezesa 

Helenę Matul  jako pełnomocnika , który jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach 

majątkowych  w przypadku podpisywania umów handlowych, umów cywilno-prawnych  i  nawiązywania 

umów partnerskich oraz udzielać pełnomocnictw. 

 Uchwała nr 3/06/2009 podjęta w dniu 29.06.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 1 Statutu  udziela pełnomocnictwa do 

zaciągania zobowiązań majątkowych  wiceprezesowi  Helenie Matul działającej w reprezentacji łącznie 

z Prezesem . 

 Uchwała nr 4/06/2009 podjęta w dniu 29.06.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 1 Statutu  udziela  

pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań majątkowych członkowi zarządu Grzegorzowi  Basarab  

działającemu  w reprezentacji łącznie z Prezesem . 



 Uchwała nr 5/06/2009 podjęta w dniu 29.09.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 1 Statutu  udziela pełnomocnictwa do 

zaciągania zobowiązań majątkowych  sekretarzowi Stowarzyszenia Krystynie Popiel  działającej w 

reprezentacji łącznie z Prezesem . 

 Uchwała nr 6/06/2009 podjęta w dniu 29.06.2009 

Zarząd Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w oparciu o § 29 punkt 1 Statutu  udziela  

pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań majątkowych  skarbnikowi Stowarzyszenia 

Marcinowi Dadelowi działającemu w reprezentacji łącznie z Prezesem . 

  


