
Sprawozdanie z działalności 

 Fundacji INSPIRATORNIA 

 z siedzibą w Warszawie, ul. Zielone Zacisze 3 lok 111 

  za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 

 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). 

 

1. Dane rejestracyjne: 

 

Fundacja INSPIRATORNIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 3 lok 111 

wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.06.2010 r. pod numerem księgi 

0000358511 numer NIP 5242714059 numer REGON 142459330 

 

Dane członków zarządu fundacji: 

Maja Anna Ruszpel – prezes zarządu 

Dominika Krzywotulska-Grydlik  – członek zarządu 

 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

W roku 2018 Fundacja Inspiratornia zrealizowała następujące projekty: 

 

„POPULARYZACJA PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 

W PRASIE, RADIU, TV I INTERNECIE – IV EDYCJA KONKURSU DLA 

DZIENNIKARZY UZALEŻNIENIA XXI WIEKU”. 

 

Celem IV edycji konkursu „Uzależnienia XXI wieku”, podobnie jak w przypadku 

poprzednich edycji, była dalsza popularyzacja tematyki uzależnień behawioralnych 

w mediach oraz zachęcanie dziennikarzy do poruszania problematyki uzależnień 

behawioralnych – opisywania problemu, informowania populacji ogólnej o istniejących 

uzależnieniach, o tym jak je rozpoznawać i gdzie szukać pomocy. Tym samym dotarcie 



z informacjami edukacyjnymi i profilaktycznymi do szerokiej grupy odbiorców: internautów, 

czytelników, widzów czy słuchaczy. 

W konkursie mogli uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także redakcji portali 

internetowych, których prace dotyczące uzależnień behawioralnych zostały opublikowane 

między 07.11.2017 r. a 28.10.2018 r.  

W IV edycji konkursu, jury w składzie Mariusz Szczygieł – przewodniczący,  

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL oraz dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu 

SWPS przyznali następujące nagrody: I  dla Agnieszki Urazińskiej – za reportaż 

Chore na granie opublikowany w tygodniku Wysokie Obcasy, II  dla Izabeli 

O’Sullivan za reportaż „Byłam jak chomik w kołowrotku”. Pracoholizm dotyka kobiet 

w takim samym stopniu jak mężczyzn, który ukazał się na stronie Weekend Gazeta.pl, 

III miejsce dla Jakuba Jamrozka – za audycję radiową Hazard – kiedy życie staje się 

grą wyemitowaną na antenie Czwórki Polskiego Radia. Ponadto otrzymali: Marcin 

Piątek za reportaż Zgrani do granic, który ukazał się w tygodniku Polityka oraz Ludmiła 

Anannikova za artykuł Złapani w sieć opublikowany w Gazecie Wyborczej. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

 

WDRAŻANIE I RÓZWÓJ PROGRAMU ODPOWIEDZIALNEJ GRY W FIRMACH 

HAZARDOWYCH 

Jednym z głównych celów projektu było przeprowadzenie szkoleń poświęconych tematowi 

promowania odpowiedzialnego podejścia do gry, wśród firm bukmacherskich i pracowników 

kasyn. Zgodnie z planem w czerwcu przeprowadziliśmy szkolenia skierowane 

do  pracowników legalnie działających firm bukmacherskich - Totolotka, Fortuny i ForBet, 

w październiku natomiast pracowników Casinos Poland. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 

155 osób. 

Szkolenia prowadzone były przez Arjana Korstjensa i Maję Ruszpel. Uczestnicy szkoleń 

zapoznali się z dostępnymi badaniami na temat uzależnienia od hazardu i dowiedzieli się 

czym jest to uzależnienie. Poznali psychologiczne profile graczy i aspekty związane 

z odpowiedzialnym marketingiem w kontekście hazardu i Odpowiedzialnej Gry. Poznali 

narzędzia i rozwiązania jakie są stosowane w firmach hazardowych w ramach OG. 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,138929,24076714,nalogowe-hazardzistki-chore-na-granie.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24045212,bylam-jak-chomik-w-kolowrotku-pracoholizm-dotyka-kobiet-w.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24045212,bylam-jak-chomik-w-kolowrotku-pracoholizm-dotyka-kobiet-w.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24045212,bylam-jak-chomik-w-kolowrotku-pracoholizm-dotyka-kobiet-w.html
https://polskieradio24.pl/10/4023/Artykul/2194489,Nikt-nie-jest-odporny-na-szpony-hazardu
https://polskieradio24.pl/10/4023/Artykul/2194489,Nikt-nie-jest-odporny-na-szpony-hazardu
https://archiwum.polityka.pl/art/zgrani-do-granic,388286.html
http://wyborcza.pl/7,87647,23404680,dzieci-zlapane-w-siec.html


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

 

Z MISJĄ I EDUKACYJNIE – O UZALEŻNIENIACH W POLSKIM RADIU – II EDYCJA  

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ogólnej Polaków na temat zagrożeń 

związanych z problemowym i patologicznym hazardem i innymi uzależnieniami 

behawioralnymi. Upowszechnianie wiedzy na temat czynników chroniących przed hazardem 

problemowym i patologicznym oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi. Jak również 

upowszechnienie informacji oraz edukowanie populacji ogólnej na temat uzależnień 

behawioralnych. 

Zrealizowany został cykl audycji w Polskim Radiu RDC oraz kampania radiowa poświęcona 

uzależnieniom behawioralnym. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

 

RAZ, DWA, TRZY, UZALEŻNISZ SIĘ TY – CZTERY REPORTAŻE O 

UZALEŻNIENIACH 

Projekt „Raz, dwa, trzy uzależnisz się ty” był pionierskim projektem poświęconym 

współpracy z wybranymi reportażystami nad pogłębieniem tematyki uzależnień 

behawioralnych. Efektem projektu było powstanie 4 reportaży poświęconych: uzależnieniu od 

seksu, pracy, hazardu i gier komputerowych. Każdy z nich został opublikowany w 

wysokonakładowej prasie oraz na stronach www macierzystych redakcji o dużym zasięgu. 

Każdy z reportaży poprzedzony został dogłębnym, rzetelnym researchem oraz dokumentacją, 

którą przeprowadzili autorzy reportaży. Historie zostały skomentowane z różnych perspektyw 

przez najważniejszych – w danej dziedzinie - ekspertów w kraju oraz poparte najnowszymi 

badaniami naukowymi.  

O najwyższy poziom merytoryczny reportaży zadbali opiekunowie autorów reportaży 

Mariusz Szczygieł, który podjął się tutoringu i nadzoru nad rzetelnością i jakością literacką 

tekstu oraz Maja Ruszpel, która odpowiedzialna była za dostarczenie najnowszej i 

udowodnionej naukowo wiedzy na temat poszczególnych uzależnień oraz za pomoc w 

dotarciu do ekspertów i bohaterów (od pacjentów po terapii lub członków grup 



samopomocowych opartych na 12 krokach do naukowców realizujących aktualnie projekty 

badawcze). 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

 

WSPÓŁCZEŚNI NAŁOGOWCY WIDZIANI OKIEM POLSKICH NAUKOWCÓW   

Celem projektu było wypromowanie badań realizowanych przez polskich naukowców w 

obszarze uzależnień behawioralnych poprzez  działania media i public relations. Tym samym 

podniesienie poziomu wiedzy populacji ogólnej na temat zagrożeń związanych z 

problemowym i patologicznym hazardem oraz z innymi uzależnieniami behawioralnymi 

poprzez publikację reportaży poświęconych uzależnieniom czynnościowym. 

W projekcie pilotażowym zostały wybrane dwa badania realizowane przez dr Bernadetę 

Lelonek-Kuletę z KUL., które były współfinansowane ze środków FRPH. 

Zrealizowano 2 konferencje prasowe dotyczące badań nad uzależnieniami behawioralnymi w 

wyniku, których ukazało się ok. 32 różnych publikacji. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

 

UNPLUGGED 

Fundacja Inspiratornia przprowadziła projekt szkoleń adresowanych do pedagogów 

i nauczycieli  z Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających 

przez Uczniów „Unplugged”. Program jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, 

adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat i jest wdrażany w Polsce. 

Unplugged opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse 

Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu 

w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została 

potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Stąd popularyzacja tej dobrej praktyki wśród osób 

mających zawodowo kontakt z młodzieżą. Szkolenie prowadzi pedagog i specjalista terapii 

uzależnień Elżbieta Stawecka – na co dzień pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki 

ORE. 

 



 

Do pierwszej edycji szkoleń zgłosiło się ponad 230 chętnych – pedagogów, 

psychologów szkolnych, nauczycieli. Także po zakończeniu naboru uczestników 

Fundacja Inspiratornia otrzymywała zapytania dotyczące możliwości uczestnictwa 

w projekcie. Niestety mogliśmy przyjąć tylko 100 osób. 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej – nie jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorców. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

Nie wystąpiły 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Spadek 0 

Zapis 0 

Darowizna 23.602,45 

Z budżetu państwa , w tym: 

– Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii 

272.754,25 

272.754,25 

Z budżetu gminy 0 

Przychody z działalności gospodarczej 0 

Pozostałe przychody finansowe  0 

Pozostałe przychody operacyjne  573,00 

RAZEM: 296.929,70 

 

 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

 

KOSZTY PONIESIONE: 

na realizację celów statutowych fundacji 296.620,25 

na wydatki administracyjne i pozostałe 30,00 



na działalność gospodarczą  0 

pozostałe koszty finansowe i operacyjne 153,33 

Razem 296.803,58 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych kosztów administracyjnych i pozostałych: 

 

Nie wystąpiły 

 

7. Informacje o zatrudnieniu w fundacji : 

a) liczba osób zatrudnionych w fundacji    0 

b) podział według zajmowanych stanowisk                      n/d 

c) zatrudnieni wyłącznie w działalności gospodarczej  0 

 

I. Wynagrodzeniach wypłaconych w fundacji z wyodrębnieniem w działalności 

gospodarczej: 

  Wynagrodzenia łącznie      w tym     Wynagrodzenia-działalność gosp.         

a) Wynagrodzenia   0                       0 

b) Nagrody     0      0 

c) Premie    0      0 

d) Inne świadczenia   0      0 

 

II. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 

a) Wypłaconego łącznie członkom zarządu – 0 zł 

b) Osobom kierującym działalnością gospodarczą:   

- Wynagrodzenia  0 

- Nagrody               0 

- Premie  0 

- Inne świadczenia 0 

 

III. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia, dzieło: 

Wypłacone -     85.204,00 zł   

 Wypłacone w działalności gospodarczej –            n/d 

 

 



 

IV. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 

Podział na wysokości udzielonych pożyczek 0 

Wskazanie pożyczkobiorców 0 

Warunki przyznania pożyczek 0 

Podanie podstawy statutowej udzielania pożyczek 0 

 

 

 

V. Lokaty bankowe fundacji: (na dzień 31.12.2018 r.) 

 

Volkswagen Bank 0 zł 

 

VI. Wartość nabytych obligacji przez fundację –  

 

VII. Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego –   

 

VIII. Wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 

 

IX.  Spółki prawa handlowego w których nabyto udziały / akcje: --- 

 

X. Nabycie nieruchomości 

a) Przeznaczenie nabytych nieruchomości – 

 

b) Wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości –  

 

XI. Nabycie pozostałych środków trwałych -  0 

XII. Wartość aktywów fundacji          880,76 zł 

XIII. Wartość zobowiązań fundacji       0 zł 

 

8. Przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach 

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń                             

 

9. Działalność zlecona fundacji przez: 



I. Podmioty państwowe:                   272.754,25 

a) Usługi                           272.754,25       

b) Państwowe zadania zlecone            0 zł 

c) Zamówienia publiczne               0 zł 

d) Wynik finansowy tej działalności             0 zł 

 

II. Podmioty samorządowe:                           0 zł 

a) Usługi                       0 zł 

b) Państwowe zadania zlecone         0 zł 

c) Zamówienia publiczne          0 zł 

d) Wynik finansowy tej działalności        0 zł 

 

 

10. Rozliczenie fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. 

 

11. Składane deklaracje podatkowe 

Fundacja składała  następujące deklaracje : CIT-8, PIT4R, PIT8AR 

 

12. Przeprowadzone  w okresie sprawozdawczym kontrole. 

Nie wystąpiły 

 

 

 

 

 

......................................     ........................................... 

(podpis członka zarządu)       (podpis członka zarządu) 


