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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego 

 za rok 2012  

 

  

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X; 

 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

  

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania 

(wypełnia MPiPS) 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
 
FUNDACJA GREENPEACE POLSKA 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe Kraj 

 Polska
 Województwo 

mazowieckie
 Powiat  

warszawski
 

Gmina 
Warszawa

 Ulica 
Lirowa

 Nr domu 
13

 
Nr lokalu - 

Miejscowość 
Warszawa

 Kod pocztowy 
02-387

 Poczta 
Warszawa

 Nr telefonu 
22 659 84 99

 

Nr faksu 
22 841 46 83

 

E-mail: info@greenpeace.pl Strona WWW                                www.greenpeace.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

21.11.2003 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

2007 

5. Numer REGON 
           015644190 

6. Numer KRS 
                0000180402 

file:///D:/Bilans.2011/Greenpeace.2011/___wersja%20ostateczna%20004/www.greenpeace.pl
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 

Alexander Egit - prezes zarządu 

Gertrud Korbler – członek zarządu 

         - 

         - 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru) 

Ann Marie Weber 

Willi Haas 

Heinz Reindl 

         - 

9. Cele statutowe organizacji 

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

 ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz 
naturalnych warunków życia człowieka  

 rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w 
zakresie ochrony środowiska.  

 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji) 

 upowszechnianie informacji o istniejących 
zagrożeniach w dziedzinie ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez organizację pokojowych 
wystąpień skierowanych przeciwko niszczeniu 
podstawowych warunków życia ludzi, zwierząt i roślin,  

 organizację publicznych prelekcji, spotkań, wystaw, 
festynów związanych z problematyką ochrony 
środowiska  

 działalność popularyzatorską i publicystyczną, w 
szczególności poprzez dystrybucję materiałów 
informacyjnych, w tym ulotek i prasy, dotyczących 
celów i działalności Fundacji  

 wszelkie inne, dozwolone prawem działania, które 
mogą służyć osiągnięciu celów Fundacji. 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 

1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

2. 
3. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego 

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Fundacja Greenpeace Polska prowadzi działania w ramach ogólnoświatowych, tematycznych 
kampanii, związanych z najbardziej istotnymi, globalnymi zagrożeniami dla bioróżnorodności i 
środowiska, do których należą: 
1.Zniszczenie lasów i lasów deszczowych  

W Polsce działania koncentrują się na ochronie Puszczy Białowieskiej i promowaniu obywatelskiej 
inicjatywy zmiany ustawy o parkach narodowych oraz informowanie na temat wydarzeń 
międzynarodowych, związanych z ww. tematyką. Fundacja Greenpeace Polska jest członkiem 
koalicji organizacji ekologicznych, które popierają obywatelski projekt nowelizacji ustawy o parkach 
narodowych. W 2012 Greenpeace współpracował z firmą Expressmap przy wydaniu laminowanej 
mapy turystycznej Puszczy Białowieskiej, pokazującej atrakcje przyrodnicze, dominujące gatunki 
drzew, wiek lasu, starodrzewy oraz miejsca występowania zwierząt. Greenpeace dostarczył ww. 
warstwy do wydania mapy. Stworzony został także projekt internetowy Razem dla Puszczy, więcej 
informacji można znaleźć na stronie http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/lasy-
naturalne/razem-dla-puszczy/. 
2. Przeławianie i zanieczyszczenie mórz i oceanów 

W lutym 2012 roku opublikowany został raport „Europejskie Rybołówstwo na rozdrożu” 
przedstawiający obecny stan mórz i oceanów światowych (gdzie łowi europejska, w tym polska 
flota rybacka), problemy związane z europejskim i polskim rybołówstwem, a także prezentuje 
informacje na temat trwającej nowelizacji Europejskiej Wspólnej Polityki Rybackiej, Raport 
dostępny jest w formie drukowanej, oraz do pobrania w formacie .pdf na stronie internetowej 
www.greenpeace.pl 
(http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/390457/Raport%20CFP%2016-03-2012.pdf). 
Na wiosnę Greenpeace Polska umożliwił ekipie TVN24 pobyt na statku „Arctic Sunrise”, dzięki 
czemu przygotowany został materiał na temat połowów floty europejskiej u wybrzeży Afryki. 
Materiał jest dostępy na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/12691,1742261,0,1,duzy-moze-
wiecej-europa-przelawiaafrykanskie-wybrzeza,wiadomosc.html. 24 kwietnia 2012 ruszyła w Polsce 
kampania Fish Fights, przy udziale Roberta Makłowicza, a wspierana przez większość NGOsów 
pracujących na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Nagłaśnia ona problem odrzutów w 
rybołówstwie, czyli wyrzucanie za burtę ryb, których z różnych względów nie można przywieźć do 
portu. Na stronie  www.rybazaburta.pl można dowiedzieć się więcej i podpisać petycję o 
powstrzymanie odrzutów.  Przedstawiciele Fundacji spotykali się również z  rybakami 
przybrzeżnymi, jak również z detalistami oferującymi w Polsce ryby, produkty rybne i owoce 
morza.  W ramach kampanii na rzecz reformy Wspólnej Polityka Rybołówstwa Fundacja 
zorganizowała w lipcu w Gdańsku wystawę zdjęć, oraz zaprezentowała ogromny dmuchany model 
trawlera. Na wystawę składały się zdjęcia obrazujące destrukcyjne metody połowowe, 
marnotrawstwo w rybołówstwie i jago przemysłowe oblicze. Wydarzenie było również uzupełnione 
pokazem filmów o tematyce morskiej i zajęciami dla dzieci. Miało ono na celu poinformowanie 
mieszkańców Trójmiasta i przebywających tam turystów o problemie przełowienia i wskazanie 
rozwiązania, jakim powinno być wprowadzenie właściwych zapisów w nowej Wspólnej Polityce 
Rybołówstwa oraz kto jest za to odpowiedzialny w Polsce. W 2012  trwała również realizacja 
30minutowego filmu dokumentalnego. Będzie on pokazywał sylwetki polskich rybaków 
przybrzeżnych pochodzących z małej wioski rybackiej Chłopy na wybrzeżu środkowym. Na bazie 
ich historii zostanie pokazane, jak zmieniło się rybołówstwo na skutek złego zarządzania. 17 
września opublikowany został czwarty Ranking Detalistów. Ostatnie cztery lata pracy przyniosły 
rezultaty rankingu: większość detalistów przyjęła bardziej zrównoważoną politykę zakupów. 
Najlepszy okazał się LIDL, który jest z Greenpeace w stałym kontakcie. Fundacja prowadzi też 
stałą pracę polityczną, czyli spotkania i listy, które mają wpłynąć na stanowisko polskiej 
administracji rybołówstwem wobec Wspólnej Polityki Rybackiej. Ponieważ drobni rybacy są ważną 
częścią przyszłej Wspólnej Polityki Rybackiej, Fundacja wspiera tę grupę i motywuje do działania.  
3.Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne oraz energia  

Fundacja Greenpeace Polska brała udział w konsultacjach projektu programu energetycznego dla 
Polski, zgłaszając swoje krytyczne uwagi do tego programu. Wspierała także informacyjnie gminy, 

w których planowana jest budowa elektrowni atomowej.Organizacja prowadziła także działania na 

rzecz odejścia od najbardziej szkodliwej formy wydobycia węgla brunatnego – kopalni 
odkrywkowych.  

http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/lasy-naturalne/razem-dla-puszczy/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/lasy-naturalne/razem-dla-puszczy/
http://www.greenpeace.pl/
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/390457/Raport%20CFP%2016-03-2012.pdf
http://www.tvn24.pl/12691,1742261,0,1,duzy-moze-wiecej-europa-przelawiaafrykanskie-wybrzeza,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/12691,1742261,0,1,duzy-moze-wiecej-europa-przelawiaafrykanskie-wybrzeza,wiadomosc.html
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym cd. 

1. Opis działalności pożytku publicznego cd. 

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację cd. 

Pod koniec kwietnia 2012 Greenpeace współorganizował, jako jeden z kluczowych partnerów, 
drugą krajową konferencję “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. Po raz pierwszy konferencja odbyła się 
w najbardziej reprezentacyjnej sali polskiego Sejmu. Stawiło się około 250 osób, w tym członkowie 
parlamentu, burmistrze, naukowcy i były minister. Przedstawiciel organizacji, Iwo Łoś, był jednym z 
kluczowych mówców zarówno na głównej konferencji, jak i na towarzyszącej jej konferencji 
prasowej, która również odbyła się w Sejmie, z udziałem głównych przeciwnych odkrywkom 
sprzymierzeńców i ekspertów, w tym byłego Ministra Środowiska Macieja Nowickiego. Pod koniec 
maja Fundacja uruchomiła specjalną aplikację Facebook 2020, pokazująca jak będzie wyglądała 
nasza tablica/wall w przyszłości, w której borykać będziemy się z dotkliwymi przerwami w 
dostawach prądu. Celem aplikacji było zwrócenie uwagi na tematy związane z efektywnością 
energetyczną i wyczerpywanie się kopalnych paliw.  W ramach tego działania Fundacja zwróciła 
się również do Kancelarii Premiera z zapytaniami o przyszłość polskiego rynku energii,  źródła 
odnawialne oraz przeznaczenie przychodów z aukcji uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, które od przyszłego roku trafią do budżetu państwa. Odpowiedzi, które 
przygotowała Kancelaria Premiera można znaleźć na stronie http://on.fb.me/M7KfCS. Aplikacja 
została również przeniesiona do rzeczywistości podczas Candle Party, które odbyło się 16 
czerwca. Podczas imprezy uczestnicy mogli wpisywać na prawdziwą szarą ścianę komentarze i 
pytania skierowane do Premiera.  Aplikację nadal można zobaczyć pod adresem: www.ciemna-
strona.pl. 26 września Fundacja rozpoczęła kampanię Ekopozytywni, która polegała na wizytach 
przedstawicieli organizacji specjalnie przygotowanym samochodem-kamperem w gminach i 
miejscowościach trzech województw, w których planowana jest budowa kopalni odkrywkowych 
węgla brunatnego oraz powiązanych z nimi elektrowni. W ramach objazdu zorganizowane zostały 
konferencje prasowe. Odbyły się także spotkania z posłami na Sejm z rejonów planowanych 
kopalni. Posłom przekazane zostały kopie zebranych wcześniej podpisów pod petycją wzywającą 
ich do wprowadzenia ustaw przyjaznych ludziom i przyrodzie, wykluczających nowe odkrywki. 
Zorganizowano też szereg otwartych spotkań (połączonych z wystawą zdjęć z odkrywek) dla 
mieszkańców i mediów w gminach zagrożonych odkrywkami.  
Fundacja prowadzi też kampanię na rzecz odejścia od stosowania energii atomowej, W dniach 9-
11 marca zorganizowane zostały wydarzenia, mające na celu upamiętnienie katastrofy w 
Fukushimie. Z tej okazji zorganizowane zostały spotkania z mieszkankę Fukushimy, dyrektorką 
przedszkola w tym mieście, Sadako Monma. Spotkania odbyły się w Gdańsku (gdzie otwarto 
również wystawę fotograficzną w Galerii Bałtyckiej), Krokowej, Choczewie i Koszalinie. Wystawa 
fotograficzna współorganizowana była z Fundacją Heinrichia Boella. W kilku miastach Polski 
odbyły się także happeningi, upamiętniające rocznicę wydarzeń w Fukushimie. W lecie 2012 
wolontariusze organizacji brali także aktywny udział w Obozie Antyatomowym w Lubiatowie.  
W lato 2012 globalna organizacja Greenpeace rozpoczęła międzynarodową kampanię na rzecz 
stworzenia przez ONZ w Arktyce sanktuarium wolnego od platform wiertnicznych i ogromnych 
trawlerów. Rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją do Narodów Zjednoczonych. Petycję 
można podpisać on-line na stronie www.uratujarktyke.pl, lub offline. W lato wolontariusze zbierali 
podpisy pod petycją w różnych miastach Polski, w niektórych z 
nich wolontariuszom organizacji towarzyszyła Paula, sztuczny, „32wwjhyyyyyyyyyyyyyżywy” miś 
polarny. Podpisy zbierane były także w ramach akcji świątecznej w ramach współpracy Fundacji 
Greenpeace Polska z Galerią Malta w Poznaniu.  
4. Wprowadzanie do środowiska naturalnego oraz żywności genetycznie modyfikowanych 
organizmów  

3 kwietnia 2012 zorganizowany został happening przed Kancelarią Premiera, podczas którego 
przez osiem godzin wolontariusze organizacji i zaproszeni goście grali na największym bębnie 
świata „Rytm Serca”. Celem działania było zwrócenie uwagi Premiera na konieczność  
wprowadzenia zakazu uprawy zmodyfikowanej kukurydzy. Podczas happeningu zorganizowanego 
wraz z Inicjatywą Obywatelską „GMO to nie to” przekazana została petycja w tej sprawie, którą 
podpisało już około 40,000 Polaków. 18 kwietnia przedstawiciele organizacji uczestniczyli w 
Sejmie na publicznym czytaniu ustawy, gdzie przekazali uwagi do projektu i podkreślili 
konieczność szybkiego wprowadzenia zakazu. Wiosną 2012 r. ruszyła ogólnopolska trasa 
Genetycznie Molestowane Organizmy, w której 3.fala.art.pl wraz z zaprzyjaźnionymi artystami 
poprzez street art i graffiti planowali dotrzeć z przekazem o GMO do mieszkańców polskich miast 
(Warszawa, Kraków, Nowy Sącz, Lublin, Gdynia, Wrocław, Gdańsk, Rumia, Szczecin, Łódź, 
Rzeszów, Koszalin, Olsztyn, Świdwin i Częśtochowa). Fundacja Greenpeace Polska jest 
partnerem akcji. Zimą 2012 (tuż przed wprowadzeniem nowej ustawy o nasiennictwie i zakazów 
uprawy dwóch odmian GMO w Polsce) wraz z  wraz z Inicjatywą Obywatelską „GMO to nie to” 
zorganizowana została akcja „GMO nie przejdzie!” (strona internetowa www.gmonieprzejdzie.pl) , 
na której zapisało się 25 000 osób.  
 
 
 
 
 

http://www.uratujarktyke.pl/
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym cd. 

1. Opis działalności pożytku publicznego cd. 

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację cd. 

W 2012 Fundacja Greenpeace Polska współpracowała także z Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska Andrzejem Jagusiewiczem oraz Wojewodą gdańskim i Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska oraz z dziennikarzami programu TVN UWAGA, w czasie podjętej interwencji 
w firmie Port Service w Gdańsku. Firma Port Service w nieprawidłowy sposób składowała 
kilkanaście tysięcy ton ziemi zanieczyszczonej HCB (Heksachlorobenzen), sprowadzonej z 
Ukrainy z przeznaczeniem do utylizacji w Polsce, zagrażając w ten sposób ludziom i środowisku 
naturalnemu.  
Fundacja prowadzi działalność informacyjną na temat ważnych zagadnień związanych z ochroną 
środowiska poprzez swoja stronę internetową www.greenpeace.pl, stronę organizacji na 
facebooku http://www.facebook.com/greenpeacepl?ref=ts&fref=ts oraz poprzez wysyłkę 
materiałów informacyjnych do swoich sympatyków (newsletter, informacje okolicznościowe). 
Wolontariusze w grupach lokalnych biorą także udział w różnych targach, stoiskach, happeningach 
etc. Organizacja współpracuje także z polskimi i zagranicznymi środkami masowego przekazu, 
udzielając odpowiedzi na zapytania tematyczne, udzielając wywiadów oraz biorąc udział w 
programach radiowych i telewizyjnych. 
 
 
 
 
 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 
„cały kraj", „zagranica") 

Cały kraj 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 

 tak 

 x nie 

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 

Lp. Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 
         -          -                          0 

2 
         -          -                          0 

3 
         -          -                          0 

4 
         -          -                          0 

http://www.greenpeace.pl/
http://www.facebook.com/greenpeacepl?ref=ts&fref=ts
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji 
Osoby 
fizyczne 

                         Około 500 

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
prawne 

                         0 

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 

tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 
3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 upowszechnianie informacji o istniejących 
zagrożeniach w dziedzinie ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez organizację pokojowych 
wystąpień skierowanych przeciwko niszczeniu 
podstawowych warunków życia ludzi, zwierząt i roślin  

 organizacja publicznych prelekcji, spotkań, wystaw, 
festynów, związanych z problematyką ochrony 
środowiska;  

 działalność popularyzatorską i publicystyczną, a w 
szczególności poprzez dystrybucję materiałów 
informacyjnych, w tym ulotek i prasy, dotyczących 
celów i działalności Fundacji; 

 
Kod PKD: 75.12.Z 

Kod PKD: 74.87.Z 

Kod PKD: 74.40.Z 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

  Cały kraj     

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 
 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak 

 x nie 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

         - 

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 
3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 

Kod PKD: 
         - 

 
Kod PKD: 

         - 

 
Kod PKD: 

         - 
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 
„cały kraj", „zagranica") 

         - 

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak 

 x nie 

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej 

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

         - 

Kod PKD:          - 

Kod PKD: 
         - 

Kod PKD: 
         - 

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 
„cały kraj", „zagranica") 

         - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 

5 387 362, 94zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 

0, 00 zł 

 
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

0, 00 zł 

 
3. Przychody z działalności gospodarczej 

0,  00zł 

 
4. Przychody z działalności finansowej 

0,  00zł 

 
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

2 156 440, 47 zł 

 
6. Ze źródeł publicznych ogółem: 

,  zł 
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w 
tym: 

 

  

 
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 

0,  00zł 

 
b) ze środków budżetu państwa 

0,  00zł 

 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

0,  00zł 

 
d) z dotacji z funduszy celowych 

0,  00zł 

 
7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 

2 920 047, 18 zł 

 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
0,  00zł 

 
b) z darowizn od osób fizycznych 

2 024 388, 53 zł 

 
c) z darowizn od osób prawnych 

895 658, 65 zł 

 
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 

0,  00zł 

 
e) ze spadków, zapisów 

0,  00zł 

 f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,  00zł 

 
g) z nawiązek sądowych 

0,  00zł 

 
h) ze świadczeń pieniężnych 

0,  00zł 

 
8. Z innych źródeł 

310 875, 29 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
0,  00zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 
0,  00zł 

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 
0,  00zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

0,  00zł 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 

2 156 440, 47 zł 

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

1 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

2 156 440, 47 zł 

2 
         - 

0,  00zł 

3 
         - 

0,  00zł 

4 
         - 

0,  00zł 
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą 

1 
- 

 ,   0,   00zł   

2 
         - 

0,  00zł 

3 
         - 

0,  00zł 

4 
         - 

0,  00zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana 
z 1% podatku 
dochodowego 

od osób 
fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 387 362,  94zł 2 156 440, 47 zł 

w 
tym: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 3 332 786,  43zł 2 156 440, 47 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,  00zł 0,  00zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,  00zł   

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

1 145 275, 33 zł 0, 00 zł 

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej 
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

814 578, 65 zł 0, 00 zł 

f) pozostałe koszty ogółem: 94 722, 53zł 0, 00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 

 X  z podatku dochodowego od osób prawnych 

 z podatku od nieruchomości 

 X z podatku od czynności cywilnoprawnych 

  X z opłaty skarbowej 

  X z opłat sądowych 

 

 z innych zwolnień -> jakich?         -________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 43, poz. 226) 

 tak 

 x nie 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 własność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 użytkowanie 

 użyczenie 

 dzierżawa 

x nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

28 osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 

(Aby określić przeciętne zatrudnienie, należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 
w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. 
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

22,90 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

285 osób 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

 tak 

X nie 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

osób fizycznych 

osób prawnych 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 

organizacja pozyskała ................ członków 

organizacja straciła ..................... członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 

niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

 x tak 

 nie 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy 
niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

0 osób 

100w 
tym: 

a) członkowie organizacji 0 osób 

b) pracownicy organizacji 0 osób 
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

 d) członkowie organu zarządzającego 0 osób 

 
e) inne osoby 0 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni 

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 
w okresie sprawozdawczym) 

100 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji 0 osób 

b) pracownicy organizacji 0 osób  

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
5 osób 

e) inne osoby 
95 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2 232 658, 36 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 1 592 126, 76 zł 

 wynagrodzenie zasadnicze 1 592 126, 76 zł 

 nagrody 0, 00 zł 

 premie 0, 00 zł 

 inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0, 00 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 640 531, 60 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 640 531, 60 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0, 00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 640 531, 60 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 0, 00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0, 00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0, 00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

2584,10 zł 
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0, 00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0, 00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

8 302 00 zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 

uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji — wówczas należy wpisać te uwagi 
w przygotowane pole) 

         - 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 tak 

 x nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0, 00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych 
         - 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną 
w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 tak 

 x nie 

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 
         - 

0, 00 zł 

2 
         - 

0, 00 zł 

3 
         - 

0, 00 zł 

4 
         - 

0, 00 zł 

5 
         - 

0, 00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

 tak 

 x nie 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 
         - 

0, 00 zł 

2 
         - 

0, 00 zł 

3 
         - 

0, 00 zł 

4 
         - 

0, 00 zł 

5 
         - 

0, 00 zł 
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych 
w okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 tak 

 x nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 

Lp. Nazwa zamówienia Kwota 

1 
         - 

0, 00 zł 

2 
         - 

0, 00 zł 

3 
         - 

0, 00 zł 

4 
         - 

0, 00 zł 

5 
         - 

0, 00 zł 

X. Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub 
co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 

lub akcji 
w kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów 

1          -          - 0 % 0 % 

2          -          - 0 % 0 % 

3          -          - 0 % 0 % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1          - 

2          - 

3          - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp. Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 
         -          -          - 

2 
         -          -          - 

3 
         -          -          - 

4 
         -          -          - 
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 
2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)  

 x tak 

 nie 

5. Dodatkowe informacje 

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
         - 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

Alexander Egit - prezes zarządu  

 

 

Gertrud Korbler – członek zarządu) 

 

 

 

Podpis Data wypełnienia 
sprawozdania 

 

2013-03-16 

Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli 
organizacja posiada pieczęć 

 


