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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ALTOWA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-386 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228512642

Nr faksu 228414683 E-mail info@greenpeace.pl Strona www www.greenpeace.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-11-21

2007-03-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01564419000000 6. Numer KRS 0000180402

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alexander Egit Prezes Zarządu TAK

Robert Cyglicki Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Heinz Reindl Przewodniczący Rady TAK

Florian Faber Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Karin Küblböck Członek Rady TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.1. ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych 
warunków życia człowieka;
1.2. rozszerzenie i pogłębienie świadomości społecznej w zakresie ochrony 
środowiska;
2. Działalność Fundacji nie ma na celu osiąganie zysku

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej 
działalności nieodpłatnej:
a) upowszechnienie informacji o istniejących zagrożeniach w dziedzinie 
ochrony środowiska, w szczególności poprze organizację pokojowych 
wystąpień skierowanych przeciwko niszczeniu podstawowych warunków 
życia ludzi, zwierząt i roślin (84.12.Z);
b) organizację publicznych prelekcji, spotkań, wystaw, festynów, 
związanych z problematyką ochrony środowiska (82.30.Z);
c) działalność popularyzatorską i publicystyczną, a w szczególności 
poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, w tym ulotek i prasy, 
dotyczących celów działalności Fundacji ( 73.11.Z)
2. Wszelkie inne, dozwolone prawem działania, które mogą służyć 
osiągnięciu celów Fundacji.
3. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Fundacja Greenpeace Polska kontynuowała swoją działalność w zakresie ochrony środowiska. Tematem 
szczególnie poruszanym podczas podejmowanych w tym roku działań był kryzys klimatyczny: jego przyczyny, obecne, jaki i 
przyszłe skutki, oraz przeciwdziałanie im. 
1. Nasilający się kryzys klimatyczny i będące jego skutkiem katastrofy skłaniają do podjęcia jeszcze bardziej stanowczych kroków 
na rzecz szybkiego odejścia od spalania paliw kopalnych i wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. W tym duchu Fundacja 
informowała swoich odbiorców na stronie internetowej o nowych raportach naukowych m.in. raport sporządzony przez 
europejski oddział Greenpeace dotyczący wpływu transformacji rynku energetycznego na miejsca pracy 
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/1286/raport-ochrona-klimatu-przyniesie-wiecej-miejsc-pracy-niz-obrona-wegla/. 
Fundacja podkreślała również, żeby osiągnąć cele wskazane w Specjalnym Raporcie Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC), Unia Europejska powinna wypracować neutralność klimatyczną do 2040 roku, co wiąże się z koniecznością 
podniesienia celu redukcji emisji do 65 proc. do 2030 roku. Przeprowadzone w kwietniu na zlecenie Fundacji Greenpeace 
Polska badanie opinii publicznej przez firmę Kantar pokazuje, że trzy czwarte wyborców chce Polski bez węgla w 2030 roku 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1239/trzy-czwarte-wyborcow-chce-polski-bez-wegla-w-2030-roku/. W lipcu 
Fundacja przekazała Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie ekspertyzę przygotowaną przez dr. Sylwestra 
Kraśnickiego, dotyczącą powstania planowanej na Lubelszczyźnie kopalni „Jan Karski”. Ekspertyza dostępna jest na stronie 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/3137/ekspertyza-kopalnia-jan-karski-grozi-zniszczeniem-przyrody-polesia/. 
Przeprowadzone badania ujawniły, że powstanie tej kopalni może zagrozić cennym obszarom przyrodniczym oraz naruszyć 
zasoby wodne w okolicy. W listopadzie Fundacja wydała publikację „Kadencja nadziei. Co należy wiedzieć, żeby uratować świat”, 
będącą zbiorem kilkunastu tekstów, poruszających tematykę kryzysu klimatycznego 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/4233/kadencja-nadziei-co-nalezy-wiedziec-zeby-uratowac-swiat-publikacja-
greenpeace-dla-nowych-wladz/.  W antologii umieszczone zostały, publikowane już wcześniej, teksty – między innymi papieża 
Franciszka, Grety Thunberg, Georgesa Monbiota czy polskich naukowców i naukowczyń – profesora Piotra Skubały, dr hab. 
Pauliny Kramarz, profesora Szymona Malinowskiego. Publikacja została przekazana wszystkim nowo wybranym 
parlamentarzystom i parlamentarzystkom.
2. W ramach kampanii na rzecz ekologicznego rolnictwa i różnorodności biologicznej Fundacja zwracała uwagę na negatywne 
skutki, jakie niesie dominujące obecnie przemysłowe rolnictwo i hodowla zwierząt, a także, jaki wpływ mają te dwie dziedziny 
na obecny kryzys klimatyczny. W lutym Greenpeace Polska opublikowała na stronie internetowej raport pt. Mięso poza kontrolą, 
link do publikacji https://www.greenpeace.org/poland/raporty/1728/mieso-poza-kontrola-raport-greenpeace/. Raport 
wskazuje na problemy, jakie stwarza przemysłowy chów zwierząt, zwracając szczególną uwagę na łamanie przepisów 
sanitarnych w rzeźniach i na problem niewydolności systemu kontroli. Daje również rekomendacje dotyczące odejścia od 
przemysłowej hodowli zwierząt w kierunku rolnictwa ekologicznego i ograniczenia spożycia mięsa. W kwietniu Fundacja 
udostępniła na swojej stronie publikację, przygotowaną przez europejski oddział Greenpeace, przetłumaczony na język polski pt. 
“Tuczenie problemu”. Raport skupia się na ogólnoeuropejskim sektorze przemysłowej produkcji zwierzęcej, kierunkach rozwoju 
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produkcji gospodarstw rolnych, wykorzystaniu gruntów rolnych pod uprawy na żywność dla zwierząt z hodowli przemysłowych 
i finansowym wsparciu przez Unię Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Autorzy raportu po przeprowadzonych 
analizach, wskazują, że dotychczasowa polityka rolna i jej wsparcie finansowe spowodowało intensyfikację produkcji 
przemysłowej zwierząt i wykorzystania gruntów rolnych pod jej potrzeby, co wywarło z kolei negatywny wpływ na przyrodę, 
klimat a także zdrowie publiczne. Raport dostępny jest pod adresem  
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/924/wiekszosc-naszych-pol-sluzy-produkcji-paszy-raport-greenpeace-tuczenie-
problemu/. W grudniu Fundacja objęła patronatem medialnym wydarzenie popularyzatorsko-edukacyjne skierowane do 
uczniów, związane z projekcją filmu dokumentalnego o tematyce ekologicznej pt. „Nasze Miejsce na Ziemi”. Seans odbył się w 
kinie Atlantic i poprzedzała go krótka prelekcja poprowadzoną przez koordynatorkę kampanii ds. różnorodności biologicznej i 
rolnictwa ekologicznego Fundacji Greenepace Polska. W ramach przybliżania problemu wymierania pszczół i owadów dziko 
zapylających Fundacja w maju, w dniu Międzynarodowego Dnia Pszczoły, zorganizowała dla mieszkańców Warszawy piknik przy 
Stacji Muranów, podczas którego zorganizowany został: pokaz filmu przyrodniczego, spacer etnobotaniczny poświęcony dzikim 
roślinom jadalnym i leczniczym w Ogrodzie Krasińskich z Karolem Szurdakiem (etnobotnika w praktyce), warsztaty robienia 
hoteli dla dzikich zapylaczy, warsztaty robienia woskowych świeczek, gry i zabawy dla dzieci oraz pszczele malowanie twarzy 
oraz pszczeli poczęstunek. Informacja o wydarzeniu została udostępniona na portalu Facebook Fundacji. Link do wydarzenia na 
Facebooku: https://www.facebook.com/events/303960160549477/. Kontynuując działania na rzecz ochrony owadów 
zapylających Fundacja zorganizowała zbiórkę podpisów pod apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjęcie 
Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających i wycofanie zgód na używanie zakazanych w Unii Europejskiej szkodliwych 
dla pszczół pestycydów. W sierpniu przedstawiciele Fundacji przekazali Premierowi 111 493 podpisów Polek i Polaków pod 
apelem. Wydarzeniu towarzyszył happening zorganizowany przez wolontariuszy i wolontariuszki Fundacji, którzy ustawili pod 
kancelarią klepsydrę, https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/3540/panie-premierze-ratuj-pszczoly-zanim-bedzie-za-
pozno-greenpeace-przekazal-premierowi-petycje-w-sprawie-owadow-zapylajacych. 
3. Kulminacją działań Fundacji Greenpeace Polska na rzecz zapylaczy była organizacja corocznej akcji crowdfundingowej 
„Adoptuj Pszczołę”. W październiku 2019 r. odbyła się jej 7 edycja, podczas której adoptowano ponad 100 tys. wirtualnych 
pszczół. Głównym celem akcji „Adoptuj Pszczołę” jest zbudowanie społeczności osób zaangażowanych w ochronę zapylaczy 
oraz zbieraniu środków na realizację pszczelich projektów Fundacji jak skierowana na wprowadzenie zmian systemowych 
Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających. Więcej informacji o akcji, prowadzonych w jej ramach działaniach, a także 
o tym jak zaadoptować pszczołę, można przeczytać na stronie  https://adoptujpszczole.pl/. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 
Fundacji zorganizowano również liczne happeningi o charakterze informacyjno-popularyzatorskim w różnych miastach polski.  
4. W ramach kampanii na rzecz ochrony lasów i innych obszarów cennych przyrodniczo Fundacja Greenpeace Polska 
kontynuowała dotychczasowe działania zmierzające do objęcia pełną ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej. Na bieżąco 
monitorowała decyzję podejmowane przez rząd i przedsiębiorstwo Lasy Państwowe w sprawie Puszczy i informowała o nich na 
swojej stronie internetowej i w portalach społecznościowych: 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1391/organizacje-pozarzadowe-bija-na-alarm-dzialania-planowane-przez-
lasy-panstwowe-zaszkodza-puszczy-bialowieskiej/, https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/510/zamiast-ochrony-
przyrody-interes-lasow-panstwowych-organizacje-pozarzadowe-pisza-do-premiera-ws-ministra-srodowiska-i-puszczy-
bialowieskiej/. Również w ramach tej kampanii Fundacja prowadziła dalsze działania na rzecz naprawy systemu ochrony żubrów 
w Polsce i zwiększenia przejrzystości podejmowanych decyzji, krytykując jednocześnie planowane odstrzały tych zwierząt w 
Nadleśnictwach Borki i Krynki, a także w stadzie bieszczadzkim.  Więcej informacji na stronie 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/1569/nieprzejrzysty-system-morderczy-dla-zubrow-musimy-to-zmienic/. 
Fundacja zaniepokojona również planami wprowadzenia zmian w ochronie wilków i zezwolenia na ich odstrzał, udostępniła w 
kwietniu, w internecie petycję skierowaną do Ministra Środowiska, nawołującą do powstrzymania tych zmian i wprowadzenia 
nowej strategii ochrony wilków w Polsce, opartej o aktualną wiedzę naukową. Apel dostępny jest na stronie 
https://act.greenpeace.org/page/40599/petition/1?ea.tracking.id=Fb. Ponadto w ramach prowadzonej kampanii, z inicjatywy 
mieszkańców Biebrzy i wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, Fundacja uruchomiła petycję przeciwko budowie dróg 
ekspresowych przez serce Mazur oraz przez Dolinę Biebrzy. Petycja dostępna jest pod adresem 
https://act.greenpeace.org/page/44903/petition/1?locale=pl-PL.
5. W 2019 r. Fundacja Greenpeace Polska zorganizowała szereg działań, których celem było zwrócenie uwagi na masową 
produkcję plastikowych produktów jednorazowego użytku i problemy, jakie ta produkcja stwarza dla środowiska, a także 
wezwanie głównych producentów odpowiedzialnych za ich produkcję do jej ograniczenia. Wydarzenia zorganizowano w 
miejscowościach nad Morzem Bałtyckim: w Gdańsku, Międzyzdrojach i Kołobrzegu, gdzie stworzono strefy Greenpeace 
#BezPlastiku, które stały się miejscem spotkań z mieszkańcami i turystami. Zdjęcia z akcji #BezPlastiku dostępne są tutaj: 
https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/. W Gdańsku na Długim Targu przy Fontannie Neptuna stanęła rzeźba 
przedstawiająca dwa, naturalnej wielkości wieloryby wyłaniające się z oceanu, którego powierzchnię pokrywa skorupa 
plastikowych śmieci. Więcej informacji zdjęcia dostępne są na stronie 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/3176/wieloryby-przy-neptunie-i-morze-plastiku/.  Zorganizowano spacery 
wzdłuż plaż, podczas których zbierano porzucone opakowania plastikowe, aby następnie poddać je audytowi i dowiedzieć się, 
jakiego rodzaju śmieci jest najwięcej. W ramach podjętych działań Fundacja podjęła współpracę z Instytutem Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk, który bada zjawisko zanieczyszczenia przyrody nurdlami – granulatem z tworzyw sztucznych. W ich 
poszukiwania zaangażowano zarówno plażowiczów, jak i nurków. W okolicach Kołobrzegu natomiast położono na plaży ponad 
50-ciometrowy napis “Stop plastik”, https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/3217/ogromny-napis-na-plazy-w-
kolobrzegu-stop-plastik/ Ponieważ przyczyną tak dużej obecności plastikowych śmieci jest ich masowa produkcja, najlepszym 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

organizacja działa na rzecz ochrony środowiska, obszarów cennych przyrodniczo ( Puszcza 
Białowieska, Arktyka), zagrożonych gatunków roślin i zwierząt ( Żubry, wilki, pszczoły i inne owady 
zapylające).

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3500

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

sposobem na ich ograniczenie jest wprowadzenie zmian systemowych. Fundacja zorganizowała zbiórkę podpisów pod petycją 
do ministra środowiska, o wprowadzenie przepisów ograniczających stosowanie jednorazowego plastiku. Petycję można 
znaleźć na stronie: https://act.gp/plastik.  W kwietniu Fundacja wydała również raport dotyczący roli, jaką w produkcji 
jednorazowych opakowań plastikowych pełni koncern Nestlé i jakie działania koncern ten powinien podjąć by zminimalizować 
produkcję plastikowych śmieci. Publikacja: Nestlé, czyli gigantyczny problem odpadów plastikowych, dostępna jest na stronie 
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/2447/nestle-czyli-gigantyczny-problem-odpadow-plastikowych/. Oprócz 
problemów związanych z plastikiem, Fundacja zwracała również uwagę na ogólny problem związany z kryzysem klimatycznym i 
na to jak wpływa on na różnorodność biologiczną mórz i oceanów. Na stronie Fundacji opublikowano w języku polskim, skrót 
raportu przygotowanego przez międzynarodowy oddział Greenpeace pt. “W gorącej wodzie: kryzys klimatyczny i pilna potrzeba 
ochrony oceanów”, poruszający temat szybkiej degradacji mórz i oceanów (ocieplenie wód, podnoszenie się ich poziomu, 
zakwaszenie, odtlenienie) skutkiem spalania paliw kopalnych. Publikacja dostępna jest na stronie 
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/4260/kryzys-klimatyczny-to-kryzys-morz-i-oceanow-raport-greenpeace-wzywa-
do-pilnej-globalnej-reakcji-politycznej-na-katastrofalne-zmiany-w-morzach-i-oceanach/ 
5. Fundacja Greenpeace Polska prowadzi również stałą działalność popularyzatorską dotyczącą ochrony środowiska poprzez 
publikację tekstów, wiadomości, zdjęć i filmów na swojej stronie internetowej https://www.greenpeace.org/poland/ oraz na 
kanałach społecznościowych jak Facebook, Twitter oraz You Tube https://www.youtube.com/user/greenpeacepl. Fundacja 
organizuje również stoiska informacyjne na letnich festiwalach muzycznych i kulturowych takich jak Ostróda Reggae Festival, 
Kazimiernikejszyn, Pol'and'Rock, gdzie, dzięki pomocy swoich wolontariuszy, bezpośrednio nawiązuje kontakt ze 
społeczeństwem. Realizuje również program Direct Dialog, czyli Dialog Bezpośredni w różnych miastach Polski, polegający na 
bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami tych miast.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Upowszechnienie informacji o istniejących 
zagrożeniach w dziedzinie ochrony środowiska, 
w szczególności poprzez organizację pokojowych 
wystąpień skierowanych przeciwko niszczeniu 
podstawowych warunków życia ludzi, zwierząt i 
roślin (W ramach prowadzonej kampanii 
dotyczącej ochrony owadów zapylających 
Fundacja zorganizowała happening pod 
Kancelarią Premiera, wskazując na pilną 
potrzebę ochrony tych owadów oraz przekazała 
petycję w tej sprawie premierowi, petycję 
podpisało 111 tys. osób, jednocześnie Fundacja 
kontynuowała akcję Adoptuj Pszczołę. Fundacja 
w ramach prowadzonej kampanii pod hasłem 
#Bezplastiku, informowała o zagrożeniach 
płynących z produkcji i używania min opakowań 
plastikowych, a także wystosowała apel do 
ministra środowiska w sprawie wprowadzenia 
przepisów ograniczających stosowanie 
jednorazowego plastiku. Na potrzeby kampanii 
związanej z ochroną polskich lasów, Fundacja 
monitorowała na bieżąco plany Ministerstwa 
Środowiska względem Puszczy Białowieskiej, 
informując m.in. o istniejących 
nieprawidłowościach Kancelarię Premiera. 
Fundacja kontynuowała kampanię klimat i 
energia, w ramach której informowała na swojej 
stronie o pilnej potrzebie zmian w polskiej 
energetyce: odejścia od spalania paliw 
kopalnych i przejścia na odnawialne źródła 
energii.)

84.12.Z 579 633,90 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Organizację publicznych prelekcji, spotkań, 
wystaw, festynów, związanych z problematyką 
ochrony środowiska (Fundacja zorganizowała 
wzdłuż Bałtyku spotkania ze społeczeństwem 
pod hasłem #Bezplastiku, podczas, których 
wspólnie zbierano śmieci z naukowcami i 
mieszkańcami/turystami, przeprowadzono 
następnie audyt zebranych śmieci; 
zorganizowano sprzątanie dna morskiego i 
stworzenie napisu STOP PLASTIK. W ramach 
kampanii bioróżnorodności, poruszającej temat 
rolnictwa, przeprowadzono krótką prelekcję dla 
młodzieży szkolnej przed pokazem filmu “Nasze 
miejsce na ziemi”, poruszającego temat 
rolnictwa ekologicznego. Ponadto grupy lokalne 
kontynuowały swoją działalność poprzez 
organizowanie stoisk informacyjnych, wydarzeń 
lokalnych, stoisk na letnich festiwalach)

82.30.Z 60 232,46 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 565 378,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 561 420,18 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność popularyzatorska i publicystyczna, a 
w szczególności poprzez dystrybucję materiałów 
informacyjnych, w tym ulotek i prasy, 
dotyczących celów i działalności Fundacji 
(Publikacja na stronie Fundacji raportów, do 
których należały m.in: raport “Nestlé, czyli 
gigantyczny problem odpadów plastikowych”, 
czy raport “W gorącej wodzie: kryzys klimatyczny 
i pilna potrzeba ochrony oceanów”. 
Przygotowanie publikacji- antologia tekstów o 
tematyce ochrony środowiska pt. "Kadencja 
nadziei"- i przekazanie jej posłom i posłankom.  
prowadzenie kanału tematycznego w serwisie 
You Tube; tworzenie materiałów wideo, 
fotografii i grafik na potrzeby prowadzonych 
kampanii; udostępnianie informacji o bieżącej 
działalności Fundacji na stronie internetowej 
www.greenpeace.pl, na portalach 
społecznościowych Facebook i Twitter; 
przygotowanie materiałów, w tym materiałów 
audiowizualnych, na stoiska informacyjne 
podczas letnich wydarzeń, festiwali).

73.11.Z 569 530,99 zł
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d) przychody finansowe 309,26 zł

e) pozostałe przychody 3 648,69 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 352 022,83 zł

2.4. Z innych źródeł 3 957,95 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 209 397,35 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
(kampanie na rzecz ochrony środowiska:  w szczególności ochrona klimatu, Puszczy Białowieskiej i 
innych terenów cennych przyrodniczo, bioróżnorodności, ograniczenia produkcji jednorazowych 
plastikowych przedmiotów)

1 209 397,35 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 209 397,35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

5 196 440,94 zł

4 155 581,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 678 358,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 565 378,13 zł 1 209 397,35 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

8 883 061,85 zł 1 209 397,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

65 651,42 zł

1 610 415,45 zł

6 249,41 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 463 044,02 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

463 044,02 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

137 864,97 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

55 osób

1.2. 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

48,10 etatów

269 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

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

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 166 418,67 zł

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

5 166 418,67 zł

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

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
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 328,81 zł

107 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

31 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

29 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30 osób

77 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 857 183,88 zł

3 615 154,72 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

165 480,36 zł

- inne świadczenia 76 548,80 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 309 234,79 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 166 418,67 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 18 000 pln

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 298,55 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Alexander Egit, Robert Cyglicki Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakłda Ubezpieczeń Społecznych 1

2020-09-15
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