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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-07

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.poland@greenpeace.org 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 Reindel Przewodniczący Rady TAK

Florian Faber Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Karin Küblböck Członek Rady TAK

FUNDACJA GREENPEACE POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja w swoim statucie wyznaczyła następujące cele swojej 
działalności: 
1.1 ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych 
warunków życia człowieka;
1.2. rozszerzenie i pogłębienie świadomości społecznej w zakresie ochrony 
środowiska;
Tym samym Fundacja od początku działa na rzecz zmian systemowych w 
obszarze ochrony przyrody. Organizacja interweniuje tam gdzie dochodzi 
do niszczenia środowiska naturalnego oraz informuje o zaistniałych 
zagrożeniach społeczeństwo, angażując je jednocześnie do wspólnych 
działań na rzecz jego ochrony.
2. Działalność Fundacji nie ma na celu osiąganie zysku.
Fundacja realizuje swoje działania dzięki wsparciu i zaangażowaniu tysięcy 
prywatnych osób, przeznaczając pozyskane środki w całości na cele 
statutowe.

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 poprzez 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 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 2021 roku Fundacja kontynuowała działania na rzecz ochrony środowiska. Ze względu na trwającą pandemię Covid- 19 i 
wynikające z tego ograniczenia, Fundacja skupiała swoje działania na zbieraniu informacji, monitorowaniu i sygnalizowaniu 
nieprawidłowości występujących w zakresie ochrony środowiska. Ciężar prowadzonych kampanii przeniósł się, tak jak w 
poprzednim roku, na posiadane przez Fundację kanały mediów społecznościowych. Natomiast podejmowane działania w 
terenie zawsze odbywały się z zachowaniem tzw. reżimu sanitarnego.
Działania na rzecz ochrony klimatu, odejścia od spalania paliw kopalnych, wsparcie odnawialnych, czystych źródeł energii:
• Fundacja przeanalizowała od strony formalno-prawnej działalność niektórych kopalń w Polsce, stwierdzając w przypadku, co 
najmniej 9 śląskich kopalń węgla kamiennego nieprawidłowości i brak oceny oddziaływania na środowisko. Zebrane informacje 
przedstawiła pod koniec września na swojej stronie internetowej 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30561/greenpeace-ujawnia-co-najmniej-9-slaskich-kopaln-dziala-
nielegalnie/, jednocześnie podejmując kroki prawne i domagając się wstrzymania pozwoleń na wydobycie węgla do czasu 
uzupełnienia przez właścicieli kopalń dokumentacji o ocenie oddziaływania na środowisko. Fundacja wsparła również 
mieszkańców obszarów, na których działają kopalnie uruchamiając stronę, dzięki której można było wysłać maila do ministra 
Kurtyki popierającego postulaty mieszkańców o uwzględnienie ich głosów przy rozpatrywaniu koncesji.  Natomiast w czerwcu 
Fundacja złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ministra klimatu i środowiska – 
Michała Kurtyki, przedłużającą koncesję dla kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do 2044 roku i domagała się 
wstrzymania wykonalności decyzji.
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30147/greenpeace-zaskarzyl-koncesje-dla-turowa/
(Z początkiem 2021 roku Fundacja zobaczyła też finał swoich wcześniejszych działań, w których wspierała lokalną społeczność w 
Złoczewie przeciwko powstaniu kopalni odkrywkowej na tym terenie. W czerwcu koncern PGE ogłosił, że rezygnuje z planów 
powstania kopalni odkrywkowej w Złoczewie. https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/ 30130/kapitulacja-pge-
kopalnia-zloczew-nie-powstanie-wielkie-zwyciestwo-mieszkancow-i-organizacji-ekologicznych/)

• We wrześniu Fundacja odwiedziła siedzibę premiera, aby zaapelować o poważne podjęcie tematu sprawiedliwej transformacji 
i opracowanie planu odejścia od spalania węgla do 2030 roku. W momencie, gdy w Kancelarii Premiera odbywało się spotkanie 
kryzysowe dotyczące kar nałożonych na Polskę ze względu na kopalnię Turów, Fundacja wręczyła Premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu zabawkową koparkę do wydobycia węgla brunatnego. Wolontariusze Fundacji trzymali też transparenty z 
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wizerunkiem premiera Morawieckiego i hasłem “Wstyd. #KryzysKlimatyczny”.
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30528/greenpeace-wrecza-premierowi-zabawkowa-koparke-turow-to-nie-
zabawa/?fbclid=IwAR3iU6NZZxGSsTJmK2q67qdIBEPim7IMzP-7aWZOjDUzlH0ray5bHBo-iAA
• We wrześniu Fundacja zorganizowała otwarty dla wszystkich zainteresowanych obóz pod nazwą „Wszystkie dla Klimatu”, gdzie 
przeprowadzono spotkania, warsztaty i dyskusje związane z tematem ochrony klimatu, bioróżnorodności oraz praw i sytuacji 
człowieka w kontekście pogłębiającego się kryzysu klimatycznego na świecie. 
https://m.facebook.com/events/366702681487313/
• W listopadzie, w trakcie trwania szczytu klimatycznego w Glasgow (COP26), Fundacja zorganizowała w Polsce, wspólnie z 
największymi ogólnopolskimi redakcjami, inicjatywę „Licznik dla klimatu”- zegar, który odlicza czas, jaki nam pozostał na 
odejście od węgla i zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopni Celsjusza.  Jednocześnie 
Fundacja wspólnie z redakcjami, zaapelowała do polskiego rządu, aby wypracował plan odejścia od węgla do 2030 roku. To 
pierwsza w Polsce tak szeroka kampania społeczna w sprawie ochrony klimatu, skupiająca media ogólnopolskie. W akcji wzięły 
udział redakcje: Onetu, Wirtualnej Polski, Gazety Wyborczej, Gazety.pl, tokfm.pl, Rzeczpospolitej ”, rp.pl, krytykipolitycznej.pl 
oraz Radio Nowy Świat. 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30618/licznik-dla-klimatu-tyka-nieublaganie-juz-tylko-9-lat-na-odejscie-
polski-od-wegla/

Działania na rzecz bioróżnorodności, rolnictwa przyjaznego środowisku, ochrony lasów i innych obszarów cennych przyrodniczo:
• W ramach działań na rzecz ochrony lasów i innych obszarów cennych przyrodniczo Fundacja kontynuowała monitorowanie 
sytuacji w Puszczy Białowieskiej, Karpackie i Piskiej, informując na swojej stronie o problemach na tych obszarach, związanych z 
prowadzonymi tam pracami w terenie, jak i legislacyjnymi: 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29822/zamiast-ochrony-kolejne-wycinki-8-faktow-o-aneksach-do-planow-
urzadzenia-lasu-dla-puszczy-bialowieskiej/; https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30422/lasy-beda-niszczone-przez-
inwestorow-lex-izera-przyjete-przez-sejm/; chrona/; .
• Jednocześnie w marcu Fundacja przetłumaczyła i udostępniła na swojej stronie analizę „Przyszłość lasów w Unii Europejskiej”. 
https://www.greenpeace.org/poland/raporty/29884/przyszlosc-lasow-w-unii-
europejskiej/#:~:text=Nie%20wykorzystujemy%20potencja%C5%82u%20las
%C3%B3w%20w,energii%20opartej%20na%20jego%20spalaniu.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2021/03/60aa23d1-przyszlosc_lasow_w_ue_analiza.pdf

• W ramach działań na rzecz bioróżnorodności i rolnictwa przyjaznego środowisku Fundacja kontynuowała temat związany z 
negatywnym oddziaływaniem ferm przemysłowych i intensywnej produkcji mięsa na środowisko i życie ludzi:
o Na początku kwietnia Fundacja opublikowała na swoim Facebooku krótki film przedstawiający sytuację w powiecie 
Żuromińskim, gdzie w marcu pojawiło się pierwsze ognisko ptasiej grypy, w wyniku, której w ciągu zaledwie tygodnia zabito pół 
miliona kur. Fundacja zwróciła tym samym uwagę na problem, jaki stwarzają fermy przemysłowe. 
https://www.facebook.com/watch/?v=3673678282741838
o W maju i w czerwcu Fundacja wróciła do powiatu żuromińskiego i mławskiego ( woj. Mazowieckie), zagłębia drobiowych ferm 
przemysłowych. Fundacja zwróciła uwagę na szkodliwość ekspansji ferm przemysłowych, których istnienie przyczynia się do 
rozwoju ptasiej grypy oraz niszczy obszary cenne przyrodniczo poprzez zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza.  Podczas 
spływu kajakowego wolontariusze Fundacji rozłożyli wzdłuż rzeki olbrzymi transparent z hasłem „Fermy niszczą przyrodę”. 
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30078/epidemia-ferm-przemyslowych-gorsza-od-epidemii-ptasiej-grypy/. 
Natomiast w czerwcu nad tymi terenami przeleciał balon na ogrzane powietrze z napisem „Stop fermom”. Powstałe relacje foto-
wideo z tego przelotu ukazywały jednocześnie walory przyrodnicze tych terenów, które mają do zaoferowania znacznie więcej 
niż tylko miejsce pod wielkie fermy drobiu. W ten sposób Fundacja apelowała do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o podjęcie 
działań na rzecz zakończenia ekspansji ferm przemysłowych, https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/ 30103/balon-
greenpeace-z-apelem-do-pudy-stop-fermom/. Jednocześnie Fundacja razem z mieszkańcami wsi dotkniętych problemem ferm 
oraz organizacjami zrzeszonymi w Koalicję Społeczną Stop Fermom Przemysłowym, (której Greenpeace jest członkiem) 
protestowała przed siedzibą ministerstwa środowiska przeciwko złym rozwiązaniom zawartym w projekcie tzw. ustawy 
odorowej. Protestujący przekazali również do ministerstwa swoje uwagi do ustawy. Dla szefa resortu Kurtyki oraz ministra 
rolnictwa Pudy mieli prezent w postaci perfum L’Odeur de la ferme o zapachu, który towarzyszy sąsiadom mega kurników w 
życiu codziennym https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30199/zaprotestowali-przeciwko-odorowi-z-ferm-
przemyslowych/
o We wrześniu Fundacja zorganizowała "Tydzień bez mięsa", czyli kolejną odsłonę kampanii na rzecz ograniczenia spożycia 
mięsa, do której organizacja zaprosiła między innymi Magdalenę Popławską i Michała Piróga. Przez tydzień, każdego dnia 
Organizacja wysyłała wiadomości z faktami na temat przemysłu mięsnego, ciekawostkami dotyczącymi diety roślinnej i 
jesiennymi przepisami do samodzielnego przygotowania w domu.https://dzialaj.greenpeace.pl/tydzien-bez-miesa
o W listopadzie Fundacja opublikowała raport “Przereklamowane mięso. Prawda o reklamach mięsa”. Raport odsłania kulisy 
mięsnego marketingu oraz wskazuje konkretnych producentów mięsa i ich sztuczki, jakie tworzą, by grać na ludzkich potrzebach 
(potrzebie akceptacji, sukcesu, potrzebie miłości, szacunku i dobrego samopoczucia) i zachęcać do zakupu swoich produktów. 
Raport został opublikowany w 6 krajach. Pracownicy Fundacji byli z raportem w wielu mediach i opowiadali o manipulacjach 
przemysłu mięsnego i finansowaniu reklam mięsa z publicznych pieniędzy. Link do raportu:  
https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2021/11/5d4aae37-greenpeace_mieso_raport_pl_www.pdf?
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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)

Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska, w związku z czym odbiorcami działań organizacji są 
przede wszystkim ogólnie pojęte środowisko naturalne, jak szczególnie cenne przyrodniczo 
obszary (Puszcza Białowieska, Puszcza Karpacka, Piska i Augustowska, Morze Bałtyckie), czy 
gatunki zwierząt i roślin wymagające ochrony ( 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

10000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

fbclid=IwAR0QkgUyTzSR9vAn1tAEc7MoBXCyH_She4sxoOUr3XqvK9P1leszqOs4wao
o W listopadzie w trakcie Europejskiego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach Fundacja codziennie przedstawiała nowe fakty 
związane z tym tematem. Za pomocą infografik, postów, artykułów, można było dowiedzieć się, jakie zagrożenia płyną dla 
ludzkiego zdrowia z powodu nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej zwierząt: 
https://www.facebook.com/greenpeacepl/posts/269036478596446 , https://www.greenpeace.org/poland/dowiedz-
sie/rolnictwo/chowprzemyslowy/antybiotyki/
Fundacja przekazała ministrowi rolnictwa petycję “Stop ekspansji ferm przemysłowych”, pod którą podpisało się 51 480 osób. 
Fundacja zaapelowała do ministra rolnictwa o podjęcie zdecydowanych działań 
https://twitter.com/Greenpeace_PL/status/1461315242428882965?
fbclid=IwAR2bRdvdywV4ju13i0qxZw_FM20fvCRzKTDpFoAgzQT8frt1m3l8pjvAjV8
• W lipcu wystartowała 9. edycja akcji Adoptuj Pszczołę, której celem była pomoc leśnym zapylaczom. W polskich lasach coraz 
częściej stosowane są opryski szkodliwymi pestycydami z grupy neonikotynoidów. Ich dramatyczne skutki dla pszczół miodnych 
zostały gruntownie zbadane, dużo mniej wiadomo o tym, jak opryski wpływają na kondycję leśnych owadów zapylających. 
Dlatego w ramach akcji Fundacja zwróciła głównie uwagę właśnie na dzikie zapylacze. Ich świat jest znacznie mniej znany, a 
wpływ czynników środowiskowych i pestycydów na ich kondycję słabiej zbadany. Giną w zastraszającym tempie.  
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30399/greenpeace-na-ratunek-lesnym-zapylaczom/. Na temat akcji i dzikich 
zapylaczy można było również przeczytać na portalach gazeta.pl i ASZdziennik.pl: 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,174372,27374109,traktujac-lasy-jak-pola-uprawne-szkodzimy-zapylaczom-bez-
nich.html#s=BoxOpImg3; https://aszdziennik.pl/135169,zostan-pszczela-bohaterka-i-adoptuj-pszczole-apeluje-pszczola-helena, 
https://aszdziennik.pl/135135,watpliwosci-pary-nie-wiedza-jak-powiedziec-pszczole-ze-jest-adoptowana
• W ramach 9. edycji Adoptuj Pszczołę zostało wirtualnie zaadoptowanych 238 655 zapylaczy na łączną kwotę 477 310 zł. 
Wirtualnej adopcji pszczół i zapylaczy leśnych można było dokonać na stronie https://adoptujpszczole.pl/?fundraiser=gppl

Ogólna działalność popularyzatorska z realizacji celów Fundacji:
• Oprócz wymienionych wyżej działań Fundacja prowadzi ciągłą działalność popularyzatorską, dotyczącą ochrony środowiska i 
klimatu. Poprzez swoją stronę internetową www.greenpeace.pl oraz różne kanały społecznościowe jak Facebook, You Tube czy 
Twitter informuje o zagrożeniach występujących dla przyrody i możliwych rozwiązaniach, które należy podjąć w celu ich 
zapobieżeniu. 
• Fundacja prowadzi również działania informacyjno-promocyjne poprzez realizację programu Direct Dialog (Dialog 
Bezpośredni). Ze względu na sytuację pandemiczną program był realizowany zarówno w terenie, przy zachowaniu zalecanych 
środków bezpieczeństwa, oraz  za pomocą serwisów teleinformatycznych.
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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

Upowszechnianie informacji o istniejących 
zagrożeniach w dziedzinie ochrony środowiska, 
w szczególności poprzez organizację pokojowych 
wystąpień skierowanych przeciw niszczeniu 
podstawowych warunków życia ludzi, zwierząt i 
roślin ( Ze względu na trwającą pandemię 
Fundacja również w 2021 roku w znacznej 
mierze skupiła się na zbieraniu, monitorowaniu i 
upowszechnianiu informacji o istniejących 
zagrożeniach dla środowiska poprzez swoje 
kanały społecznościowe. W kampanii 
bioróżnorodności, w części poświęconej 
ochronie cennych obszarów leśnych Fundacja z 
pomocą swoich wolontariuszy kontynuowała 
patrole, podczas których monitorowała i 
gromadziła informację o działaniach 
podejmowanych na terenie Puszczy 
Białowieskiej, Karpackiej, Piskiej. W ramach 
kampanii "Stop Fermom", wspólnie z 
mieszkańcami terenów dotkniętych problemem 
ferm przemysłowych, protestowała przed 
siedzibą ministra środowiska. Pod koniec roku 
Fundacja przekazała ministrowi rolnictwa 
podpisy zebrane pod petycją "Stop ekspansji 
ferm przemysłowych". W ramach kampanii 
klimatycznej, Fundacja monitorowała działalność 
kopalń w Polsce. Jednocześnie wystąpiła do 
premiera, udając się pod Kancelarie, by ten 
podjął temat sprawiedliwej transformacji i 
opracował plan odejścia od węgla do 2030 r. Pod 
koniec roku uruchomiła „Licznik dla klimatu” – 
zegar, odliczający czas jaki pozostał do odejścia 
polski od węgla).

84.12.Z 206 803,24 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Organizacja publicznych prelekcji, spotkań, 
festynów, związanych z problematyką ochrony 
środowiska (W związku z panującą pandemią 
organizacja ograniczyła swoją działalność w tym 
zakresie, skupiając się głównie na kontakcie 
poprzez media społecznościowe czy wypowiedzi 
na łamach gazet. Jednym z większych 
publicznych wydarzeń były spotkania, warsztaty i 
dyskusje związane z tematem ochrony klimatu, 
bioróżnorodności oraz praw i sytuacji człowieka 
w kontekście pogłębiającego się kryzysu 
klimatycznego na świecie przeprowadzone 
podczas obozu „Wszystkie dla klimatu”).

82.30.Z 0,00 zł

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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  ( W 
ramach działalności popularyzatorskiej i 
publicystycznej Fundacja prowadziła na bieżąco 
własną stronę internetową, profil na Facebooku i 
You Tube, udostępniając na tych kanałach 
artykuły, relacje foto i wideo z organizowanych 
działań, własne publikacje i petycje: w ramach 
kampanii bioróżnorodności, pod hasłem Stop 
Fermom, Fundacja zwróciła uwagę na problemy 
stwarzane przez fermy przemysłowe, pokazując 
m.in. w relacjach video skutki tego typu 
inwestycji dla ludzi i środowiska; Fundacja na 
swoich kanałach mediów społecznościowych 
zachęcała do wzięcia aktywnego udziału w 
Tygodniu bez mięsa, zapraszając znanych gości; 
udostępniła w polskiej wersji językowej raport 
Greenpeace pt. "Przereklamowane mięso. 
prawda o reklamach mięsa”; informowała o 
nadużywaniu antybiotyków w hodowli 
przemysłowej zwierząt; zachęcała do wzięcia 
udziału w akcji Adoptuj Pszczołę; Fundacja 
przetłumaczyła i udostępniła na swojej stronie 
analizę „Przyszłość lasów w Unii Europejskiej”; w 
ramach kampanii klimatycznej informowała na 
bieżąco o problemach i nieprawidłowościach 
prawnych związanych z działalnością różnych 
kopalni odkrywkowych w Polsce)

73.11.Z 352 891,18 zł
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559 694,42 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 13 259 999,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 251 475,31 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4,53 zł

e) pozostałe przychody 8 519,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 691 780,89 zł

2.4. Z innych źródeł 8 524,04 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 559 694,42 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

6 641 755,49 zł

6 050 025,40 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 2 207 927,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 13 259 999,35 zł 559 694,42 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

11 043 547,82 zł 559 694,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

36 754,94 zł

2 092 003,50 zł

87 693,09 zł 0,00 zł

1 Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
(prowadzone kampanie na rzecz zachowania bioróżnorodności, rolnictwa przyjaznego środowisku, 
ochrony cennych obszarów leśnych jak Puszcza Białowieska, rozszerzenia ochrony na inne tereny 
cenne przyrodniczo, ochrona klimatu i odejścia od spalania paliw kopalnych)

559 694,42 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 221 400,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

189 247,94 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

61 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)

51,76 etatów

307 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

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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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 6 941 716,80 zł

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

6 941 716,80 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)

6 231,95 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)  

1 542,27 zł

117 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

21 osób

96 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 619 176,06 zł

4 200 466,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

266 217,75 zł

- inne świadczenia 152 491,91 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 322 540,74 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 6 941 716,80 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

15 654,67 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)

W punkcie 1 na inne świadczenia składają się wypłacone 
dofinansowania z ZFŚS i PPK pracodawcy. 
W punkcie 4 i 8 członkowie zarządu nie otrzymują 
wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu. 
Wskazane tu kwoty dotyczą wypłaconego wynagrodzenia z 
tytułu innej umowy i pełnionej funkcji, w tym premii i innych 
świadczeń.
Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego 
wynagrodzenia (brutto) wypłaconego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 27659,52 zł - jednorazowe wynagrodzenie 
związane z obsługą i przygotowaniem posiłków dla ponad 
100 osób podczas trwającego tydzień obozu.
W wypłatach wynagrodzeń za 2021 Fundacja wzięła pod 
uwagę trudności i obciążenia jakie trwająca od 2020 r. 
pandemia nałożyła na pracowników, w tym zmianę ich 
trybu pracy oraz stopniowy wzrost cen na rynku.

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)

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

17 798,58 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-07
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