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KRIR/MJ/390/21       Warszawa, 2021-05-07 

 

Pan 

Andrzej Karbowy 

Prezes  

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze wniosek zgłoszony na VII 

Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 24 marca 2021 r. w sprawie 

finansowania organizacji proekologicznych wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska o udzielenie 

informacji w przedmiotowej sprawie (pismo w zał.). 

 Ponadto, w związku z podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywą legislacyjną 

dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, 

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska również z pytaniem, czy toczą się i na 

jakim są etapie prace nad tworzeniem ww. rejestru. 

 Niezależnie od powyższego Zarząd KRIR uprzejmie informuje Pana Prezesa, że 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), organizacje pożytku publicznego, które chcą otrzymywać 

1% podatku, mają obowiązek zamieścić soje sprawozdania finansowe za dany rok oraz sprawozdanie 

merytoryczne w wykazie prowadzonym elektronicznie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz ten dostępny jest publicznie na stronie 

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl i umożliwia wyszukiwanie organizacji pożytku 

publicznego m.in. po nazwie, ale także np. po zakresie działalności. 

W przypadku organizacji działających w sferze „ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 

przyrodniczego”, takie sprawozdania za rok 2019 złożyło 466 podmiotów, a za rok 2018 – 

444 podmioty. Dla przykładu, sprawozdania takie składają m.in. Fundacja GreenPeace 

Polska, czy Fundacja WWF Polska.  

W sprawozdaniach tych znajdują się m.in. dane na temat przychodów tych organizacji w 

danych roku (w tym o otrzymanych darowiznach – takie informacje powinny zostać zawarte 

przez organizację w dokumencie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” stanowiącym część 

sprawozdania finansowego). 

 



Biuro KRIR dokonało takiej analizy na przykładzie Fundacji GreenPeace Polska. 

W przypadku Fundacji GreanPeace Polska za rok obrotowy 2019 wykazano przychody 

operacyjne w wysokości 10 565 068,87 zł (dane z rachunku zysków i strat), natomiast 

zgodnie z notą nr 32 (zawartą w dokumencie „Dodatkowe informacje i objaśnienia”): 

- darowizny wynoszą 5 196 440,94 zł, 

- wpłaty na podstawie porozumień 4 155 581,89 zł 

- wpłaty 1% podatku wynoszą 1 209 397,35. 

 

Z tej samej noty wynika struktura terytorialna przychodów, tj.: 

- kraj 6 405 838,29 

- eksport 4 155 581,89. 

 

 W przypadku organizacji, które nie są organizacjami pożytku publicznego, takich 

danych można szukać na stronie Krajowego Rejestru Sądowego - o ile mają organizacje te 

obowiązek złożyć sprawozdania finansowe (wyszukiwanie możliwe jest po nazwie 

organizacji lub numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym). 

 Ponadto, organizacje ekologiczne mogą działać w różnej formie prawnej (np. 

fundacje, stowarzyszenia). Nadzór nad takimi organizacjami sprawują różne podmioty (np. 

nadzór może sprawować właściwy minister albo właściwy starosta).  

 Nie ma natomiast powszechnie dostępnego jednego wykazu wszystkich organizacji 

ekologicznych ze źródłami finansowania. Z taką inicjatywą legislacyjną w 2020 r. wystąpiło 

Ministerstwo Środowiska, postulując utworzenie publicznego rejestru organizacji 

pozarządowych finansowanych z zagranicy. Przepisy takie nie weszły jednak w życie. 

Dlatego Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska. 

 

 Przedstawiając powyższe, 

 

        Pozostaję z poważaniem, 

         Prezes  

        Krajowej Rady Izb Rolniczych 

         

            Wiktor Szmulewicz 

 

 

Zał.  

j.w. 


