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Sprawozdanie Zarządu  
z działalności Stowarzyszenia Program Czysta Polska 

za okres od 25 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 
 
 

I. WPROWADZENIE 
 
Stowarzyszenie Program Czysta Polska zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 
2 sierpnia 2019 roku, a następnie zostało wpisane w dniu 25 października 2019 roku do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000809992. Za cel działania Stowarzyszenie stawia sobie ochronę 
powietrza, wody i ziemi przed zanieczyszczeniami oraz transformację energetyczną Polski. 
Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie 
ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia. 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, adres siedziby: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 
04-028 Warszawa, REGON: 384712600 NIP: 1133005675. 
 
Skład Zarządu Stowarzyszenia nie uległ zmianie od jego wyboru w dniu 2 sierpnia 2019 r. 
Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Pan Stanisław Janowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 
Pani Aneta Jaskólska pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu, Pan Piotr Gaweł pełniący funkcję 
Członka Zarządu, Pan Wiesław Walendziak pełniący funkcję Członka Zarządu, Pan Norbert 
Walkiewicz pełniący funkcję Członka Zarządu. 
 
Skład Komisji Rewizyjnej także nie uległ zmianie od jej wyboru w dniu 2 sierpnia 2019 r. 
i tworzą ją: Pan Tomasz Matwiejczuk, Pan Maciej Stec, Pan Tomasz Szeląg. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie skupiało 181.241 członków wspierających, w tym 
181.052 osób fizycznych i 189 osób prawnych, 3 członków zwyczajnych, 6 członków 
honorowych, 7 członków założycieli.  
 
 

II. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PODJĘTE W OKRESIE OD 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 
DO 31 GRUDNIA 2020 R. 

 
W pierwszych tygodniach istnienia, działania Stowarzyszenia sprowadzały się do spraw 
organizacyjno–formalnych, w szczególności do zarejestrowania Stowarzyszenia, wyznaczenia 
jego siedziby, organizacji biura, wprowadzenia niezbędnych zmian do Statutu. Budowę 
tożsamości Stowarzyszenie rozpoczęło w roku 2020 podejmując pierwsze działania 
zmierzające do wypełnienia misji Stowarzyszenia. Wykorzystując zasięg portali 
społecznościowych, serwisy podcastowe, Stowarzyszenie realizowało cele statutowe w tym 
okresie poprzez przekaz informacji o stanie środowiska, skierowany do ogółu społeczeństwa, 
działania edukacyjne, jak również te mające na celu inspirację do podejmowania działań 
proekologicznych. 
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Informacje o stanie planety, środowiska, a przede wszystkim o jakości powietrza 
przekazywane były widzom w programach informacyjnych za pośrednictwem kanału 
telewizyjnego Polsat News. Dominika Tarczyńska prowadziła rozmowy z najważniejszymi 
ekspertami w dziedzinie ekologii. Teksty poświęcone ekologii, polityce klimatycznej Polski  
i świata oraz najnowszym technologiom stosowanym do ochrony środowiska publikowane 
codziennie w nowopowstałym serwisie Zielona Interia, zamieszczane były także  
w Newsletterze Stowarzyszenia rozsyłanym do członków Stowarzyszenia. Na swoich 
profilach, na portalach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie Stowarzyszenie 
codziennie publikowało posty informacyjne, edukacyjne i inspirujące.  
 
W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie starało się uświadomić społeczeństwu, iż 
dbałość o środowisko jest priorytetem. Uruchomiona przez Stowarzyszenie aplikacja Czysta 
Polska w październiku 2020 roku, dostępna dla wszystkich, umożliwia sprawdzenie jakości 
powietrza, w miejscu w którym użytkownik już jest, albo do którego się wybiera. 
 
W ramach Stowarzyszenia Program Czysta Polska realizowane były podcasty o ekologii 
prowadzone przez dziennikarza Bartosza Kurka. Podscasty realizowane były w ramach 
działań edukacyjnych mających sprzyjać ochronie środowiska i planety. Bartosz Kurek 
rozmawiał z ekspertami w dziedzinie ekologii, m.in. o tym, jak lokalne działania mogą 
wpływać na poprawę jakości powietrza, jak zaradzić problemom suszy, czy zmniejszeniu 
zasobów wodnych w Polsce. Nagrania były dostępne na wszystkich popularnych serwisach 
podcastowych, takich jak: Anchor, Spotify, Google. 
 
Ponadto Stowarzyszenie przygotowywało się do współpracy z Ministerstwem Klimatu 
i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, która zaowocowała w 2021 
roku wspólną kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą wymiany starych pieców, tzw. 
„kopciuchów” (Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór), jak też podjęło 
przygotowania do objęcia patronatem szczytu klimatycznego TOGETAIR, który odbył się  
w 2021 roku.  
 
W ramach działań inspirujących, Stowarzyszenie zachęcało turystów do dbania o odwiedzane 
miejsca, promując aktywność ekologiczną poprzez objęcie patronatem akcji "Bałtycka 
Odyseja" ekologa Dominika Dobrowolskiego, wędrującego wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego w Polsce, który sprzątał śmieci pozostawione przez turystów. Dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia Program Czysta Polska we współpracy z Telewizją Polsat, władzami miasta 
Kobyłki, z pomocą woluntariuszy, w sierpniu 2020 r. przeprowadzona została akcja 
sprzątania terenów leśnych wokół Kobyłki.  
 
Informacje o działalności Stowarzyszenia pojawiły się także w artykułach zamieszczonych 
w  magazynie przeznaczonym dla klientów Grupy Polsat „Brawo Ty”.  
 
Stowarzyszenie informowało o swoich działaniach w Newsletterze, który przesyłało do 
wszystkich członków Stowarzyszenia dwa razy w miesiącu. W Newsletterze zamieszczone są 
linki do najważniejszych i najciekawszych informacji ekologicznych, a także informacja  
o stanie jakości powietrza.  
 
Czas pandemii nie wpłynął na działalność Stowarzyszenia. 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Zgodnie z § 35 Statutu Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia pochodzi z: (i) składek 
członkowskich, (ii) darowizn, zapisów i spadków, (iii) dochodów z majątku własnego, (iv) 
dotacji i subwencji. 
 
Przychody z działalności statutowej w pierwszym roku obrotowym, na które złożyły się 
darowizny pieniężne i inne przychody statutowe, na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 
3.001.150, 00 złotych, koszty ogólnej działalności statutowej poniesione w celu realizacji 
zadań statutowych i projektów Stowarzyszenia zamknęły się w kwocie 1.153.353,38 złotych.  
Darowizny w kwocie 3.000.000 złotych przekazane zostały na rzecz Stowarzyszenia przez 
Członków Wspierających. 
 
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 25 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
wykazał zysk netto w kwocie 1.657.306,55 złotych. Zysk zostanie przeznaczony na 
finansowanie działalności statutowej. 
 
Aktywa obrotowe wynosiły 2.956.992,00 złotych i składały się ze środków pieniężnych  
w kasie i na rachunkach bankowych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.  
 
IV. PODSUMOWANIE 

 
Zarząd wnioskuje do Komisji Rewizyjnej i do Walnego Zebrania o zatwierdzenie 
sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy, 
tj. za okres od 25 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
 
 
 
Warszawa, dnia 14.09.2021 r.  


