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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Program Czysta Polska: 

 

 

Stanisław Janowski – Prezes Zarządu 

Aneta Jaskólska – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Gaweł – Członek Zarządu 

Wiesław Walendziak – Członek Zarządu 

Norbert Walkiewicz – Członek Zarządu 

 

 

niniejszym oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia oraz jego wynik finansowy. 

 

 

 

Warszawa, 14 września 2021 r.

 

 

 

 

 

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 

W dniu 14 września 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Program Czysta Polska zatwierdził sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia Program Czysta Polska, sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września  

1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) , na które składa się: 

 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

2.961.193,60 złotych; 

 

3) rachunek zysków i strat za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto 

w kwocie 1.657.306,55 złotych; 

 

4) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
 

Warszawa, 14 września 2021 r. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 

1. Dane identyfikujące 

 

1.1. Nazwa 

 

Stowarzyszenie Program Czysta Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

 

1.2. Siedziba 

 

Al. Stanów Zjednoczonych 61A  

04-028 Warszawa 

 

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejesterze Sądowym 

 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Data: 25.10.2019 

Numer rejestru: 0000809992 

 

1.4. Podstawowy cel i czas trwania działalności 

 

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest: 

 ochrona powietrza, wody i ziemi przed zanieczyszczeniami, oraz 

 transformacja energetyczna Polski. 

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 

1.5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.  

Jest to pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia, w związku z czym sprawozdanie finansowe nie zawiera danych 

porównawczych. 

 

1.6. Założenie kontynuacji działalności 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 

Stowarzyszenie swojej działalności.  

 

1.7. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 

Skład Zarządu: 

- Stanisław Janowski – Prezes Zarządu, 

- Aneta Jaskólska – Wiceprezes Zarządu, 

- Piotr Gaweł – Członek Zarządu, 

- Wiesław Walendziak – Członek Zarządu, 

- Norbert Walkiewicz – Członek Zarządu. 
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Skład Komisji Rewizyjnej: 

- Tomasz Matwiejczuk – Członek Komisji Rewizyjnej, 

- Maciej Stec – Członek Komisji Rewizyjnej, 

- Tomasz Szeląg – Członek Komisji Rewizyjnej. 

 

 

2. Znaczące zasady rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości. 

 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, z późniejszymi zmianami). 

 

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 

 

Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 

własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

 

2.2. Przychody i koszty 

 

Przychody Stowarzyszenia ewidencjonowane są w sposób pozwalający na szczegółową identyfikację rodzajów 

działalności, tj. statutowej nieodpłatnej, statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej. 

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia przychody mogą pochodzić z: 

- składek członkowskich, 

- darowizn, zapisów i spadków, 

- dochodów z majątki własnego, 

- dotacji i subwencji. 

 

Koszty działalności statutowej to koszty, które są ponoszone w celu realizacji zadań statutowych i projektów 

Stowarzyszenia. 

 

Koszty ogólne zarządu to koszty administracyjne niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań określonych  

w Statucie Stowarzyszenia. Do kosztów administracyjnych zalicza się między innymi koszty usług 

telekomunikacyjnych, czynszów i opłat eksploatacyjnych, usług księgowych oraz opłat bankowych. 

 

2.3. Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na 

ich wytworzenie. 

 

Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego 

miesiąca po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna jest przyjęta do ewidencji.  

 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez 

Stowarzyszenie weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 

amortyzacyjnych.  

 

2.4. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej. 
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2.5. Fundusz własny 

 

Fundusze własne wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Stowarzyszenie ujmuje 

posiadane fundusze według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu. 

 

 

 

 

2.6. Zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe 

 

Zobowiązania ujmowane są w księgach Stowarzyszenia w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania 

wynikające z przyjętych niezafakturowanych dostaw i usług zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych. 

 

2.7. Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Stowarzyszenie nie ustala 

podatku odroczonego zgodnie z art. 37  ust. 10 Ustawy o rachunkowości. 

 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 
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BILANS 

 
AKTYWA  Nota  31.12.2020      
 

A. Aktywa trwałe    4.201,60 

I. Wartości niematerialne i prawne  5.1.  4.201,60      
 

B. Aktywa obrotowe    2.956.992,00      
III. Inwestycje krótkoterminowe  5.2.  2.956.992,00      
     

AKTYWA RAZEM    2.961.193,60 

 

 

PASYWA   
 

Nota  31.12.2020      
 

A. Fundusz własny 

 

5.3.  1.657.306,55      
IV. Zysk (strata) netto    1.657.306,55      
 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 

  1.303.887,05 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  5.4.  1.303.887,05 

  
 

   
PASYWA RAZEM    2.961.193,60 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 

 
Nota  25.10.2019 - 31.12.2020  

  
 

    
A. Przychody z działalności statutowej  6.1.  3.001.150,00  
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego    3.001.150,00  
      

B. Koszty działalności statutowej    1.153.353,38  

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  7.1  1.153.353,38  

      

C. Zysk (strata) z działalności statutowej    1.847.796,62  
        
G. Koszty ogólnego zarządu  7.2  190.490,07  
      

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej    1.657.306,55  
       
M. Zysk (strata) brutto    1.657.306,55  
       
N. Podatek dochodowy    0,00  

      

O. Zysk (strata) netto    1.657.306,55  
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

 

3. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, 

ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo 

 

Nie wystąpiły. 

 

 

4. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii 

 

Nie wystąpiły. 

 

 

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 
5.1. Wartości niematerialne i prawne 

 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 
Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Razem 

Wartość brutto   

    

25.10.2019           0,00           0,00 

Zwiększenia wynikające z nabycia 1.150,00 1.150,00 

31.12.2020         1.150,00        1.150,00 

    

Umorzenie   

    

25.10.2019           0,00 0,00 

Amortyzacja   0,00 0,00 

31.12.2020 0,00 0,00 

    

Wartość netto   

    

25.10.2019 0,00 0,00 

31.12.2020 1.150,00       1.150,00 

 

Na dzień 31.12.2020 r. wartości niematerialne i prawne w budowie wynoszą 3.051,60 zł. 

 

 

5.2. Inwestycje krótkoterminowe 

 

 31.12.2020 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  2.956.992,00 

Razem  2.956.992,00 
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5.3. Fundusz własny 

 

Na dzień 31.12.2020 r. fundusz własny wynosi 1.657.306,55 zł i stanowi w całości zysk netto wypracowany przez 

Stowarzyszenie w pierwszym roku obrotowym swojej działalności. 

 

 

5.4. Zobowiązania krótkoterminowe 

 

 
31.12.2020 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  544.817,91 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów  759.069,14 

Razem  1.303.887,05 

 

 

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 

szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

 
6.1. Przychody z działalności statutowej 
 

 

31.12.2020 

Darowizny pieniężne  3.000.000,00 

Inne przychody statutowe  1.150,00 

Razem  3.001.150,00 

 

Przychody uzyskane przez Stowarzyszenie w roku obrotowym stanowią w całości przychody z nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

 

 

7. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 
7.1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 

 
31.12.2020 

Koszty marketingu  653.211,16 

Koszty utrzymania IT  281.818,98 

Koszty najmu  43.748,32 

Pozostałe koszty  174.574,92 

Razem  1.153.353,38 

 
7.2. Koszty ogólnego zarządu 

 
 

31.12.2020 

Koszty utrzymania IT  41.836,10 

Koszty najmu  134.213,52 

Pozostałe koszty  14.440,45 

Razem  190.490,07 

 

 

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 

Na dzień 31.12.2020 r. fundusz statutowy Stowarzyszenia wynosi 0,00 zł. 
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9. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 

dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i 

objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki 

 
10.1. Podatek dochodowy 

 

Kalkulacja podatku dochodowego została zaprezentowana w strukturze xml do niniejszego sprawozdania 

finansowego. 

 

10.2. Zatrudnienie 

 

Na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 

 
10.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym 

 

Nie wystąpiły. 

 

 

 

Pozostałe ujawnienia, które są wymienione w załącznikach nr 1 i 6 do Ustawy o rachunkowości,  

a nie zostały opisane w powyższych dodatkowych informacjach i objaśnieniach, nie wystąpiły  

w Stowarzyszeniu w roku 2020 bądź są nieistotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego. 
 


