
2021: WYJĄTKOWY ROK  
SUKCESÓW I NADZIEI

COMPASSION POLSKA
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2021: HISTORYCZNY ROK DLA ZWIERZĄT
To był wyjątkowy rok dla Compassion i miliardów zwierząt hodowlanych na 
całym świecie. Pomimo wyzwań stawianych przez pandemię, nie straciliśmy  
z oczu naszej misji zakończenia cierpienia zwierząt w hodowli przemysłowej  
i budowania lepszej przyszłości dla nich i dla nas samych. 

WIELKIE ZWYCIĘSTWO NAD 
HODOWLĄ KLATKOWĄ

Małgorzata Szadkowska, Prezeska Compassion Polska 
i członkini Komitetu Obywatelskiego inicjatywy  
„Koniec Epoki Klatkowej”

CO DALEJ?  

Hodowla klatkowa nie ma przyszłości. Dzięki Twojemu  
wsparciu jesteśmy coraz bliżej zakończenia Epoki Klatkowej. 

30 czerwca 2021 roku Komisja Europejska odpowiedziała na naszą inicjatywę 

przeciwko klatkom, którą podpisało 1,4 mln osób w całej UE – w tym 
prawie 55 000 z Polski.

Komisja UE ogłosiła, że rozpoczyna pracę nad końcem hodowli klatkowej we 
wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu każdego roku ponad  

300 milionów kur niosek, świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi  
i przepiórek ma zostać wyciągniętych z klatek.

Równolegle działaliśmy na rzecz zakazu hodowli klatkowej w Polsce.

    Złożyliśmy petycję wraz z 82 000 podpisów wzywającą do wycofania klatek  
w hodowli świń.

     Zebraliśmy dziesiątki deklaracji od polityczek i polityków za zakazem klatek.

    Przemawialiśmy w Senacie na bezprecedensowym Ogólnopolskim  
Kongresie Praw Zwierząt.

    O Końcu Epoki Klatkowej mówiliśmy m.in w„Newsweeku”, „Polityce”, 
„Rzeczpospolitej”, TVN24 czy Polsat News.

     Gdy zaczynaliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską 
przeciwko klatkom z wielu źródeł słyszałam, że projekt 
jest zbyt ambitny – całe europejskie rolnictwo do 
zmiany. Nie słuchałam tego. Dzięki naszemu uporowi 
Koniec Epoki Klatkowej ma faktycznie nadejść. To 
prawdziwa historyczna zmiana dla zwierząt, która 
nie byłaby możliwa bez osób, które nas w tej drodze 
wsparły – za co z całego serca dziękuję.

Międzynarodowy zespół Compassion sfotografowany przed pandemią COVID-19

Compassion działa od ośmiu lat w Polsce, ale też 
międzynarodowo: w Unii Europejskiej, Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i RPA.  
To jednak osoby takie jak Ty są bijącym 
sercem globalnego ruchu na rzecz 
zakończenia hodowli przemysłowej.

Twoje zaangażowanie i hojność po raz kolejny 
pomogły walczyć z okrucieństwem wobec 
zwierząt. To dzięki Twojemu zaufaniu  
możemy budować lepszy świat dla zwierząt, 
ludzi i planety.

W 2021 roku osoby, które wspierają nas na 
całym świecie, podjęły 2 489 867 działań 
przeciwko cierpieniu zwierząt w hodowli 
przemysłowej. To Ty i inni obrońcy zwierząt 
umożliwiliście naszą intensywną pracę, dzięki 
regularnym darowiznom, jednorazowym datkom, 
zaangażowaniu w nasze akcje i kampanie  
oraz lobbowaniu polityków za pomocą petycji  
i wysyłek maili.

Dzięki Waszemu wyraźnemu głosowi w mediach 
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter 
czy Instagram, #EndTheCageAge znalazł 
się wśród najpopularniejszych, a podczas 
międzynarodowego dnia akcji przeciwko 
transportom żywych zwierząt  #BanLiveExports 
zyskał zasięg ponad 62 milionów 
wyświetleń.

I wreszcie, co nie mniej ważne, przyczyniliście się 
do tego, że wezwanie do zakończenia hodowli 
przemysłowej miało szansę pojawić się co najmniej  

12,7 miliardów razy w telewizji, radiu  
i prasie.

Każde osiągnięcie, o którym czytasz na tej stronie, 
to Twój sukces – dla zwierząt i dla lepszego, 
bardziej przyjaznego świata. Dziękujemy za 
zjednoczenie się w walce przeciwko hodowli 
przemysłowej i bycie głosem zwierząt. 

”

“

   Do 2023 roku Komisja 
Europejska ma przedstawić 
przepisy zakazujące hodowli 
klatkowej. Dopilnujemy, by 
tak się stało.

   Komisja UE oceni możliwość 
wprowadzenia zakazu 
od 2027 roku. Będziemy 
monitorować cały proces  
i zapobiegać opóźnieniu 
bądź uchyleniu zakazu, 
o co zabiegają potężne 
grupy nacisku mające interes 
w zachowaniu hodowli 
klatkowej.

   Duże firmy spożywcze 
pomagają poprawiać 
warunki chowu zwierząt 
poprzez wycofywanie się  
z kupowania i sprzedawania 
produktów pochodzących  
z hodowli klatkowej.

     Będziemy dalej pomagać 
firmom zmieniać życie    
    zwierząt na lepsze  
     i publicznie informować  
       o ich postępach  
        w zakończeniu Epoki  
        Klatkowej.
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POWSTRZYMUJEMY TRANSPORT  
ZWIERZĄT

UNIA EUROPEJSKA
Jeszcze w 2020 roku Parlament Europejski 
przytłaczającą większością głosów 
przegłosował utworzenie komisji ds. 
transportu żywych zwierząt.

Dodatkowo, Komisja Europejska 
zobowiązała się do zweryfikowania 
ustawodawstwa dotyczącego 
ochrony zwierząt podczas transportu.

W czerwcu 2021 roku, jak co roku od 
sześciu lat, w Polsce i na całym świecie 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
„Stop Transportowi Żywych Zwierząt”. 
Zorganizowany przez nas „Twitter  
storm” uzyskał zasięg ponad  
62 milionów wyświetleń!

Wystartowaliśmy też z nową petycją 
wzywającą do zakazu eksportu 
żywych zwierząt poza UE oraz 
długodystansowego transportu.  
Do tej pory zebraliśmy ponad 

500 000 podpisów. Twój głos  
w walce o zakończenie cierpienia 
zwierząt w transporcie jest kluczowy!

W grudniu 2020 roku, po wielu 
miesiącach intensywnej kampanii, 
brytyjski rząd rozpoczął konsultacje 
dotyczące zakazu eksportu żywych 
zwierząt.

W 2021 roku zmiany nabrały tempa: 
Szkocja zobowiązała się do zakazu 
eksportu żywych zwierząt,  
a rząd Wielkiej Brytanii przedstawił 
propozycję zakazu eksportu 
zwierząt na tucz lub rzeź z Anglii, 
Walii i Szkocji. To wielki sukces 
naszego brytyjskiego biura!

WIELKA BRYTANIA

RYBY MAJĄ MNIEJ PrzeRYBAne

DZIAŁAMY DLA KARPI
Dzięki intensywnej kampanii naszego 
polskiego biura oraz działalności  
w Koalicji Głos dla Karpi osiągnęliśmy  
już sporo dla zakończenia sprzedaży 
żywego karpia w Polsce.

W 2021 roku spotykaliśmy się  
z przedstawicielami sieci spożywczych,  
by namówić ich do wycofania się  
z tego okrutnego procederu. Do grona 
marketów, które nie będą sprzedawać 
żywych karpi przed Świętami dołączył 
Carrefour Polska! To już ósma duża  
sieć sklepów w Polsce, która wycofała  
się z tej praktyki. 

 
UJAWNILIŚMY CIERPIENIE 
ŁOSOSI
W marcu 2021 roku ujawniliśmy 
niewyobrażalne cierpienie stojące za 
hodowlą łososia w Szkocji. To śledztwo 
było dla nas bardzo ważne, ponieważ 
Polska jest piątym największym 
importerem szkockich łososi w Unii 
Europejskiej.

Szokujące materiały naszych śledczych, 
przedstawiające łososie stłoczone  
w brudnej wodzie i jedzone żywcem 
przez wszy morskie, obiegły świat. 
Dzięki temu zebraliśmy niemal 

130 000 podpisów pod naszym 
listem wzywającym szkocki rząd do 
wstrzymania ekspansji podwodnych  
ferm przemysłowych łososia. 

 
POSTĘPY W UNII 
EUROPEJSKIEJ
Dzięki intensywnej pracy  
naszych aktywistów, Komisja  
Europejska opublikowała nowe  
wytyczne, które po raz pierwszy  
w historii zawierają zapisy  
dotyczące dobrostanu ryb.

CO DALEJ?  

DOBROSTAN RYB NA 
CERTYFIKATY!
W 2020 roku zbadaliśmy standardy 
kryjące się za pięcioma największymi 
certyfikatami produktów rybnych. 
Odkryliśmy, że nie chronią one ryb. 

Za pośrednictwem naszej strony 

wysłaliście ponad 425 000 
wiadomości do organizacji 
certyfikujących, wzywając je do 
zwiększenia ochrony ryb. Już 
trzy organizacje potwierdziły, że 
podniosą oczekiwania w zakresie 
dobrostanu ryb. 

 
SZOKUJĄCY RAPORT  
O HODOWLI OŚMIORNIC
W tym roku wydaliśmy pierwszy  
na świecie raport ujawniający  
plany rozpoczęcia hodowli 
przemysłowej ośmiornic. Zebrane 
dane pozwoliły nam stwierdzić, 
że nie ma możliwości, by hodowla 
tych wyjątkowych zwierząt mogła 
zapewnić im życie zgodne z ich 
naturalnymi potrzebami.

   Będziemy kontynuować 
działania mające na celu 
zakończenie w Polsce 
sprzedaży żywych karpi: 
zarówno współpracując  
z sieciami handlowymi, 
jak i naciskając na rząd, by 
zakazał tej praktyki.

   Nie ustaniemy w naciskach 
na organizacje certyfikujące 
produkty rybne. Domagamy 
się, by poczyniły wyraźne 
kroki w zakresie ochrony 
ryb.

   Wykorzystamy nasze 
sukcesy w Unii Europejskiej, 
by osiągnąć lepsze zapisy  
w przepisach krajowych  
i międzynarodowych.

   Będziemy chronić 
ośmiornice i inne 
głowonogi przed 
ekspansją ich hodowli.
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Każdego roku na całym świecie miliony zwierząt są 
transportowane w ciężarówkach i na statkach w okropnych 
warunkach, które mogą powodować wykończenie, odwodnienie 
i głód, stłuczenia, a nawet śmierć.

Dzięki Twojemu wsparciu w 2021 roku osiągnęliśmy naprawdę wiele: Unia 
Europejska oraz Wielka Brytania podjęły zdecydowane kroki w stronę 
ukrócenia tego okrucieństwa.

Hodowla ryb jest najszybciej rosnącą gałęzią chowu 
przemysłowego. Powoduje kolosalne cierpienie zwierząt, 
wylesianie ogromnych obszarów pod uprawę soi i odławianie 
około 500 miliardów dzikich ryb rocznie.

 Wykorzystując sukcesy  
w Wielkiej Brytanii oraz 
znaczące postępy w Unii 
Europejskiej, zwiększamy 
nasze żądania.

Domagamy się:

   zakazu eksportu żywych 
zwierząt na tucz i rzeź poza 
Unię Europejską,

   skrócenia możliwego czasu 
transportu zwierząt do 
ośmiu godzin w obrębie 
krajów członkowskich lub 
pomiędzy nimi,

   zakazu transportu 
nieodsadzonych zwierząt  
na terenie UE.

Będziemy nadal pomagać 
wielkim firmom spożywczym 
w przejściu na lepszą dla 
zwierząt alternatywę 
dla transportu na duże 
odległości.

CO DALEJ?

     Przez dziesięciolecia sympatycy 
Compassion stali na czele 
kampanii na rzecz zakończenia 
eksportu żywych zwierząt 
z Wielkiej Brytanii. Pomimo 
przeciwności, nie poddaliście się: 
protestowaliście, lobbowaliście 
polityków i dzieliliście się 
wynikami naszych śledztw.  
Dzięki Wam ten zakaz jest  
coraz bliżej.
Dr Nick Palmer, Dyrektor Compassion UK”

“
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BRANŻA SPOŻYWCZA LEPSZA  
DLA ZWIERZĄT

POPRAWIAMY DOBROSTAN  
KURCZĄT
Gdyby oceniać zmiany pod kątem liczby 
zwierząt uwolnionych od cierpienia, 
wpływ Twojego wsparcia jest widoczny 
zwłaszcza w hodowli kurcząt.

W 2017 roku zjednoczyliśmy się z innymi 
organizacjami, aby wezwać do podjęcia 
przez branżę spożywczą zobowiązań 
na rzecz poprawy dobrostanu kurcząt 
mięsnych. Od tego czasu ponad 270 firm 
w Europie i 200 w USA zobowiązało się, 
że do 2026 roku w UE i 2024 roku w USA 
będą zaopatrywać się tylko na fermach 
kurcząt ras wolnorosnących o metodach 
uboju powodujących mniejsze cierpienie.

Tylko w sezonie 2020/2021 do poprawy 
warunków hodowli kurczaków 
zobowiązał się polski Carrefour, Burger 
King, KFC, Subway, Domino’s Pizza czy sieć 
handlowa E.Leclerc.

Szacujemy, że dzięki tym i wielu innym 

sukcesom 1,1 miliarda kurcząt 
rocznie będzie żyło w lepszych 
warunkach.

NAGRODY GOOD FARM  
ANIMAL WELFARE
Nasze nagrody, przyznawane 
co roku wyróżniającym się 
firmom, mają na celu zachęcenie 
i wyróżnienie producentów 
oraz sieci spożywczych, które 
wykonują właściwe kroki w celu 
poprawy warunków życia zwierząt 
hodowlanych.

W 2021 roku skoncentrowaliśmy się 
na inspirujących i innowacyjnych 
przykładach zrównoważonej 
produkcji żywności. W efekcie 
nagrodziliśmy 11 czołowych firm 
sektora spożywczego, takich jak:

•   włoskiego producenta 
makaronów Barilla, który 
zrezygnował ze stosowania 
jaj pochodzących z hodowli 
klatkowej w 100 krajach oraz 
ograniczył swój ślad węglowy  
i cierpienie zwierząt zmniejszając 
ilość jaj w składzie produktów,

•   sieć McDonald’s w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii za 
program wspierający rolnictwo 
regeneracyjne, pomagające  
w odbudowie gleby  
i zwiększaniu  
bioróżnorodności,

•   chińskie Happy Eggs,  
które otrzymało nagrodę  
za sprzedaż tylko jaj  
pochodzących z chowu 
bezklatkowego  
w kanale online,

•   sieć Danone za  
innowacyjne narzędzie  
cyfrowe, które wspiera  
hodowlę regeneracyjną  
i pomaga poprawić  
dobrostan krów  
mlecznych.

ZMIENIAMY ŚWIATOWY SYSTEM  
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

WZYWAMY POLSKI RZĄD  
DO ZMIAN
Wzięliśmy udział w konsultacjach 
planu Wspólnej Polityki Rolnej 
dla Polski na lata 2023-2027. 
Zarekomendowaliśmy skuteczne 
rozwiązania, które mogą poprawić los 
milionów zwierząt w Polsce.

Przekazaliśmy też polskiemu ministrowi 
rolnictwa zestaw raportów 
naukowych oraz książek mówiących 
o destrukcyjnym wpływie masowej 
hodowli. Wciąż czekamy na spotkanie 
przy roślinnym schabowym!

Dzięki intensywnej pracy na rzecz 
zwierząt hodowlanych, prezeska 
polskiego oddziału fundacji, Małgorzata 
Szadkowska, została wybrana przez 
Forbes Women jedną ze 100 kobiet 
roku 2021.

CO DALEJ?   
   Będziemy kontynuować 

współpracę z kluczowymi 
organizacjami oraz 
organami ONZ, by wpływać 
na polityków i pomóc 
im planować reformę 
systemu produkcji 
żywności.

   Poprzez bezpośrednie 
rozmowy i publiczne 
kampanie będziemy 
dążyć do tego, by unijna 
strategia „Od pola do 
stołu” spełniała cele 
w zakresie poprawy 
dobrostanu zwierząt 
oraz ograniczenia 
stosowania antybiotyków.

   Rozpoczniemy kampanię 
wzywającą do stworzenia 
nowego globalnego ruchu 
na rzecz sprawiedliwego 
i zrównoważonego 
systemu produkcji 
żywności.

Już ponad 2,23 miliarda zwierząt hodowanych każdego  
roku żyje w lepszych warunkach dzięki współpracy Compassion  
z globalnymi firmami spożywczymi. Zachęcamy firmy do  
składania zobowiązań oraz rozliczamy je z ich realizacji.

WALKA O UCZCIWE  
OZNAKOWANIE PRODUKTÓW
Już 60% sprzedawców we Francji 
dołączyło do przełomowego programu 
oznakowania produktów pochodzenia 
zwierzęcego „Association Étiquette Bien-
Être Animal”.

Etykiety zostały opracowane przez 
wiodący supermarket Casino wraz 
z francuskim biurem Compassion 
oraz dwoma innymi organizacjami. 
Wykorzystują one 230 kryteriów oceny 
produktów z kurczaka pod kątem jakości 
życia zwierząt. Dają jasną wskazówkę 
konsumentom, które produkty pochodzą 
z ferm o wyższym dobrostanie.

Hodowla przemysłowa oznacza nie tylko cierpienie zwierząt. Jest 
też zagrożeniem dla klimatu, środowiska i ludzkiego zdrowia.

Musimy dokonać radykalnej zmiany w systemie produkcji żywności. W tym roku 
osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe w kierunku globalnego porozumienia  
w sprawie zakończenia hodowli przemysłowej.

PRZEWODZIMY GLOBALNYM 
DYSKUSJOM
W grudniu 2020 roku wraz  
z Programem Ochrony Środowiska 
ONZ i wpływowym forum 
EAT zorganizowaliśmy głośne 
wydarzenie promujące rolnictwo 
przyjazne zwierzętom i środowisku.

W 2021 roku nasz globalny prezes 
Philip Lymbery został mianowany 
„czempionem” szczytu ONZ ds. 
systemów żywnościowych,  
a w premierze raportu Chatham  
House opracowanego we 
współpracy z Compassion i UNEP 

wzięło udział ponad 25 000 
osób.

Raport ujawnił, że w globalny 
system żywnościowy zagraża 
24 000 gatunkom zagrożonym 
wyginięciem. Był komentowany 
w mediach na całym świecie, od 
Wielkiej Brytanii po Kolumbię, od 
Nigerii po Chiny.RATUJMY NASZE ANTYBIOTYKI

Jako członek-założyciel „Alliance to 
Save our Antibiotics” działaliśmy na 
rzecz unijnego zakazu prewencyjnego 
stosowania antybiotyków na fermach 
od 2022 roku.

   Będziemy rozliczać firmy  
z postępów w realizacji ich 
zobowiązań do poprawy 
warunków hodowli 
kurczaków.

   Chcemy zainspirować kolejne 
20 firm do zadeklarowania 
poprawy jakości życia kurcząt.

   Korzystając z naszego 
doświadczenia we 
wprowadzaniu etykiet 
dobrostanowych we Francji, 
planujemy rozszerzyć 
program na inne kraje  
i gatunki, zaczynając od świń.

 

CO DALEJ? 
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DZIĘKUJEMY!
Praca całego zespołu Compassion jest w pełni zależna od hojności osób wspierających  

finansowo walkę z hodowlą przemysłową oraz działania mające chronić zwierzęta  
i doprowadzić do zmian w globalnym systemie produkcji żywności.

Z całego serca dziękujemy Tobie i każdej osobie, która wsparła nas darowizną w mijającym  
roku oraz wszystkim, którzy pamiętali o nas w testamencie.

Oto podsumowanie naszych przychodów i wydatków w 2021 roku.

Fundacja Compassion in World Farming Polska 
ul. Marszałowska 28A/15, 00-576 Warszawa, Polska

 
 

Dołącz do nas! Dodaj swój adres e-mail do naszej listy subskrybentów i subskrybentek na naszej stronie  
internetowej, aby stanąć na pierwszej linii walki z hodowlą przemysłową.

Otrzymasz od nas wiadomości o tym, jak pomagać zwierzętom oraz informacje o naszych kampaniach  
i finansowych formach wsparcia Compassion Polska.

Aby przeczytać więcej o naszej pracy, podpisać nasze petycje i przekazać datki na rzecz  
zakończenia hodowli przemysłowej – skontaktuj się z nami! 

ODWIEDŹ www.ciwf.pl/raport2021   NAPISZ NA wspieram@ciwf.pl 

DOPIERO POZNAJESZ COMPASSION?

ŚWIATOWE WYDATKI W 2021ŚWIATOWY PRZYCHÓD W 2021

Powyższe zestawienia stanowią przegląd globalnych 
przychodów i wydatków w okresie od kwietnia  
2020 r. do marca 2021 r. Pełne sprawozdanie finansowe 
polskiego oddziału fundacji można znaleźć na naszej 
stronie www.ciwf.pl.

 

  4 433 135 £    Darowizny indywidualne

  4 199 027 £   Darowizny w testamentach

  3 708 119 £    Granty i kluczowe darowizny

       85 735 £     Dochód z inwestycji

 

 
12 426 016 £ 

 

Compassion in World Farming Polska jest organizacją pożytku publicznego z potwierdzonym wpisem  
w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr 0000484066) i uprawnieniami do otrzymywania 1% podatku.

    2 735 975 £   Pozyskiwanie funduszy

    2 503 477 £  Współpraca z firmami spożywczymi

    2 494 811 £   Zmiana systemu żywnościowego

    2 475 297 £  Europejskie prawodawstwo

         39 545 £  Koszty zarządzania inwestycjami

 
10 249 105 £


