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Cele fundacji (według statutu):
Celem fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a
zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz
zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności
ekosystemu.
W zakresie działalności pożytku publicznego fundacja prowadzi działalność (według statutu):
-działalność wydawniczą
-praca badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska
-doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska
-kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Działalność statutowa organizacji prowadzona jest poprzez pomoc organizacyjną, informacyjną, szkoleniową
i finansową innym organizacjom non profit zajmującym się dzialalnościom ochrony przyrody. Prowadzimy
działalność edukacyjną, informacyjną oraz wydawniczą; organizujemy spotkania szkolenia i konferencje o
tematyce związanej z ochroną środowiska.Opracowywujemy projekty, ekspertyzy, badania dotyczące
zagadnień ekologicznych. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie spraw
związanych z ochroną środowiska.

O fundacji:

Fundacja WWF Polska jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego.
Aktualnie realizowanych jest dziewięć projektów dotyczących ochrony gatunków, lasów, rzek, klimatu,
promowania zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rybołówstwa. W swojej działalności fundacja
zabiega o jak najkorzystniejsze dla naszego kraju wdrożenie europejskiego programu ochrony przyrody

Natura 2000. Do działań fundacji należy również ograniczanie w Polsce nielegalnego handlu ginącymi
gatunkami roślin i zwierząt.

Projekty realizowane w 2007 roku w ramach działalności statutowej nieodpłatnej:
Projekt „Ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt”
1. Wzmocnienie współpracy i zapewnienie zaplecza merytorycznego służbom odpowiedzialnym za egzekucję
obowiązujących przepisów








organizacja III warsztatów dla koordynatorów ds. CITES z Policji i Służby Celnej, we współpracy z
Ministerstwem Finansów i Komendą Główną Policji. W warsztatach wzięli udział eksperci ds. CITES z
Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy i Węgier. Podczas warsztatów polscy
funkcjonariusze dowiedzieli się m.in., w jaki sposób przestępstwa CITES zwalczane są w innych krajach.
organizacja IV warsztatów dla koordynatorów ds. CITES z Policji i Służby Celnej we współpracy z
Ministerstwem Finansów i Komendą Główną Policji.. Oprócz wymiany doświadczeń i omówienia
najważniejszych problemów funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Ministerstwo Finansów nt. bezpiecznego posługiwania się sprzętem do chwytania i przetrzymywania
egzotycznych gatunków zwierząt.
przeprowadzenie szkolenia regionalnego nt. CITES dla Policji, zamykając tym samym cykl szkoleń dla
regionów w całym kraju.
przekazanie Służbie Celnej na najważniejszych przejściach granicznych w kraju profesjonalnego sprzętu
do przetrzymywania i transportowania skonfiskowanych zwierząt egzotycznych. Łącznie przekazano 30
kompletów sprzętu.
publikacja podręcznika do rozpoznawania ptaszników z rodzaju Brachypelma i podręcznika do
identyfikacji dzikich kotów. Podręczniki zostały przekazane służbie celnej i policji.

2. Promocja problematyki CITES wśród społeczeństwa
 przeprowadzenie akcji edukacyjnej pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” dla
gimnazjów z Gdyni i Wrocławia. W ramach akcji w obu miastach przeprowadzona została konferencja
przedmiotowo-metodyczna nt. nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami (łącznie wzięło w nich udział
83 nauczycieli) oraz zajęcia edukacyjne dla ok. 4600 gimnazjalistów. Nauczyciele i uczniowie otrzymali
cenne materiały edukacyjne, m.in. plakaty, ulotki i prezentację multimedialną.
 przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych dla turystów: 90 000 egzemplarzy specjalnego
wydania magazynu „Żyjąca Planeta”, 250 kompletów plakatów, 150 000 szt. ulotek i 150 000 szt.
przywieszek do bagażu dla turystów. Wszystkie materiały były dystrybuowane we współpracy z Izbami
Celnymi w całym kraju, wybranymi biurami podróży oraz linią lotniczą LOT.
 rozbudowa strony internetowej WWF dotyczącej problematyki CITES poprzez uzupełnienie działu
„Zwierzęta na krawędzi”.
3. Wsparcie działań Grupy roboczej ds. CITES

WWF wziął udział we wszystkich trzech spotkaniach działającej pod patronatem Państwowej Pady Ochrony
Przyrody Grupy roboczej ds. CITES. Głównym problemem dyskutowanym podczas posiedzeń Grupy był
brak azylu dla skonfiskowanych zwierząt CITES.

Projekt „Zrównoważone rybołówstwo”
1. Publikacje
W ramach projektu “Zrównoważone rybołówstwo” w 2007 roku ukazała się publikacja WWF
na temat walki z nielegalnymi połowami. WWF proponuje wprowadzenie identyfikowalności ryb i
produktów rybnych jako narzędzia. Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem sektora rybackiego w
Polsce.
2. Fundusze strukturalne – prace nad Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
WWF uczestniczył w pracach nad Narodową Strategią Rybołówstwa, a później w grupie roboczej ds.
Programu Operacyjnego, który w latach 2007 – 2013 będzie stanowił podstawę wdrażania Wspólnej Polityki
Rybackiej. Niektóre poprawki zgłoszone przez WWF Polska zostały uwzględnione w ostatecznej wersji
Planu, m.in. w zakresie wprowadzenia bardziej selektywnych narzędzi połowowych oraz zwiększenia stopnia
identyfikowalności produktów rybnych.
3. Analiza wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego (Polska i Łotwa)
Zakończono prace nad oceną wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego (w Polsce i na Łotwie).
Analiza pozwoli ocenić skuteczność wdrażania założeń Funduszu w początkowym okresie jego
działania i będzie mogła przyczynić się do bardziej skutecznego planowania kolejnych inicjatyw.
4. Udział pracach Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Regional
Advisory Council)
WWF uczestniczył w spotkaniach grup roboczych i komitetu wykonawczego Regionalnego
Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego przy Komisji Europejskiej i biorąc w pracach nad Planem
Zarządzania dla dorsza i łososia. Ewa Milewska (konsultant WWF ds. rybołówstwa) jest członkiem Komitetu
Wykonawczego oraz wice-przewodniczą Regionalnego Komitetu Doradczego. Z inicjatywy WWF
Regionalna Rada Doradcza zorganizowała konferencję na temat nielegalnych połowów. W czasie konferencji
odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo ze wszystkich krajów nadbałtyckich.
Ministrowie podpisali deklarację zobowiązującą wszystkie kraje do rozpoczęcia aktywnej walki z
nielegalnymi połowami.
5. Poradnik konsumencki
Przygotowano publikację o charakterze edukacyjnym, stanowiącą przewodnik konsumenta po
najpopularniejszych gatunkach ryb dostępnych w sklepach. Gatunki oznaczone są taki sposób, aby ułatwić
konsumentowi świadomy wybór, np. określa, których gatunków nie należy kupować ze względu na to, że są
zagrożone wyginięciem, a które można kupować bez obaw. Druk przewidziany jest w styczniu 2008 roku.
6. Spotkania z sektorem rybackim i administracją

Wdrażanie zarządzania opartego na podejściu ekosystemowym jest długotrwałym procesem, który wymaga
uzyskania poparcia administracji rybackiej i rybaków. WWF Polska uczestniczył w licznych spotkaniach ze
środowiskiem rybackim i administracją rybacką. WWF został zaproszony przez wiceministra gospodarki
morskiej i dyrektora Departamentu Rybołówstwa na spotkanie w celu omówienia problemu łamania zakazu
połowów dorsza przez polskich rybaków.
Projekt „Rzeki dla życia”

1. Wspieranie wdrażania Ramowej Dyrektyw Wodnej (RDW) w Polsce
a) W ramach wzmacniania udziału społecznego w zarządzaniu gospodarką wodna w Polsce:

a. Kierownik projektu „Rzeki dla życia” uczestniczył w pracach Stałej Komisji ds. Udziału
Społecznego przy Dyrektorze RZGW w Warszawie, Stałej Komisji ds. Udziału Społecznego przy
Dyrektorze RZGW w Krakowie, Krajowego Forum Wodnego, Komitetu Sterującego Programu
„Wisła 2020”, Komisji Warszawskiej Wisły przy Prezydencie m.st. Warszawa (jako
przewodniczącego KWW),
b. Opracowano (we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata nauki)
obszerną analizę opracowanej przez KZGW „Strategii gospodarki wodnej”; analizę przekazano Prezesowi
KZGW,

c. Opracowano i przekazano KZGW uwagi na temat przygotowanego przez KZGW harmonogramu
wdrażania RDW w Polsce,
d. Opracowano i opublikowano w Internecie serię 4 poradników prawnych dotyczących kontroli społecznej
w sprawie ochrony środowisk dolin rzecznych,
e. Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla organizacji pozarządowych i studentów prawa w zakresie
możliwości udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych i sądowo
administracyjnych dotyczących inwestycji hydrotechnicznych w dolinach rzecznych,
f. Przygotowano komentarze na temat wdrażania RDW w Polsce i przedstawiono je na spotkaniu
organizacji pozarządowych z przedstawicielem Wydziału Wodnego (Water Unit) Komisji Europejskiej.
b) W ramach działań na rzecz poprawy podstaw prawnych wdrażania RDW w Polsce opracowano:
• Obszerną ekspertyzę prawną dotyczącą transpozycji RDW do krajowego prawodawstwa; roboczą wersję
ekspertyzy przekazano Ministrowi Środowiska,
• Opinię prawną w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na
regulacji cieków wodnych; opinię rozesłano do KZGW, wszystkich RZGW, WZMiUW, parków narodowych
i krajobrazowych,
• Opinię prawną dotyczącą zabudowy terenów zalewowych (we współpracy z projektem WWF „Odra”).
2. Zmniejszenie negatywnych skutków przyrodniczych wycieku oleju napędowego do Wisły pod
Włocławkiem:
a. Zorganizowano monitoring wpływu wycieku oleju na ptaki na 70 km odcinku Wisły Włocławek –
Bydgoszcz,
b. Monitorowano występowanie plam oleju na odcinku Wisły Toruń - Świecie
c. Zakupiono sprzęt i materiały do usuwania oleju z Wisły,

d. We współpracy ze strażą pożarną zorganizowano akcje woluntariuszy, w wyniku, której usunięto z wody
Wisły, co najmniej 1,5 tony zawiesiny organicznej silnie skażonej olejem napędowym,
e. Przekazano straży pożarnej drobny sprzęt i materiały (wodery, worki foliowe, itp.) ułatwiające akcje
ratowniczą.
3. Program restytucji ryb wędrownych w Polsce
W ramach działań na rzecz poprawy drożności polskich rzek dla ryb wędrownych:
a. Kierownik projektu „Rzeki dla życia” uczestniczył w pracach komitetu doradczego projektu FAO
„Udrożnienie polskich rzek dla ryb wędrownych”,
b. Przetłumaczono na język polski opracowanie ekspertów FAO na temat koncepcji udrożnienia stopnia
wodnego na Wiśle we Włocławku dla ryb wędrownych, oraz przekazano opracowanie głównym
interesariuszom,
c. Opracowano projekt techniczny udrożnienia dla ryb wędrownych jazu na historycznym tarlisku łososia na
rzece Biała Tarnowska w miejscowości Pleśna (woj. Małopolskie) oraz prowadzono prace nad projektem
techniczny udrożnienia piętrzenia na Białej tarnowskiej w miejscowości Grybów (prace zaawansowane w
80%),
d. Opracowano wstępną koncepcję udrożnienia rzeki Drwęcy dla wędrówki jesiotra (Drwęca jest jednym z
najważniejszych i najlepiej zachowanych pod względem parametrów środowiskowych historycznych tarlisk
tego gatunku w dorzeczy Wisły).
W ramach realizacji programu restytucji łososia w zlewni górnej Wisły, realizowanym wspólnie z RZGW w
Krakowie, AR w Krakowie i PZW:
• Zakupiono wysokiej klasy agregat do kontrolnych odłowów ryb,
• Wypuszczono 200 000 wylęgu łososia do rzek i strumieni w woj. Małopolskim i Podkarpackim,
• Zakupiono ikrę łososia z przeznaczeniem do zarybień w roku 2008 (planowana ilość wylęgu – ok.
300 000 szt.)
• Przeprowadzono wiosenny i jesienny monitoring przeżywalności narybku w miejscach, gdzie
prowadzono zarybianie w roku 2006.
4. Odtwarzanie zanikłej 100 lat temu tradycji bartnictwa w Polsce:
a. Zorganizowano przyjazd do Polski instruktorów bartnictwa z Uralu (jedyne miejsce w Europie, gdzie
zachowała się żywa tradycja bartnicza), w wyniku, czego wykonano ponad 20 barci (dolina Pilicy, Lasy
Koneckie, Biebrzański i Wigierski Park narodowy) i przeszkolono 5 polskich pszczelarzy w zakresie
wykonywania barci,
b. Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla polskich „kandydatów na bartników” na Ural, gdzie uczono się
technik wybierania miodu bartnego i zabezpieczania barci na zimę.
5. Poprawa stosunków wodnych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego i w jego sąsiedztwie
W ramach wspierania działań Biebrzańskiego Parku Narodowego:
• Kontynuowano opracowywanie projektu technicznego rewitalizacji rzeki Jegrzni (zwiększenie przepływu
wody korytem rzeki) oraz zmniejszenia drenującego wpływu Kanału Woznawiejskiego na ekosystemy
bagienne BPN; stan zaawansowania prac nad projektem technicznym wyniósł ok. 95%,
• Przygotowano opinię prawną dotyczącą kroków proceduralnych niezbędnych do realizacji inwestycji na
rzecz poprawy stosunków wodnych w BPN i w jego sąsiedztwie, w kontekście przynależności tego terenu do
sieci obszarów Natura 2000,

• Kontynuowano starania o pozyskanie środków na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej
niezbędnej do rewitalizacji znikłego koryta rzeki Ełk i zmniejszenia drenującego wpływu Kanału Rudzkiego
na leżące wzdłuż niego łąki kośne, latem cierpiące na dotkliwy deficyt wody.
6. Aktywna ochrona cennych przyrodniczo łąk bagiennych i pastwisk Biebrzańskim Parku Narodowym
(BPN):
a. Opracowano plan działań na rzecz poprawy sukcesu lęgowego zagrożonych populacji ptaków
siewkowych w dolnym Basenie Biebrzy i przedstawiono plan do akceptacji przez Radę Naukową BPN,
b. Wsparto organizację „Mistrzostw Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody ‘Biebrzańskie
Sianokosy’”, promujących związki pomiędzy zachowaniem tradycyjnego rolnictwa i zachowaniem walorów
przyrodniczych.
7. Edukacja Ekologiczna
Opracowano nowatorski program edukacyjny. „Łosoś – reaktywacja”, adresowany do gimnazjów w dolinie i
dorzeczu górnej Wisły, poświęcony ochronie łososia i innych ryb wędrownych, oraz ochronie rzek; do
programu zgłosiły akces 84 szkoły.
Projekt „Zrównoważony rozwój”

1. Publikacje
Przygotowano i rozpowszechniono wśród jednostek samorządu lokalnego (2478 gmin) broszury na temat
powodów, dla których warto przeprowadzać rzetelne oceny oddziaływania na środowisko wraz z pełnym
udziałem społecznym

2. Raport na temat konsultacji społecznych w Polsce
Przygotowano i rozpowszechniono raport na temat konsultacji społecznych w Polsce, w tym towarzyszącym
planowaniu inwestycji dofinansowanych z funduszy UE
3. Internetowy pakiet informacyjny
Przygotowano pakiet informacyjny ”Twoje środowisko, Twój udział” na temat konsultacji społecznych na
stronę internetową WWF Polska
4. Warsztaty
Przygotowano i przeprowadzono warsztaty:
 efektywnego wykorzystania funduszy UE w dolinach rzek
 promującego rzetelne oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem pełnego procesu konsultacji
społecznych

Projekt „Odra”

1. Ochrona naturalnych terenów zalewowych
W roku 2007 (marzec – wrzesień 2007) zrealizowano pierwszy wspólny projekt WWF oraz Regionalnego
Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu pt. “Bezpieczna Gmina nad Odrą”. Celem projektu była poprawa
bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców gmin nadodrzańskich z województwa dolnośląskiego poprzez
opracowanie i udostępnienie Urzędom Gmin map obszarów zalewowych doliny Odry w skali 1: 10 000 oraz
informacji o możliwościach ograniczania zagospodarowania na terenach zalewowych. Podczas konferencji
zorganizowanej 14 września 2007 roku we Wrocławiu 26 gmin z terenu województwa dolnośląskiego
otrzymało indywidualnie dopasowany „Materiał Informacyjny”, w którym znalazły się mapy zagrożenia
powodziowego oraz opracowanie informujące o zasięgu potencjalnych powodzi (strefa zalewu Q(p)=10%,
Q(p)=1%, zasięg zalewu powodzi z 1997r.), dane o istniejących wodowskazach i stanach alarmowych wód,
miejsca przerwania wałów odrzańskich w czasie powodzi w 1997 r., wskazanie obszarów przeznaczonych do
retencji wód powodziowych oraz informacje o przyrodniczych aspektach ochrony przeciwpowodziowej.
Pakiety te zostały przekazane Urzędom Gmin nieodpłatnie.
2. Odtwarzanie naturalnej retencji (Projekt Domaszków – Tarchlice)
Podpisano porozumienie pomiędzy WWF Polska a Samorządem Województwa Dolnośląskiego o wspólnej
realizacji projektu Domaszków – Trchalice. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego gmin
powiatu wołowskiego poprzez odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej w dolinie Odry.
Wspólnie z Donośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotowano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia Publicznego do przetargu na przygotowanie dokumentacji studialnej i projektowej
obiektu (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego). Przetarg zostanie ogłoszony na początku 2008
roku.
3. Działania edukacyjne
Zorganizowano 6 wystaw, na których wyeksponowanych zostało 40 najlepszych zdjęć, wykonanych podczas
4 plenerów fotograficznych przeprowadzonych w dolinie Odry przez Fundację Ekologiczną “Zielona Akcja” i
WWF Polska w 2005 i 2006 roku. Wystawa pod nazwą „Cztery pory roku nad Odrą” eksponowana była w 6
powiatach położonych nad Odrą na obszarze województwa dolnośląskiego. Celem wystawy było
przedstawienie unikatowości terenów położonych w środkowej części doliny Odry.
4. Ochrona przyrody/ NATURA 2000
Została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja przyrodnicza całego obszaru NATURA 2000 „Łęgi
Odrzańskie”. Opracowano wstępne zalecenia ochronne dla poszczególnych gatunków i siedlisk
występujących na tym obszarze. Uzyskane dane posłużą do przygotowania Planu zarządzania i planu ochrony
tego obszaru.

Projekt „Klimat i energia”
1. Opracowanie i prezentacja stanowisk







Sporządzono stanowisko dotyczące liczby uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Stanowisko
zostało przekazane odpowiednim ministerstwom, KASHUE , stałej reprezentacji Polski w Brukseli a
także Komisji Europejskiej. Stanowisko wynikało z obliczeń przeprowadzonych w oparciu o „Politykę
Klimatyczną” Państwa do roku 2020.
Zajęto stanowisko na temat poparcia przez rząd pakietu energetycznego UE tzw. 3x20% - wiążących
celów 20% redukcji emisji CO2, celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20%,
wzrostu efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 oraz rozwoju technologii niskowęglowych.
WWF w czasie debat dotyczących europejskiego Pakietu Energetycznego przedstawiał argumenty za
przyjęciem wiążących w/w celów niskowęglowych.
Udział w debatach na temat rządowych propozycji budowy elektrowni jądrowej w Polsce,
przeciwstawiając im problematykę rozwoju odnawialnych źródeł energii i potencjał oszczędności energii
w Polsce.

2. Prelekcje i prezentacje podczas konferencji
 Kierownik Projektu „Klimat i energia” wziął udział w konferencji UNFCCC w Wiedniu przed Szczytem
Klimatycznym ONZ na Bali,
 Kierownik Projektu „Klimat i energia” wziął udział w Szczycie Klimatycznym COP13/MOP3 na Bali,
 Kierownik Projektu „Klimat i energia” wziął udział w panelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas
prezentacji raportu UNDP „Fighting Climate Change”,
 Kierownik Projektu „Klimat i energia” prowadził sesję „Środowisko” podczas międzynarodowej
konferencji „Rynek Energii Wiatrowej w Polsce”
3. Działania edukacyjne
 emisja reklamowy telewizyjnej „Zróbmy dobry klimat” w TVP1, TVP2 i TVP3 w styczniu na zasadach
pro bono,
 emisja reklamowy telewizyjnej „Zróbmy dobry klimat” w w warszawskich taksówkach na zasadach pro
bono,
 prelekcje podczas pokazów przedpremierowych filmu „Niewygodna prawda” Ala Gore’a,
 dystrybucja poradnika WWF „Jak oszczędzać energię w domu” w środowisku biznesowym
4. Pozostałe
 We wrześniu 2007 na zaproszenie firmy Vattenfall oraz w związku z wcześniej prowadzoną kampanią,
WWF podczas XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy zaprezentował 16 plakatów na temat skutków
zmian klimatycznych, przyczyn i możliwych rozwiązań oraz potrzeby redukcji emisji dwutlenku węgla.
 WWF został zaproszony do organizacji wydarzeń w trakcie Roku Klimatu i Środowiska (2008) w
Poznaniu.
 Przed Szczytem Klimatycznym COP13/MOP3 na Bali zorganizowano, w ramach działań Koalicji
klimatycznej, konferencję prasową w Warszawie. Podczas konferencji przekazano mediom jakie są
oczekiwania organizacji pozarządowych co do nadchodzącego Szczytu. Kierownik Projektu „Klimat i
energia” był moderatorem dyskusji.
Projekt „Białowieski Park Narodowy”

1. Poprawa ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej
 Praca przedstawiciela WWF w Zespole Ekspertów ds. Puszczy Białowieskiej utworzonego przez
Prezydenta RP w 2006 r.; efektem pracy Zespołu było przygotowanie projektów 3 ustaw, w tym in.
ustawy o powołaniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Projekty tych ustaw po konsultacjach
wewnętrznych zostały przesłane do konsultacji międzyresortowych.
 WWF Polska zebrał poparcie społeczne dla idei powiększenia parku narodowego w Puszczy
Białowieskiej w postaci ponad 100 000 podpisów pod apelem, który został w tej sprawie przekazany do
Prezydenta RP i Premiera RP; podpisy zostały przekazane Kancelarii Prezydenta oraz oficjalne pismo
informujące do kancelarii Premiera.
 Przygotowanie skargi do Komisji Europejskiej na łamanie prawa wspólnotowego (Dyrektyw UE) w
odniesieniu do sposobu zarządzania Puszczą Białowieską.
 Spotkanie organizacji pozarządowych w Ministerstwie Środowiska poświęcone najważniejszym
problemom ochrony przyrody, na którym Minister Środowiska zadeklarował chęć rozwiązania
problemów ochrony Puszczy Białowieskiej poprzez powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego.

2. Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej przyrodzie w regionie Puszczy Białowieskiej poprzez
realizację projektu „Puszcza Białowieska dla rowerów”










Przygotowanie, publikacja i dystrybucja folderu wraz z mapą nt. szlaków rowerowych w Puszczy
Białowieskiej ( 35.000 egz.).
Organizacja 2 study tour dla 30 uczestników (przewodnicy, pracownicy parków, nauczyciele, tur
operatorzy) do białoruskiej i polskiej części regionu Puszczy Białowieskiej.
Przygotowanie, publikacja materiałów nt. turystyki przyjaznej przyrodzie do magazynu turystycznego
(Poznaj Świat) w Polsce (nakład 30.000 ) i do regionalnej gazety codziennej na Białorusi (nakład 10.000).
Organizacja warsztatów dla studentów na Białorusi nt. potrzeby skuteczniej ochrony Puszczy
Białowieskiej (60 uczestników).
Przeprowadzenie 18 warsztatów nt. walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Białowieskiej (w
Polsce i na Białorusi).
Przygotowanie publikacji nt. Puszczy Białowieskiej
Przygotowanie “Koncepcji rozwoju turystyki rowerowej w regionie Puszczy Białowieskiej”.
Organizacja seminarium ( ok. 50 uczestników) nt. rozwoju turystyki rowerowej w Puszczy Białowieskiej.
Przygotowanie realizacja filmu promocyjnego „Puszcza dla rowerów”

Projekt „Ochrona dużych drapieżników w Polsce”
1. Edukacja i komunikacja nt. zagrożeń i potrzeby ochrony dużych drapieżników w Polsce
 przeprowadzenie badania wiedzy i opinii publicznej nt. dużych drapieżników wykonane na zlecenie
WWF,











przygotowanie materiałów i informacji oraz publikacja dodatku do regionalnej gazety (Bieszczady) nt.
ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia,
przygotowanie materiałów na stroną internetową oraz dla mediów nt. dużych drapieżników w Polsce,
przygotowanie i publikacja i dystrybucja informatora dla turystów pt. “Jak pozwolić dużym drapieżnikom
przeżyć w krainie turytów” (120.000 egz.),
organizacja happeningu pt. “Polskie niedźwiedzie protestują” na dworcu kolejowym Warszawa
Centralna,
przygotowanie, tłoczenie i dystrybucja płyty CD pt. “Bajki o dobrym wilku”,
zorganizowanie i przeprowadzenie 2 konferencji prasowych nt. potrzeby ochrony niedźwiedzia, wilka i
rysia,
zorganizowanie study tour dla dziennikarzy w Bieszczady (15 uczestników) i prezentacja tematyki
związanej problemami ochrony dużych drapieżników,
przygotowanie ulotki nt. ochrony rysi w Polsce,
prowadzenie 2 kampanii informacyjnych nt. ochrony wilka i niedźwiedzia oraz rysia; efekt kampanii
wzrost zainteresowania problematyką ochrony duży drapieżników w Polsce (ok. 60.000 wejść na web.,
ponad 3500 e-maili, ok. 4000 telefonów).

2. Działania bezpośrednie na rzecz ochrony dużych drapieżników w Polsce
 przekazanie hodowcom 4 zestawów pastuchów elektrycznych,
 przekazanie hodowcom 3 psów pasterskich w miejscach, gdzie występowały nasilone szkody ze strony
wilków,
 wsparcie reintrodukcji w Puszczy Piskiej
- finansowanie pożywienia dla 6 rysi biorących udział w reintrodukcji
- finasowanie opieki weterynaryjnej rysi
- współfinansowanie budowy nowej woliery reintrodukcyjnej
- przygotowanie materiałów dokumentacyjnych (opis procesu reintrodukcji, materiały zdjęciowe i
filmowe itp.)
 przygotowanie wniosku projektu do Funduszy Norweskich na projekt pt. “Ochrona gatunkowa wilka,
rysia i niedźwiedzia”
Projekt „Natura 2000”
W roku 2007 projekt działał przez 5 miesięcy. Związane było to z urlopem macierzyńskim osoby pełniącej
funkcje kierownika projektu. Przez ten okres – od stycznia do końca maja –zrealizowano:
1. Publikacje
 Przetłumaczono na język polski oraz druk oficjalnych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących
zarządzania obszarami Natura 2000,
 Przetłumaczono na język polski oraz redakcja podręcznika Komisji Europejskiej na temat możliwości
finansowania działań związanych z siecią Natura 2000.
2. Warsztaty

Przygotowano warsztatów dla wojewódzkich konserwatorów przyrody, parków narodowych oraz innych
beneficjentów na temat źródeł finansowania działań związanych z siecią Natura 2000.
3. Interaktywna mapa zagrożeń i baza danych
 Stworzono bazy danych zagrożeń dla sieci Natura 2000 w Polsce i na tej podstawie interaktywną mapę
umieszczoną na stronie internetowej WWF Polska.
 Stworzono ogólnoeuropejski raport dotyczący stanu wdrożenia sieci Natura 2000 na terenie państw UE
oraz kandydujących.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach
służących realizacvji jej celów statutowych. Cały dochód z tej działalności fundacja przeznacza na
działalność statutową w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:
-doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
-sprzedaż hurtowa produktów z logo WWF
-sprzedaż detaliczna produktów z logo WWF
-prace badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska
-kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
-działalność wydawnicza
-reklama

Odpisy uchwał zarządu fundacji podjęte w roku 2007:
Uchwała z dnia 31.03.2007:

Dyrektor Naczelny Zarządu Fundacji WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, podjął uchwałę o
pokryciu straty za rok 2006, która zgodnie ze sprawozdaniem finansowym fundacji WWF – Polska wynosi
netto 52 638,52 PLN z zysku lat ubiegłych.
Podpisał: Dyrektor Naczelny Zarządu Fundacji – Ireneusz Chojnacki

Przychody uzyskane w 2007 roku:
Przychody z działalności statutowej

5 648 303,29zł

W tym:
Środki otrzymane z centrali WWF ze Szwajcarii i innych oddz. WWF

3 978 210,00 zł

Dotacje i darowizny krajowe

1 248 021,00 zł

Wynik finansowy netto na sprzedaży wyniósł 215 843,23 zł. co stanowi 3,32 % całości osiągniętych
przychodów.
Poniesione w 2007 roku koszty:
na realizację celów statutowych

4 548 331,50 zł

na administrację

1 521 038,07 zł

na działalność gospodarczą
koszty finansowe

16 980,59 zł
9,00 zł

Pracownicy
Na dzień 31.12.2007 w fundacji zatrudnione były 28 osoby.
Wynagrodzenia
Z tytułu umów o pracę wypłacono 1 272 043,04 zł brutto, zaś z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacono
507 330,98 zł brutto.

Fundacja nie wypłacała 2007 roku żadnych wynagrodzeń członkom Zarządu.
Majątek fundacji
Fundacja nie udziela żadnych pożyczek pieniężnych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. fundacja posiada:
na rachunkach bankowych w ING Banku Śląskim – 1 036 214,96 zł, zaś w Citi Banku 655 020,76 zł.
Fundacja nie posiada akcji ani obligacji , ani żadnych nieruchomości..
Fundacja w 2007 roku nabyła środki trwałe w tym 4 komputery stacjonarne, 1 chłodziarko-zamrażarkę, 1
drukarkę, 3 telefony, , aparat cyfrowy, i inne na łączną kwotę 36 095,90 zł.
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu finansowym fundacji.
Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzane na konto Urzędu
Skarbowego Warszawa – Mokotów. Ujawniona w sprawozdaniu Finansowym zaległość wynika z terminu
odprowadzania zaliczek do Urzędu Skarbowego, które potrąca się w grudniu, a odprowadza w styczniu roku
następnego.
W 2007r. fundacja co miesiąc odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy, oraz raz do roku fundacja
składa deklerację CIT-8.
W 2007 roku nie była przeprowadzana żadna kontrola w fundacji.

Warszawa, dn.31.03.2008

