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Szanowni Państwo, drodzy Darczyńcy i Przyjaciele Fundacji,

za nami kolejny rok finansowy zakończony 30 czerwca 2022 roku. Z ogromną przyjemnością dzielę się 
z Państwem raportem rocznym, przedstawiającym nasze działania i osiągnięcia, wyzwania, z którymi 
mierzyliśmy się, a także zawierającym sprawozdanie finansowe.

W minionym roku – jak wszystkich Państwa – dotykały naszą Fundację i nas wydarzenia  zewnętrzne, 
które nie ułatwiały nam działania. Zimą 2021 roku mierzyliśmy się jeszcze z  kolejną falą pande-
mii, a  zaraz potem, w  lutym, Rosja napadła na Ukrainę. Dla nas oznaczało to pomoc w  ewakuacji 
 części  koleżanek z WWF Ukraina z rodzinami oraz organizowanie doraźnej pomocy humanitarnej dla 
 pozostałych w Ukrainie pracowników. Ale przede wszystkim musieliśmy wstrzymać jeden z naszych 
projektów przyrodniczych, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat – reintrodukcję żubra w  Ukrainie. 
Wielomiesięczne przygotowania, praca naszych zespołów w Polsce i Ukrainie, a także współpracu-
jących naukowców i innych organizacji w przygotowanie miejsca reintrodukcji, zorganizowania planu 
badań i monitoringu, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, zostały brutalnie przerwane 
w kulminacyjnym momencie – rozpoczęciu przygotowań do pierwszego transportu. Do realizacji tego 
projektu powrócimy, gdy tylko ustaną działania wojenne i otrzymamy potwierdzenie, że teren, który 
został przygotowany dla żubrów, jest bezpieczny. Natomiast dzięki koleżance z WWF Ukraina, która 
wraz z rodziną zamieszkała w Warszawie, przetłumaczyliśmy nasze materiały edukacyjne na język 
ukraiński i  są one wykorzystywane w  edukacji ukraińskich dzieci, które znalazły spokojną przystań 
w naszym kraju.

Bardzo dziękuję Państwu – naszym darczyńcom, przyjaciołom, współpracownikom, partnerom i intere-
sariuszom, za współpracę, rozmowy i wspólne działania, wsparcie i pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy 
w różnych sprawach mają inne zdanie od naszej Fundacji, za otwartość i gotowość do rozmów. Tych, 
którzy jeszcze nie odważyli się odpowiedzieć na nasze zaproszenie do dialogu, serdecznie zapraszam.

Życzę wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia i spokoju, a także realizacji marzeń i wspólnego 
życia w otoczeniu zdrowej i pięknej natury.

Mirosław Proppé
Prezes Fundacji WWF Polska

2



SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE OD PREZESA FUNDACJI MIROSŁAWA PROPPÉ

ROZMOWA: CO NAM SIĘ UDAŁO W MINIONYM ROKU? 

GATUNKI I EKOSYSTEMY LĄDOWE I SŁODKOWODNE W POLSCE

KLIMAT, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

EDUKACJA I KOMUNIKACJA

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 2

 5

 9

21

32

39

46

50

53



Razem możemy więcej! 
Przedstawiamy, co udało nam się zdziałać w okresie od lipca 2021 do czerwca 2022.

Powstrzymanie degradacji środowiska  naturalnego 
i  budowanie przyszłości, w której ludzie będą żyć 
w  harmonii z naturą, to misja WWF na całym świecie. 
 Także w Polsce staramy się wypełniać ją bez względu na 
niesprzyjające okoliczności. Za nami rok pełen wyzwań, 
a w tym roku do tych przyrodniczych dołączyły oprócz 
pandemii kryzys i wojna tuż za naszą wschodnią granicą. 
Jednak i w tak trudnym okresie – dzięki Wam, naszym 
darczyńcom i zwolennikom – udało nam się zdziałać   wiele 
dobrego! 

Przeczytajcie, a przekonacie się, że naprawdę razem możemy więcej!

FUNDACJA WWF POLSKA
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Fundacja WWF Polska zamknęła swój roczny okres rozliczeniowy na koniec czerwca 
2022. Z początkiem grudnia publikujemy sprawozdanie z naszych działań i  finansów 
w minionym roku.  O tym, co w okresie lipiec 2021 – czerwiec 2022 udało nam się zro-
bić dla świata, przyrody i z jakimi mierzyliśmy się wyzwaniami, z Ewą Chodkiewicz 
oraz Barbarą Dąbek rozmawiała Klaudia Król-Jasińska.

Ewa Chodkiewicz
Dyrektorka działu ochrony przyrody 

Barbara Dąbek
Dyrektorka działu partnerstw strategicznych

Klaudia Król-Jasińska
Dyrektorka działu komunikacji

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ
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Dla mnie to był rok wymagający wyjątkowej elastyczności. W działaniach komunikacyjnych musieliśmy szybko 
reagować na kryzysy o niespotykanej dotychczas skali. Wojna, która wybuchła w Ukrainie pod koniec lutego, spo-
wodowała, że musieliśmy zupełnie zmienić plany związane z rokrocznie realizowaną w marcu Godziną dla Ziemi 
WWF. Trudno było oczekiwać, że ktoś skupi się na ochronie przyrody, kiedy tak blisko nas jest wojna i giną ludzie. 
Podobnie, najpierw z powodu pandemii, a potem sytuacji w Ukrainie, musieliśmy odwołać już prawie gotową kam-
panię na temat reintrodukcji żubra w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla. 

Ja pracuję w Fundacji od 6 lat. Dla mnie też ten rok różnił się znacząco od poprzednich. Fokus naszych interesariu-
szy, w obliczu kryzysu agresji Rosji w Ukrainie, zdecydowanie skupił się na niesieniu pomocy humanitarnej, a nie 
na ochronie przyrody. W tym roku mieliśmy do czynienia również z pożarami, huraganami, powodziami na całym 
świecie, które są skutkiem wciąż pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. W tej niepewnej, niespokojnej i pełnej 
wyzwań atmosferze cieszy mnie rosnąca świadomość rządów i biznesu dotycząca kwestii klimatu i środowiska przy-
rodniczego. Wynika ona przede wszystkim z konieczności mierzenia się z ich konsekwencjami, np. ryzykiem dla łań-
cuchów dostaw, rosnącymi cenami surowców, niewydolnością systemu żywnościowego. Na pewno jednak miniony 
rok pokazał nam, że biznes coraz częściej dotykał pilnej potrzeby zmiany prowadzenia go w kierunku zrównowa-
żonym, odpowiedzialnym. Widoczna jest motywacja do wprowadzania tych zmian na poziomie strategii i rozwoju 
biznesu. 

To już 12 rok mojej pracy w Fundacji. I przyznam, że był to rok nieporównywalny z jakimkolwiek innym, istniało 
wciąż zagrożenie związane z pandemią, a w kraju sąsiadującym z Polską wybuchła wojna. W tej zmienionej rzeczywi-
stości musieliśmy pamiętać o tym, że mamy kryzys klimatyczny, niespotykaną dotychczas utratę różnorodności bio-
logicznej i przeciwdziałać im. Ale chociaż zmienił się świat dookoła nas, to wyzwania dla nas i nasze zadania bardzo 
się nie zmieniły. 

Ewa:

Basia:

Klaudia:

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?

Ewa, Basia, pracujecie w Fundacji już kilka dobrych lat. 
Czy z Waszej perspektywy miniony rok 
różnił się czymś od lat ubiegłych? 
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Jestem dumna z tego, że ludzie nas znają i cenią. Z prowadzonych przez nas badań wiemy, że WWF jest najbar-
dziej znaną, rozpoznawalną i wspieraną organizacją chroniącą przyrodę w Polsce. O naszej flagowej akcji Godzina 
dla Ziemi WWF słyszało ponad 60% Polek i Polaków. To szczególna satysfakcja w czasach, kiedy ludzie muszą 
mierzyć się z innymi, nie przyrodniczymi wyzwaniami, takimi jak wspomniane już kilkukrotnie kryzys, wojna czy 
pandemia.

Dla mojego zespołu miniony rok był przełomowy: nawiązaliśmy najwięcej partnerstw z sektorem prywatnym w hi-
storii naszej Fundacji! Praktycznie przez cały rok wspólnie z największymi firmami w Polsce edukowaliśmy Polki 
i Polaków o potrzebie edukacji klimatycznej, o wpływie naszej diety na przyrodę, o mało znanych gatunkach żyjących 
wokół nas, np. o modraszku ikarze żyjącym na naszych łąkach. Najbardziej dumna jestem z trwałości zaangażowania 
biznesu w sprawy ochrony przyrody, z niektórymi firmami działamy już 10 lat! Cieszy mnie też, że współpracujemy 
z jedną z największych sieci handlowych w Polsce. Jesteśmy partnerami od dwóch lat: wspieramy firmę w dosto-
sowaniu działań biznesowych i ich polityk do kryzysu klimatycznego i katastrofy bioróżnorodności, a jednocześnie 
 pomagamy konsumentom dokonywać lepszych dla planety (a przy okazji zdrowia i portfela) decyzji zakupowych.

W tym roku, mimo wspomnianych utrudnień, działo się wiele – wypuszczenie kolejnych 6 rysi, 19 rysich 
 kociąt  urodzonych przez wypuszczone przez nas wcześniej samice, 517 interwencji Błękitnego Patrolu WWF, 
w tym do 166 uratowanych foczych szczeniąt, program edukacyjny, który zrealizowało 100 nauczycieli i  który 
 dotarł do 2000 uczniów... i wiele innych, o których piszemy dalej w tym podsumowaniu. Jednak szcze-
gólnie  cieszę się z  nowego dla Fundacji projektu – w czerwcu tego roku zakupiliśmy pierwszą działkę w Doli
nie  Rospudy, tworząc tym  samym nasz pierwszy obszar chroniony prywatnie i obejmując ochroną ponad 20 ha 
cennych  przyrodniczo  siedlisk  łąkowych. To kolejny kawałek terenu, który powiększa znajdujące się w okoli-
cy  obszary chronione  prywatnie, tym samym wspierając „Zielone Płuca Polski”. Mam nadzieję na rozwój tego 
 projektu i kolejne  obszary prywatnie chronione w Polsce. Oddajmy przestrzeń przyrodzie. 

Ewa:

Basia:

Klaudia:

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?

Co było dla Was w minionym roku największym sukcesem? 
Z czego jesteście najbardziej dumne? 
Może coś Was zaskoczyło? 
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Biznes, produkcja i konsumpcja mają ogromny wpływ na środowisko przyrodnicze i klimat. Jednocześnie bardzo mocno 
od środowiska zależą. Naszym celem globalnym WWF jest zmniejszenie tego negatywnego wpływu o połowę do 2030 roku. 
Dlatego niezwykle ważne jest, aby biznes i naszą Fundację łączyła przede wszystkim wspólna wizja świata, w którym człowiek 
żyje w harmonii z przyrodą. Wspólnie musimy uratować to wciąż bijące życie planety. Wszystkie nasze działania angażujące 
biznes odpowiadają na tę ambicję: pomagamy firmom wprowadzać praktyki zmniejszające ich ślad ekologiczny, wspólnie 
ze znanymi markami docieramy każdego dnia do milionów osób w kampaniach komunikacyjnych, a także, dzięki wsparciu 
finansowemu firm, możemy działać w terenie. WWF jest dużą, skuteczną, znaną organizacją wśród firm: w tym roku spo-
tkaliśmy się indywidualnie z 40 firmami, a partnerstwo nawiązaliśmy z 10. Często w dialogach słyszeliśmy, że aktualne 
są inne pilne potrzeby, np.: walka z pandemią i wsparcie służby zdrowia albo pomoc humanitarna Ukrainie. To ważne 
bieżące wyzwania, ale oceniam, że potrzeby środowiska przyrodniczego są dzisiaj ogromne i potrzebujemy zaangażowania 
biznesu jeszcze mocniej. Oznacza to również dla mnie, że jako globalna społeczność mamy ogromną nie tylko odpowie-
dzialność, ale również szansę. Szansę zyskania dla nas wszystkich żyjącej planety. 

Basia:

Klaudia:

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?

Basia, odpowiadasz za współpracę WWF z biznesem. Co daje angażowanie biznesu w nasze działania przyrodnicze?  

Klaudia:
Ewa, wiemy, że stojące przed nami wyzwania są ogromne i ciągle rosną. Z tegorocznego, przygotowanego 
przez WWF Living Planet Report dowiedzieliśmy się, że populacje dzikich zwierząt badane na całym świecie 
od 1970 roku zmniejszyły się średnio o 69%. Ten trend nie zwalnia od lat. Czy jesteśmy w stanie go zatrzymać? 

Stajemy w obliczu powiązanych ze sobą sytuacji nadzwyczajnych, związanych ze zmianami klimatycznymi wywołanymi 
przez człowieka i utratą różnorodności biologicznej, które zagrażają dobru obecnych i przyszłych pokoleń. Nasza przy-
szłość jest zależna od różnorodności biologicznej i stabilnego klimatu. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób upa-
dek natury i zmiana klimatu są połączone. Jesteśmy w wyjątkowym momencie. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak szczegóło-
wych danych, dzięki którym zyskaliśmy świadomość, że sytuacja wygląda dramatycznie. Czas mija bardzo szybko i pomimo 
 wielu  inicjatyw, ponadnarodowych zobowiązań, wciąż jest wiele do zrobienia. Świadomość ludzi też jest coraz większa, dziś 
 naprawdę mało kto ma wątpliwości co do tego, że trzeba działać i podejmować inicjatywy na rzecz środowiska. Potrzebu-
jemy dużej  zmiany transformacyjnej, zmiany przełomowej. Przełożenia na działania tego, co w teorii już wiemy. Potrze-
bujemy nie  tylko  indywidualnych, ale przede wszystkim systemowych zmian w tym, jak produkujemy i konsumujemy, 
w technologii, której  używamy, w sposobie funkcjonowania systemów gospodarczych i finansowych. Jeśli wreszcie uda 
nam się przekuć naszą wiedzę w skuteczne działania, to możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie.

Ewa:
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Dzielimy świat z dzikimi zwierzętami. Jak? Dla nas 
75%, dla zwierząt 25% obszarów lądowych planety. 
Pod kolejne plantacje, miasta, fabryki karczujemy 
lasy, co minutę wycinając obszar odpowiadający wiel-
kością 36 boiskom piłkarskim. Jeśli nie zatrzymamy 
się w degradacji przyrody, najcenniejsze przyrodniczo 
obszary znikną, a wraz z nimi – ich mieszkańcy. Oto jak 
w okresie lipiec 2021 – czerwiec 2022 chroniliśmy  
gatunki i obszary przyrodnicze w Polsce.

RYŚ

WILK

NIEDŹWIEDŹ

ŻUBR

KARPATY
I PUSZCZA BIAŁOWIESKA

ZRÓWNOWAŻONA 
GOSPODARKA LEŚNA

ZAKUP GRUNTÓW 
CENNYCH PRZYRODNICZO

PRZECIWDZIAŁANIE 
PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIW 
PRZYRODZIE

EKOSYSTEMY SŁODKOWODNE

STRAŻNICY RZEK WWF

GATUNKI I EKOSYSTEMY 
LĄDOWE I SŁODKOWODNE 

W POLSCE

1
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GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE

RYŚ NA SWOIM 
Ryś to największy kot występujący w Europie. Niestety, 
rysie wciąż pozostają krytycznie zagrożonym gatunkiem 
i nadal musimy dokładać starań, aby nie utracić bezpo
wrotnie tych pięknych zwierząt. 

W ramach projektu „Powrót rysia do Polski północno
zachodniej” prowadzonego przez Zachodniopomorskie 
Towarzystwo Przyrodnicze, a dofinansowanej 
przez WWF Polska zostało  

Od początku projektu do 30.06.2022 zostało 

W maju i czerwcu 2022 r. 

 

Prowadzony był również stały monitoring rysi. W tym celu zaku-
piono 16 obroży telemetrycznych, 10 fotopułapek wraz z kartami 
pamięci i bateriami oraz 4 systemy alarmowe do odłowów rysi. 
Dodatkowo przekazany został pastuch elektryczny w celu mity-
gacji szkód powodowanych przez wypuszczane rysie. 

Na Mazurach, w Puszczy Piskiej, prowadziliśmy monitoring 
rysi przy pomocy fotopułapek oraz zbieraliśmy próby do analiz 
genetycznych. Analizy genetyczne wykazały obecność 7 osobni-
ków. Ponieważ nie wszystkie osobniki za każdym razem są wy-
krywane, oceniamy, że w Puszczy Piskiej i przyległych lasach 
może występować ok. 10 rysi.   6 RYSI

WYPUSZCZONYCH NA WOLNOŚĆ

65 RYSI
WYPUSZCZONYCH ŁĄCZNIE

19 KOCIĄT

5 SAMCÓW i 1 SAMICA

URODZIŁO SIĘ OD 7 SAMIC
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GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE

WILK SYTY, OWCA CAŁA
Ryś, wilk czy niedźwiedź to strażnicy lasu i lekarze leśnego 
 ekosystemu. Choć człowiek przez długi czas eliminował drapieżniki, 
uważając je za wrogów, dziś wiemy, że bez nich nie ma zdrowego 
lasu. Są sprzymierzeńcami leśników, bo regulują liczebność leśnych 
zwierząt.

By nie były uciążliwym sąsiadem, w tym roku znów przekazaliśmy 
ogrodzenia elektryczne hodowcom zwierząt. Tym razem trafiło 
do nich 29 kompletów pastuchów elektrycznych zabezpieczają-
cych zwierzęta gospodarcze przed drapieżnikami. Ale  ogrodzenia 
to nie wszystko, potrzebna jest wiedza. 

Dlatego we wrześniu 2021 w Uhercach Mineralnych zorganizowali-
śmy wystawę oraz imprezę inicjującą kampanię informacyjnome-
dialną na rzecz ochrony wilka „Nasz sąsiad wilk”. W październiku 
2021 w ramach projektu Life EuroLargeCarnivores zorganizowali-
śmy wizytę studyjną do Hiszpanii dla dziennikarzy z Polski,  którzy 
mogli zobaczyć sposoby zabezpieczania zwierząt hodowlanych 
przed wilkami na Półwyspie Pirenejskim. 

W ramach tego projektu odbyły się też warsztaty dla lokalnych 
mieszkańców w Pestkownicy. Dodatkowo w ramach minimalizowa-
nia konfliktów człowiekdrapieżnik 

W marcu 2022 zakończył się trwający 4,5 roku projekt LIFE „Euro 
LargeCarnivores” realizowany przez organizacje z 16 europejskich 
krajów, w tym WWF Polska. Celem projektu było znalezienie prak-
tycznych rozwiązań dla hodowców, jak żyć spokojnie obok dużych 
drapieżników i minimalizować ewentualne szkody. Na zakończenie 
tego projektu wydaliśmy „Raport Laika” podsumowujący zebraną 
wiedzę. 

W ramach partnerstwa strategicznego z firmą GTC (Globe Trade 
Centre S.A.) przeprowadziliśmy szereg aktywności edukacyjnoko-
munikacyjnych, by zwiększyć świadomość społeczną oraz biznesu 
o tym, jak ważna w dzisiejszym świecie jest ochrona środowiska na-
turalnego. GTC, oprócz wsparcia finansowego naszego programu 
ochrony niedźwiedzi, przeprowadziła kampanię edukacyjnoinfor-
macyjną skierowaną do pracowników firmy, a także inwestorów, 
partnerów biznesowych i lokalnych społeczności.

50 TABLIC
informacyjnych nt. prawidłowego zachowania się 
ludzi w obszarze występowania niedźwiedzi i wilków.

ROZDALIŚMY OKOŁO

® AB PHOTOGRAPHIE / SHUTTERSTOCK
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GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE

ZRÓBŻE MINĘ UPRZEJMĄ, ŻUBRZE

500 INTERWENCJI
w ramach „POGOTOWIA ŻUBROWEGO”
m.in. płoszenia, wypadki komunikacyjne, 
odpowiedzi na zgłoszenia np. 
o znalezionych martwych żubrach.

12 szt. OBROŻY
telemetrycznych do monitoringu żubrów.

PODJĘTO OKOŁO

ZAKUPIONO

® TOMASZ KACZOR / WWF.PL

W ramach projektu dotyczącego ochrony żubra w Polsce 
północnozachodniej dofinasowanego przez WWF Polska 
zakupiono: 180 ton owsa, 10 ton buraków pastew-
nych oraz 300 ton buraków cukrowych.
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500 INTERWENCJI
PODJĘTO OKOŁO

Najważniejszym powodem utraty gatunków zwierząt i roślin jest utrata ich naturalnych siedlisk. By nasze starania i praca 
wkładana w ochronę zwierząt miały sens, musimy zadbać również o to, aby miały gdzie żyć. Jednym ze sposobów pomocy 
jest wspieranie konkretnych obszarów przyrodniczych, by zachować je w stanie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

CHRONIMY DOM ZWIERZĄT:  
EKOSYSTEMY LĄDOWE 
I SŁODKOWODNE

OBSZARY PRYWATNIE CHRONIONE – ZACHWYĆ SIĘ OCH!
Dzięki wsparciu finansowemu marki Air Wick Fundacja WWF 
Polska zakupiła pierwszą działkę w Dolinie Rospudy, tworząc tym 
samym nasz pierwszy obszar chroniony prywatnie. Jest to ważny 
przykład współpracy, która dzięki wykorzystaniu odpowiednich 
kompetencji każdej ze stron doprowadziła do ogromnego sukcesu 
przyrodniczego. 

Tworzenie obszarów chronionych prywatnie to odpowiedź na wy-
zwania stawiane nam przez kryzys klimatyczny i kryzys bioróżno-
rodności. Jest to rozwiązanie szczególnie cenne, biorąc pod uwagę 
to, że od 20 lat w Polsce nie powstał ani jeden nowy park narodowy. 
Zakupiony obszar jest niezwykle cenny pod względem przyrodni-
czym. Dolina Rospudy cechuje się wysokim stopniem naturalności. 
Ochrona jej wyjątkowego ekosystemu to jeden z naszych prioryte-
tów, gdyż znajdujące się tam cenne torfowiska stanowią magazyn 
wody i dwutlenku węgla, który pozytywnie wpływa na przeciwdzia-
łanie zmianom klimatycznym.

Przy okazji tego zakupu przeprowadziliśmy kampanię informacyj-
ną „ Zachwyć się Och!”, która tłumaczyła wagę tworzenia obszarów 
chronionych, a także propagowała szeroko wiedzę, czym są obszary 

chronione prywatnie – czyli należące do osób prywatnych, organi-
zacji pozarządowych oraz firm, i dlaczego warto je tworzyć.

Przy wsparciu UPM Raflatac w ostatnim roku rozpoczęliśmy ma-
powanie obszarów podmokłych i ich potencjału do renaturyzacji. 
Dzięki temu działaniu będziemy wiedzieć, gdzie i w jaki sposób mo-
żemy zaangażować biznes, by pomógł nam chronić niezwykłą pol-
ską różnorodność biologiczną oraz przeciwdziałać suszy czy łago-
dzić zmianę klimatu. W ostatnim roku rozpoczęliśmy realizację tego 
projektu, który zamierzamy rozwijać i promować wspieranie obsza-
rów chronionych prywatnie. Przetłumaczyliśmy również wytyczne 
IUCN dotyczące zarządzania takimi obszarami. Jest to pierwsza 
w historii publikacja Międzynarodowej Unii Ochrony Przyro-
dy (IUCN) przetłumaczona na język polski. W ramach promocji  
wytycznych zorganizowaliśmy warsztaty dla NGO, osób indywidu-
alnych i przedstawicieli biznesu zainteresowanych tematyką obsza-
rów chronionych prywatnie bądź już posiadających takie tereny.
Oprócz tego, w ramach współpracy z Koalicją 10% (tj. koalicją orga-
nizacji pozarządowych), działaliśmy na rzecz prawidłowego wdro-
żenia Unijnej Strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Zakłada 
ona objęcie do 2030 roku 30% obszaru Unii Europejskiej ochroną, 
a 10% obszaru ochroną ścisłą. 

ZAKUP PIERWSZEJ DZIAŁKI 
POD OBSZAR CHRONIONY PRYWATNIE!

GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE
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Z LUDŹMI I DLA LUDZI
We współpracy z licznymi grupami interesariuszy przeprowa-
dziliśmy proces konsultacji przebiegu ścieżki rowerowej pomię-
dzy Hajnówką a Białowieżą. Proces pokazał lokalnym społecz-
nościom, że obszar chroniony nie jest tylko źródłem zakazów! 
Jeśli proces konsultacji społecznych jest prowadzony prawidłowo, 
możliwe jest uwzględnienie interesów ludzi.

Dla grupy przedstawicieli lokalnych społeczności z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego zorganizowaliśmy wizytę  studyjną 
na wyspie Lastovo w Chorwacji. Podczas  spotkania pokazali-
śmy, jak tamtejsze społeczności korzystają z  sukcesem z usług 
ekosystemowych, których dostarcza im przyroda,  dzięki 
wsparciu i pomocy WWF Adria. Na  podstawie  wniosków 
z  naszej  wizyty powstały broszury edukacyjne dotyczące 
 korzyści,  jakie płyną z obszarów chronionych dla lokalnych 
społeczności,  rybaków oraz samorządów.
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NA STRAŻY POLSKICH RZEK
Rzeki i związane z nimi ekosystemy poddawane są nieustająco ingerencji człowieka. W Polsce: 

Na tym właśnie koncentrujemy naszą troskę o rzeki i nasze działania im poświęcone.

          80% WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

WYMAGA RENATURYZACJI.

PONAD20% RZEK
MA CHARAKTER NATURALNY, CO OZNACZA, 

ŻE NIE ZOSTAŁY PRZEKSZTAŁCONE.

MNIEJ NIŻ
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PRZYWRACAMY ŻYCIE W RZEKACH
We współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Kielce wysypa 
liśmy 50 ton żwiru, uzupełniając dwa tarliska w rzece Mierzawie (na 
wysokości miejscowości Krzęcice). Działalność ludzka, w tym prace 
regulacyjne, spowodowały, że naturalny rozród ryb w rzece był mało 
efektywny. Dno rzeki było zamulone, a pstrągi miały także problemy 
z wędrówkami w górę rzeki z powodu sztucznych barier na rzece 
(jazów i progów wodnych). Efekty naszych działań są praktycznie 
natychmiastowe! Do rzeki z uzupełnionym żwirem powróciły ryby 
łososiowate oraz minogi. W tym miejscu pstrągi potokowe odbyły 
tarło i zbudowały ponad 20 gniazd. 

Razem z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie,  przyrodnikami 
z regionu oraz PZW Kielce braliśmy udział w akcji nasadzania 
drzew nad Mozgawą i Mierzawą (w Nawarzycach oraz Niego-
sławicach i Mstyczowie). Zadrzewiony brzeg rzeki powoduje 
 ochłodzenie temperatury wody, co latem zapewnia lepsze warun-
ki do życia ryb i rzadkich gatunków roślin. Zacienienie nad brze-
giem daje lepszą termikę wody i zapewnia rybom cień.

Odtworzyliśmy także dwa tarliska na rzece Chodelce we współpracy 
z Polskim Związkiem Wędkarskim Lublin oraz wędkarzami z koła 
Pstrągowa Kurówka. I tu także ryby przystąpiły do tarła! Dodatkowo 
opracowaliśmy koncepcję udrożnienia dla starego piętrzenia na rze-
ce Bystrej w woj. lubelskim, tak, by ryby miały możliwość pokonania 
bariery na rzece.

Wraz ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wzięliśmy udział 
w akcji renaturyzacji rzeki Liśnicy (dopływ Parsęty), gdzie odtwa-
rzaliśmy tarliska dla ryb łososiowatych. W sumie, w okolicach Biało-
gardu, w czterech miejscach na Liśnicy przesypaliśmy ponad sto ton 
żwiru! Utworzone tarliska, na zatrutej wcześniej Liśnicy, służą m.in. 

trociom wędrownym, łososiom atlantyckim, minogom i pstrągom 
potokowym. Dorzecze Parsęty należy obecnie do najlepiej rozwinię-
tych siedlisk tych ryb. To przykład dla wszystkich lokalnych społecz-
ności w kraju, że rybne i zadbane rzeki są możliwe.

Rybom zagrażają nie tylko bariery rzeczne, ale i człowiek. Kłusow
nictwo na rzekach to realny problem. Wspieramy  finansowo Spo-
łeczną Straż Rybacką ze Związku Miast i Gmin Dorzecza oraz 
z Okręgu Lubelskiego. Dzięki zakupionym fotopułapkom i  dronowi 
straż może skuteczniej patrolować tarliska oraz wody. 
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KRÓL POLSKICH RZEK POWRACA
W ramach obchodów Światowego Dnia Migracji Ryb wraz z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Instytutem Rybactwa Śródlądowego wypu-
ściliśmy 600 trzymiesięcznych jesiotrów ostronosych (bałtyckich) 
do Wisły poniżej stopnia wodnego Włocławek. 

Z kolei do Drwęcy (w Szramowie) razem z IRS wypuściliśmy 14 ty-
sięcy jesiotrów. Chcemy przywrócić do polskich rzek gatunek, który 
od 1970 r. uznany został za całkowicie wymarły na obszarze państw 
zlewni Morza Bałtyckiego. Liczymy, że wypuszczone przez nas je-
siotry ostronose dotarły do Morza Bałtyckiego. Gdy osiągną dojrza-
łość płciową, za kilkanaście lat powinny wrócić do rzek, na rozród.
Byliśmy też głównym organizatorem spotkania grupy  eksperckiej 
HELCOM ds. reintrodukcji jesiotra ostronosego, które miało  miejsce 
1517.09.2021 r. w Gdańsku.
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Wydaliśmy raport, który wskazuje, że planowany na Wiśle stopień 
wodny Siarzewo nie nawodni Kujaw – obszaru o najmniejszych 
opadach i odnawialnych zasobach wodnych w Polsce. Co więcej, 
z naszej analizy wynika, że wybudowanie stopnia wodnego w Sia-
rzewie stworzy zagrożenie zarówno dla wód leczniczych Ciecho-
cinka, jak i dla wód zwykłych jego ujęcia miejskiego. Inwestycja 
miałaby kosztować 5 mld zł z publicznych pieniędzy. 

W raporcie pt.   „OKREŚLENIE HYDROGEOLOGICZNEGO WPŁYWU    
  PLANOWANEGO STOPNIA I ZBIORNIKA WODNEGO SIARZEWO
 NA OBSZARY PRZYLEGŁE (KUJAWY)” postulujemy, by zamiast 
budowy zapory i sztucznego zbiornika na Wiśle w Siarzewie, reten-
cjonować wodę – odtwarzając obszary podmokłe oraz niewielkie 
zbiorniki wodne w dolinach małych rzek. 

Kontynuowaliśmy swoje uczestnictwo jako strona w  postępowaniu 
dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla budowy 
tamy w Siarzewie, wysyłając wnioski dowodowe – m.in. opinie 
 naukowców z Polski i świata przeciwne budowie stopnia.

Kontynuowaliśmy działania związane z uczestniczeniem w postępo-
waniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa – wnieśliśmy uwagi 
do zakresu raportów dla obu przedsięwzięć.

Wspólnie z wolontariuszami ze Strażników Rzek WWF w ubie-
głym roku skontrolowaliśmy ok. 340 km rzek, na których zna-
leźliśmy łącznie 225 sztucznych barier! Tylko niespełna 10% z nich 
znajduje się w oficjalnych bazach danych. W Polsce jest oficjalnie 
16,5 tys. różnych barier, ale już nieoficjalnie to prawie 80 tys. (więk-

szość z nich nie znajduje się jednak w żadnej ewidencji). Oznacza to, 
że przy 150 tysiącach kilometrów rzek w Polsce migrujące organi-
zmy napotykają na barierę co 2 kilometry! Efekty prac wolontariu-
szy zostały zebrane w dwóch merytorycznych opracowaniach. Dzięki 
pracy naszych wolontariuszy Polska jest krajem, w którym oddolnie 
zlokalizowano najwięcej barier w całej Europie.  

GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE

DAJMY RZEKOM PŁYNĄĆ
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GŁOSEM EKSPERTA
Wzięliśmy udział jako eksperci w zorganizowanej przez samorzą-

dowców z Wąbrzeźna debacie, pod hasłem  # DbajMYoH2O. 
Nasi eksperci podali przykłady, jak samorządy mogą chronić wody 
w Polsce. Przedstawiliśmy praktyczne rozwiązania, których zasto-
sowanie w mieście, na własnej posesji lub w gospodarstwie rolnym 
mogłyby znacznie powstrzymać problem suszy oraz podtopień.

Braliśmy udział w międzynarodowej konferencji we Wrocławiu 
pt. „CZAS NA ODRĘ – TRZY KRAJE JEDNA RZEKA”,  podczas 
której eksperci i naukowcy z Czech, Niemiec i Polski  rozmawiali 
o  przyszłości Odry w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. Jednym 
ze  sposobów dobrego zarządzania rzeką jest przywracanie  terenów 
zalewowych Odry – nie wbrew, ale zgodnie z naturą. O takim 
przypadku odtworzenia naturalnej retencji przeciwpowodzio-
wej doliny Odry przepływającej przez gminę Wołów, między 
 wsiami Domaszków i Tarchalice, mówiła nasza przedstawicielka. 
(To projekt, w  którym udało się odsunąć obwałowania od rzeki, 
 odzyskując dla rzeki 600 ha obszaru zalewowego i odtwarzając na-
turalną retencję. To pierwsze w Polsce proekologiczne rozwiązanie 
 przeciwpowodziowe na taką skalę, które poprawiło bezpieczeństwo 
powodziowe okolicznych mieszkańców, a jednocześnie przywróciło 
warunki do odtworzenia cennych siedlisk łęgowych). 

Na zaproszenie organizatorów XXIX Ogólnopolskiej Szkoły 
Gospodarki Wodnej przedstawiliśmy prezentację 
pt. „ANALIZY EKONOMICZNE W GOSPODAROWANIU WODAMI – PERSPEKTYWA WWF”, 
w której wskazywaliśmy, że jednym z głównych powodów niszczenia 
rzek w Polsce jest marnotrawienie środków publicznych na inwesty-
cje hydrotechniczne i inne przedsięwzięcia pozbawione ekonomicz-
nego uzasadnienia. 

Na zaproszenie organizatorów V posiedzenia plenarnego Kujawsko-
Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wzięliśmy 
udział w debacie na temat rozwiązania problemów starzejącej się 
tamy na dolnej Wiśle, tzw. stopnia wodnego Włocławek i planów 
budowy drugiej tamy poniżej Włocławka.
 
Wzięliśmy udział w debacie pt. „Prawna ochrona zwierząt – ocze-
kiwania a rzeczywistość” zorganizowanej 16 grudnia 2021 przez 
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W deba-
cie przedstawiliśmy mankamenty polskiego prawa, które skutkują 
masowym niszczeniem siedlisk gatunków wodnych oraz osobników 
ryb i bezkręgowców objętych ochroną prawną, np. minogów, pisko-
rza, skójki gruboskorupowej. Uczestniczyliśmy w pracach społecz-
nych ciał doradczych związanych z ochroną środowiska i przyrody:  
Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Państwowej Rady Gospo-
darki Wodnej, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 
oraz Rady Naukowej Parku Narodowego Ujścia Warty.  

Symbolicznie wskoczyliśmy do warszawskiej Wisły – biorąc udział 
w międzynarodowym wydarzeniu „Big Jump”,  organizowanym 
w Polsce przez Klub Gaja, Koalicja Ratujmy Rzeki, WWF  Polska 
i Siostry Rzeki. Big Jump to coroczna akcja, popularyzująca 
ochronę rzek i innych wód śródlądowych.  
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Z sukcesem przeprowadziliśmy interwencję na rzece Łomnica – zapobiegliśmy wycince ponad 400 drzew na brzegach rzeki. Podjęliśmy interwencję nad rzeką Liwiec 
(w gminie Wyszków, na Mazowszu), gdzie prowadzone były nielegalne prace ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu. Po zgłoszeniu zdarzenia przez Strażników Rzek 
WWF do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wód Polskich, administrujących terenem, sprawą zajęła się policja.

INTERWENCJE 

WSPARCIE DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA RZEKAMI
Prowadziliśmy monitoring stanu i wpływu na 
przyrodę sztucznych bystrzy. Ich budowę zapro-
ponował WWF, aby skompensować przyrodzie 
negatywne skutki regulacji rzeki Bóbr pod Woja-
nowem (okolice Jeleniej Góry) i jednocześnie  
zapobiec erozji dna rzeki po regulacji. W ramach 
monitoringu bystrzy:
 
■  Przeprowadziliśmy szczegółową ocenę stanu  
roślinności na sztucznych bystrzach po silnych 
wezbraniach, którą podsumowaliśmy w postaci 
raportu pt. „Ocena botaniczna bystrzy w rzece 
Bóbr na odcinku TrzcińskoBobrówWojanów-
Łomnica”. Raport wykazał, że rośliny wodne  
porastające bystrza, w tym rzadkie i chronione 
prawem włosieniczniki rzeczne, dobrze prze-
trwały wezbrania.
 
■  Przeprowadziliśmy analizę trwałości sztucz-
nych bystrzy na przestrzeni 7 lat od ich budowy, 
w kontekście ich funkcji, jaką pełnią dla stabili-
zacji dna rzeki oraz dla zwiększenia różnorodno-
ści siedlisk dla wodnych roślin i zwierząt. Analizę 
podsumowaliśmy w postaci raportu pt. „Charak-
terystyka morfologiczna i ocena stabilności trzy-
nastu bystrzy na rzece Bóbr w rejonie Wojano-
wa”. Raport wykazał, że sztuczne bystrza trwale 
urozmaicają siedliska rzeki i dobrze pełnią funk-
cję stabilizacji dna.  

W ramach inicjatywy „Najcenniejsze rzeki 
i potoki w Polsce” realizowanej przez WWF 
i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
intensywnie pracowaliśmy nad oceną stop-
nia naturalności wszystkich polskich rzek, 
wykorzystując do tej oceny zdjęcia satelitar-
ne i inne dostępne bazy danych przestrzen-
nych: 

■  Podsumowaliśmy w formie raportu pilo-
tażową weryfikację terenową 25 wybranych 
2km odcinków potencjalnie bardzo cennych 
małych rzek, zasługujących na szczególną 
troskę – na ochronę przed niepotrzebnymi 
regulacjami ich koryt i innymi przekształce-
niami. Weryfikacja w terenie potwierdziła, 
że większość tych odcinków rzek rzeczywi-
ście zachowała się w bardzo dobrym stanie: 
mają pięknie wykształcone meandry, natu-
ralną roślinność i są prawdziwymi ozdobami 
krajobrazu. Niestety stwierdziliśmy również, 
że niektóre cenne rzeki zostały niedawno 
zdegradowane poprzez likwidowanie mean-
drów, umocnienia brzegów i wycinanie 
 lasów porastających doliny rzek. 

■  Zakończyliśmy ocenę stanu 60 tys. km 
bieżących głównych rzek, a wyniki tej oceny 
przedstawiliśmy na seminariumonline 20 
grudnia 2021 r. zorganizowanym przez 
WWF i Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu we współpracy z GIOŚ oraz na semina-
rium zorganizowanym przez Polski Komitet 
Globalnego Partnerstwa dla Wody 21 grud-
nia 2021 r. 

■  Kontynuujemy intensywne prace nad 
oceną stopnia naturalności pozostałych, 
mniejszych rzek w Polsce, których jest łącz-
nie ok. 140 tys. km bieżących, oraz nad tere-
nową weryfikacją najcenniejszych odcinków 
rzek. 

■ Rozpoczęliśmy wykorzystywanie najnow-
szych technik analitycznych do oceny stanu 
rzek i ich dolin: dzięki współpracy pro bono 
z firmą DeepSense w identyfikacji starorze-
czy w dolinach rzek pomaga nam sztuczna 
inteligencja.

STAN RZEK BADA CZŁOWIEK I… SZTUCZNA INTELIGENCJA!

GATUNKI I EKOSYSTEMY W POLSCE
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Katastrofa klimatyczna, która zagraża nam wszystkim, 
jest do uniknięcia pod warunkiem, że podejmiemy 
wspólny wysiłek! Negatywne skutki zmiany klimatu w 
postaci anomalii pogodowych czy nasilenia klęsk  
żywiołowych są dziś odczuwalne na całym świecie. 
Zmiana klimatu to też jeden z najważniejszych czynni-
ków częstszego pojawiania się epidemii chorób  
i wirusów. Oto co robimy w Fundacji WWF Polska,  
by chronić klimat i ludzi.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE  
OCHRONY KLIMATU

SPRAWIEDLIWA 
TRANSFORMACJA

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

POLITYKA 
ŚRODOWISKOWA

KLIMAT,  
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  

I POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

2
® NASA



KLIMAT

DZIAŁANIA RZECZNICZE. GŁOS PLANETY 
W MEDIACH, POLITYCE, ŚWIECIE BIZNESU I… TWOIM DOMU

Nie powstrzymamy kryzysu klimatycznego, jeśli nie odejdziemy 

od paliw kopalnych. Nowy raport IPCC z 2022 podkreśla pilną 

potrzebę zwiększenia skali rozwiązań klimatycznych w celu prze-

ciwdziałania rosnącym emisjom. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, 

może być za późno na ocalanie naszej planety. Naukowcy podkre-

ślają przy tym, że dostępne są rozwiązania, które mogą ograniczyć 

globalne ocieplenie. Politycy i biznesmeni muszą zacząć słuchać 

głosu nauki, bo to w ich rękach leży nasza przyszłość. Jednak nau

kowcy wciąż nie są wystarczająco dobrze słyszalni. Dlatego WWF 

wziął na siebie rolę rzecznika nauki i rzecznika planety Ziemi. 

Regularnie rozmawiamy i współpracujemy z politykami i admi-

nistracją publiczną w zakresie polityki klimatycznej, efektyw-

ności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Staramy się 

też, aby głos nauki w sprawie klimatu dotarł i został zrozumiany 

przez jak największą liczbę Polek i Polaków. 

Podczas Kongresu Nowoczesnej Dystrybycji, w listopadzie 2021 roku, 

wraz z firmą Ikea zorganizowaliśmy panel na temat kampanii Race 

to Zero, mającej na celu zachęcenie firm do przyjmowania strategii 

redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z celem ONZ utrzymania 

globalnego ocieplenia w granicach limitu 1.5°C. 

Apelowaliśmy wówczas o przyspieszenie działań proklimatycz-

nych i podejmowanie wiążących deklaracji w sektorze handlowym 

w trosce o przyszłość planety. Jest to szczególnie ważne, gdyż zale-

dwie 5% sieci handlowych na świecie, względem łącznych przycho-

dów przemysłu globalnego, zobowiązało się do podjęcia istotnych 

działań w celu zatrzymania procesu globalnego ocieplenia zgodnie  

z założeniami Porozumienia Paryskiego.
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KLIMAT

SPOTKANIA NA SZCZYCIE
Najważniejsze decyzje dotyczące klimatu zapadają na negocjacjach 

podczas Konferencji Klimatycznych ONZ (COP).  Dlatego nie mogło 

nas zabraknąć na Szczycie COP 26 w Glasgow w listopadzie 2021 r. 

Nasze przesłanie do światowych przywódców brzmiało: 

„WSZYSTKIE OBIETNICE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE, A SŁOWA   
  ZAMIENIONE NA DZIAŁANIA #WEWON’TFORGET”.

Aktywnie uczestniczyliśmy też w przygotowaniach do Szczytu 

Klimatycznego COP 27, prezentując nasze postulaty dotyczące 

 ochrony klimatu jej uczestnikom (w tym przedstawicielom pol-

skich władz), a także podczas spotkania Ciał Pomocniczych Kon-

wencji Klimatycznej w Bonn, gdzie jednym z głównych tematów 

były tzw. „szkody i straty”, czyli temat odszkodowań klimatycznych 

dla tych, których kryzys klimatyczny dotyka najbardziej. 

® DAWID BEBBER/ WWF-UK
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KLIMAT

SORRY, NIE TAKI MAMY KLIMAT

Wspólnie z naukowcami stworzyliśmy   APEL KLIMATYCZNY, 

który poparło

 

Apel został opublikowany w Dzień Ziemi, 22 kwietnia 2022 roku. 

Był szeroko komentowany w ogólnopolskich mediach, podpisało go  

          100 
POLSKICH NAUKOWCÓW

I NAUKOWCZYŃ!

PONAD

            21 000 
POLEK I POLAKÓW!
PONAD
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KLIMAT

DZIAŁANIA LEGISLACYJNE
Jeśli chcemy uchronić naszą planetę przed katastrofą klimatyczną, 

musimy zmienić prawo tak, aby sprzyjało ono rozwiązaniom prokli-

matycznym. 

Dlatego eksperci WWF Polska uczestniczyli w konsultacjach spo-

łecznych ustawy mającej stworzyć Fundusz Sprawiedliwej Transfor-

macji, obserwują zmiany prawa krajowego i europejskiego oraz ak-

tywnie uczestniczą w konsultacjach społecznych nowych rozwiązań 

legislacyjnych, dbając przy tym, by te akty prawne brały pod uwagę 

zarówno potrzeby społeczne, jak i uwzględniały stosowne aspekty 

środowiskowe. 

Nasi specjaliści do spraw polityki środowiskowej w ostatnim roku 

pracowali nad przepisami dotyczącym odnawialnych źródeł energii 

i prosumentów, a także propozycją liberalizacji tzw. ustawy wysoko-

ściowej „10H”, która blokuje budowę elektrowni wiatrowych w kraju.

® MADE FROM THE SKY/ UNSPLASH
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KLIMAT

SKARGA NA „KAMPANIĘ ŻARÓWKOWĄ”
W lutym 2022 złożyliśmy skargę do Rady Reklamy na reklamę z ża-

rówką, która informowała, że za 60 proc. kosztów energii odpowia-

da Unia Europejska. Rada Reklamy przyznała rację Fundacji WWF, 

orzekając, że „doszło do naruszenia standardów wynikających 

z Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie, w jakim zobowiązują one 

reklamodawców do przekazywania konsumentom rzetelnych 

 informacji, również przy okazji zawierania w przekazie informacji 

o charakterze ekologicznym”. 
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KLIMAT

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Sprawiedliwa Transformacja to szereg procesów, których celem 

jest zapewnienie, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej 

dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając 

nikogo w tyle, bez pomocy. WWF Polska wspiera działania regional-

nych władz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przeprowadzonej 

zgodnie z ideą dialogu i partycypacji oraz z poszanowaniem wszyst-

kich zaangażowanych grup społecznych. 

Już od kilku lat burmistrzowie gmin węglowych, przy  wsparciu 

WWF, wymieniają się doświadczeniami związanymi z proce-

sem odchodzenia od węgla. Postulaty zawarli w  podpisanej 

przez 62 gminy węglowe Deklaracji na Rzecz Sprawiedliwej 

 Transformacji. We wrześniu 2021 WWF Polska współorganizował 

IV Forum Burmistrzów, w którym wzięło udział ponad 100 uczestni-

ków. Forum było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie Spra-

wiedliwej Transformacji regionów węglowych, a w szczególności 

działań ułatwiających regionom odejście od wydobycia węgla. Sta-

nowiło również okazję do pokazania działań na rzecz rozwoju ener-

getyki odnawialnej i spółdzielni energetycznych. 

Ponadto w trosce o regiony, dla których zerwanie z węglem, koniecz-

ne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, okaże się najbardziej 

dotkliwe, Fundacja WWF Polska angażuje się w europejski projekt 

RegionsBeyondCoal, mający na celu Sprawiedliwą Transformację 

Regionów Węglowych. 

Fundacja WWF Polska diagnozuje także sytuację Śląska. Obalamy 

funkcjonujące na temat górnictwa mity i wypracowujemy jak naj-

skuteczniejsze rozwiązania. W tym celu promowaliśmy opublikowa-

ne przez nas we wcześniejszych latach raporty:

   „FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I TERYTORIALNE PLANY 
  TRANSFORMACJI – PYTANIA I ODPOWIEDZI”, 

   „ OD RESTRUKTURYZACJI DO TRWAŁEGO ROZWOJU – 
   PRZYPADEK GÓRNEGO ŚLĄSKA”, 

   „ KIERUNKI TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 
   I ROZWOJU DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

® WWF MW \ OPO
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KLIMAT

Z BIZENSEM DLA KLIMATU
Bez aktywnego udziału biznesu nie mamy szans dokonać zmian, 

które pozwolą nam ocalić planetę przed katastrofą klimatyczną. 

Dlatego weszliśmy we współpracę z Grupą VELUX, która podjęła 

ambitne zobowiązanie – nie tylko zneutralizuje swój obecny ślad 

węglowy, lecz także całą emisję dwutlenku węgla od rozpoczęcia 

działalności w 1942 roku! Dzięki wspólnym projektom ochrony  

lasów chcemy zniwelować historyczny ślad węglowy VELUX,  

zachowując bezcenne w skali światowej ekosystemy. 

Możemy się też pochwalić współpracą z firmą medialną – Group  

One, która w wyniku współpracy z nami zdecydowała się, jako 

pierwsza w branży, dołączyć do Science Based Targets Initiative.  

Ta ambitna globalna inicjatywa jest gwarancją, że liczenie śladu  

węglowego firmy oraz jej cele i plan dekarbonizacyjny są zgodne 

z najlepszą wiedzą naukową. 
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ROZWÓJ, ALE ZRÓWNOWAŻONY
W 2020 roku powstała z inicjatywy Fundacji WWF Polska 

 Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP). W tym 

roku Fundacja WWF została odpowiedzialna za prowadzenie 

 sekretariatu PKZOP. Celem Koalicji są działania prowadzące 

do tego, aby w Polsce najpóźniej do końca 2023 roku osiągnąć 

100% użytkowania zrównoważonego oleju palmowego. 

Ostatni rok był czasem intensywnych prac nad reformą Wspólnej 

Polityki Rolnej (w skrócie WPR), która powinna zostać wdrożona 

po 2023 roku. Reforma ta powinna być spójna z koncepcją Euro-

pejskiego Zielonego Ładu. Fundacja WWF Polska 

współpracowała z Biurem Polityki Europejskiej WWF (WWF EPO) 

nad ramami WPR na poziomie europejskim.

W kraju natomiast współpracowaliśmy z Koalicją Rolnictwo 

dla Przyrody oraz Koalicją Żywa Ziemia. Braliśmy też udział 

w konsultacjach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej 

 Polityki Rolnej oraz spotkaniach z Ministerstwem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, podczas których proponowaliśmy konkretne 

zmiany zapisów w ustawach lub propozycje włączenia nowych 

działań, które zmierzałyby do ochrony środowiska i klimatu.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

DIETA CUD
We współpracy z Lidl Polska przygotowaliśmy pilotaż 

programu edukacyjnego dla szkół podstawowych

 „DIETA PRZYJAZNA PLANECIE”. 
Program ma na celu przekazanie informacji,  jak to, co jemy, wpływa 

na stan środowiska naturalnego. Dodatkowo, program edukuje, 

co warto jeść, żeby było to dobre dla naszego zdrowia i dla zdrowia 

planety. W pilotażu wzięło udział 14 szkół z 7 województw. 

Lekcje przeprowadzono dla 683 uczniów i uczennic oraz 12 

 szefowych kuchni. Program będzie kontynuowany w kolejnym 

roku na większą skalę.

Oprócz programu przeprowadziliśmy wraz z Lidl Polska szeroko 

zasięgową kampanię edukacyjną, w której wyjaśniamy, dlaczego 

to, co znajduje się na naszym talerzu, ma tak ogromny wpływ na 

stan środowiska.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

CO MA ROLNIK DO MORZA? 
W 2022 w ramach upowszechniania praktyk rolnych przyjaznych 

środowisku, w tym środowisku morskiemu, po raz kolejny zorgani-

zowaliśmy konkurs WWF Rolnik Roku regionu Morza 

Bałtyckiego. 

Konkurs pokazuje, że są rolniczki i rolnicy, którzy potrafią prowa-

dzić produkcję rolną, nie degradując ekosystemów. Rolnicy są na-

gradzani za stosowanie w gospodarstwach praktyk, które zmniej-

szają zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi, tym samym 

ograniczając eutrofizację Morza Bałtyckiego, oraz zwiększają uro-

dzajność gleby. 

Laureaci Konkursu to już ponad 70 ambasadorów praktyk przy-

jaznych środowisku morskiemu, bez względu na wielkość i rodzaj 

prowadzonej działalności – od małej ekologicznej spółdzielni 

 rolniczej i biodynamicznego gospodarstwa mlecznego średniej 

wielkości, do wielkoobszarowego spółdzielczego gospodarstwa 

konwencjonalnego. 

® D. BÓGDAŁ / WWF.PL
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Bałtyckie plaże przeżywają w ostatnich  latach 
niespotykane oblężenie. Z powodu  pandemii, która 
zamknęła nas w kraju,  przypomnieliśmy sobie,  
jak piękne jest polskie wybrzeże. Jak ten niespo-
tykany czas wpłynął na środowisko morskie?

FOKA

MORŚWIN

PTAKI MORSKIE
I OCHRONA ICH SIEDLISK

ZRÓWNOWAŻONE 
RYBOŁÓSTWO

GATUNKI I EKOSYSTEMY 
MORZA BAŁTYCKIEGO  

3
® ANT-ROZETSKY  / UNSPLASH
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GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

MORZE POTRZEB
Kolejny rok zabieraliśmy głos w sprawie zanieczyszczenia Bałtyku. 

Poruszaliśmy problem odroczenia w czasie działań polskich polity-

ków związanych z realizacją dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpły-

wu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Podjęliśmy temat negatywnych skutków zanieczyszczenia Morza 

Bałtyckiego plastikiem.

Wystosowaliśmy apel do Ministrów z regionu Morza Bałtyckiego 

o podjęcie działań służących poprawie stanu środowiska morskie-

go Bałtyku – zwłaszcza o włączenie odpowiednich zapisów do ak-

tualizacji Bałtyckiego Planu Działań (ang. Baltic Sea Action Plan, 

BSAP). Plan ten wyznacza priorytety na lata 20212030 i jest 

uznawany za najważniejszą międzynarodową umowę mającą na 

celu ochronę i przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego 

Bałtyku. Aktywnie działaliśmy w kierunku ustanowienia przepi-

sów w sprawie ochrony bałtyckiej populacji morświna. 

Z okazji Światowego Dnia Wieloryba edukowaliśmy o tych najwięk-

szych zwierzętach ziemskich. Promowaliśmy też ekspertyzę WWF pt. 

PROTECTING BLUE CORRIDORS [TŁUM. OCHRONA BŁĘKITNYCH  KORYTARZY], 
będącą ukoronowaniem trzech dekad badań naukowych nad 

 migracjami wielorybów, prowadzonych przez aż 50 grup badaw-

czych. Podejmowaliśmy też temat wpływu zmiany klimatu na Morze 

Bałtyckie.

Zorganizowaliśmy Światowy (Ty)Dzień Oceanów z WWF, w którym 
edukowaliśmy na temat wyzwań, z jakimi mierzą się dziś morskie 
ekosystemy. 

W trakcie całego roku braliśmy udział w kluczowych dla problema-
tyki ochrony Morza Bałtyckiego konsultacjach publicznych, m.in. 
kon sultacjach projektu aktualizacji programu ochrony wód mor-
skich (aPOWM),  konsultacjach projektu uchwały Rady Ministrów 
w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla 
Rybactwa czy konsultacjach planów ochrony dla morskich obszarów 
chronionych.

33



GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

CO W MORZU PISZCZY
Kolejny rok aktywnie działa nasz Błękitny Patrol WWF. Pod tą 

nazwą kryje się blisko 200 wolontariuszy, którzy działają wzdłuż 

całego polskiego wybrzeża Bałtyku. Na co dzień pomagają fokom, 

morświnom i ptakom morskim, a także wszystkim innym potrze-

bującym wsparcia zwierzętom.

W minionym roku Błękitny Patrol WWF odbył:

Przez cały okres funkcjonował również numer alarmowy 

Błękitnego Patrolu WWF. 

   517 INTERWENCJI
            DO FOK

W TYM DO

   166 SZCZENIĄT            
ODDZIELONYCH OD MATEK

      ® W .CZUCHRYTA / WWF.PL

® A. KASSOLIK-BP / WWF.PL
® T. KAMIŃSKI / WWF.PL 
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Wolontariusze prowadzili piesze patrole plaży, monitorując gatunki 

ptaków: sieweczkę obrożną, rybitwę czubatą, białoczelną i rzeczną, 

a także ostrygojada.

 

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF wraz z Grupą Badawczą 

Ptaków Wodnych KULING założyli 42 specjalne kosze chroniące 

gniazda sieweczek obrożnych, których populacja w ostatnich latach 

utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Kosze te stanowią bardzo 

skuteczną ochronę gniazda przed lisami, norkami czy ptakami kru-

kowatymi, jak również przed człowiekiem, który mógłby niechcący 

rozdeptać niewidoczne wśród kamieni jaja.

W ciągu całego roku Wolontariusze i Lokalni Liderzy Błękitnego 

Patrolu WWF byli zapraszani na wiele lokalnych imprez edukacyj-

nych w celu prowadzenia edukacji z zakresu biologii oraz ochrony 

ssaków i ptaków morskich. Ponadto, wolontariusze uczestniczyli 

w akcjach sprzątania plaży, organizowali własne sprzątania plaży 

oraz odwiedzali szkoły, ośrodki kultury, biblioteki i in. placówki 

w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych o ssakach i ptakach morskich. 

Zorganizowaliśmy 4 spotkania dyskusyjne nt. ochrony bałtyckiej 

przyrody: „Ochrona ptaków gniazdujących na plażach”, „Bałtycki 

morświn – poznaj, zanim wyginie”, „Foki na polskim wybrzeżu  

Bałtyku”, „Czynna ochrona ptaków siewkowych – wymiana do-

świadczeń”. W spotkaniach wzięli udział eksperciprzyrodnicy, 

urzędnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych grup inte-

resu, np. związani z turystyką czy rybołówstwem. Kolejne, piąte spo-

tkanie, tym razem zamknięte, rozpoczęło dialog, jaki prowadzimy 

z rybakami w celu zminimalizowania konfliktu pomiędzy tą grupą 

a rosnącą populacją fok szarych w Morzu Bałtyckim.

GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

CO W MORZU PISZCZY

® J. JANKOWSKI
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GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

CO W MORZU PISZCZY
W czerwcu Błękitny Patrol WWF poprowadził akcję  pomocy 

( zapewnienia spokoju) morsowi na plaży w Łazach. Był to  pierwszy 

udokumentowany przypadek tego gatunku na Bałtyku, a Błękitny 

Patrol WWF jest obecnie jedyną organizacją w Polsce posiadają-

cą zasoby umożliwiające zabezpieczanie zwierzęcia i zapewniania 

mu spokoju i odpoczynku. Wolontariusze pełnili dyżury przy zwie-

rzęciu od rana do zmierzchu 23.06.2022 oraz rano 24.06.2022. 

Podczas dyżurów wolontariusze edukowali przechodniów 

o  konieczności zapewnienia zwierzęciu spokoju i potencjalnych 

 zagrożeniach dla obu stron w przypadku bliskiego kontaktu 

 człowiekmors. Mors wrócił do wody i nie wyszedł ponownie na 

brzeg na terytorium Polski. 

Nawiązaliśmy też współpracę z przedstawicielami obu Urzędów 

Morskich, którzy zajmują się pracami realizowanymi przez urzędy 

w pasie brzegowym, w zakresie ochrony ptaków gniazdujących na 

plażach, w tym m.in. sieweczek, tak, aby prace wykonywane przez 

urzędy maksymalnie ograniczały oddziaływanie na te ptaki. Kon-

tynuowaliśmy współpracę ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego, która w ramach finansowanego przez 

nas projektu prowadzi rehabilitację fok, jak też dokonuje sekcji 

martwych zwierząt w celu poznania przyczyn ich śmierci.

Wzięliśmy udział w spotkaniu grupy roboczej ds. pomocy ptakom 

 zaolejonym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także w spotka-

niach sieci EUROWA zrzeszającej ekspertów ds. pomocy zwierzętom 

zaolejonym. W ramach EUROWA przeszkoliliśmy 4 pracowników 

Fundacji WWF Polska, w tym dwoje Lokalnych Liderów Błękitnego 

Patrolu WWF, ze stopnia Zaawansowanego Ratownika. 

Edukowaliśmy o problemie zagrożenia wyciekami substancji ropopo-

chodnych i ich wpływie na ptaki morskie.

Podjęliśmy działania interwencyjne i poinformowaliśmy o najpraw-

dopodobniej nielegalnej wycince drzew na wydmach w gdańskim 

Jelitkowie. Podkreśliliśmy, że wydmy są domem dla wielu  gatunków 

zwierząt i roślin (w tym zagrożonych wyginięciem), które wśród drzew 

i krzaków szukają schronienia i spokoju. 

® BŁĘKITNY PATROL WWF
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GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

DAJEMY GŁOS RYBOM 
Dołączyliśmy do międzynarodowego projektu „Return of the Cod” 

(„Powrót dorsza”) zarządzanego przez The Fisheries Secretariat 

i zrzeszającego nadbałtyckie organizacje pozarządowe działające na 

rzecz ochrony morskiej przyrody i zrównoważonego rybołówstwa. 

W ramach projektu podejmowaliśmy działania w zakresie komu-

nikacji oraz rzecznictwa w celu wdrożenia ekosystemowego podej-

ścia do zarządzania rybołówstwem (tzn. takiego, które uwzględnia 

interakcje między gatunkami) i odtworzenia bałtyckich stad ryb.

 

Kontynuujemy współpracę z firmą Bolton Food, właścicielem marki 

Rio Mare. W ramach wspólnych działań dążymy do uczynienia global-

nego łańcucha dostaw firmy możliwie najbardziej zrównoważonym. 

Zobowiązaliśmy się do propagowania właściwego sposobu zarządza-

nia stadami tuńczyka na świecie oraz do budowania świadomości od-

powiedzialnych wyborów konsumenckich. Wszystko to 

w trosce o przetrzebione dziś stada tuńczyka i ekosystem morski.

Dzięki pracy ekspertów Fundacji WWF, którzy co roku przedstawia-

ją radzie unijnych ministrów do spraw rybołówstwa (AGRIFISH) 

swoje rekomendacje, udało się ustanowić zadowalające limity po-

łowowe dla bałtyckich stad ryb na cały 2022 rok. Sześć na dziesięć 

bałtyckich Całkowitych Dopuszczalnych Połowów ustanowionych 

na 2022 rok było zgodnych z doradztwem naukowym.
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GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO

DAJEMY GŁOS RYBOM 
Nawiązaliśmy współpracę z WWF Niemcy nad aplikacją Ghostdiver 

App – narzędziem do zbierania danych dot. zagubionych lub w inny 

sposób utraconych narzędzi połowowych, tzw. sieci widm. Przepro-

wadziliśmy rejsy sonarowe z WWF Niemcy i rybakami z Władysławowa, 

mające na celu oznaczenie miejsc kumulacji sieci widm w polskich 

wodach Bałtyku, a także nurkowania weryfikacyjne, mające na celu 

potwierdzenie obecności sieci we wskazanych miejscach.

 

W trakcie minionego roku stworzyliśmy wspólne stanowisko 

z trzema dużymi organizacjami rybackimi oraz jedną organizacją 

ekologiczną dot. usprawnienia i ujednolicenia odbioru sieci widm 

w portach. Stanowisko zostanie przekazane do Zarządów Portów 

i Urzędów Morskich oraz będzie podstawą do dalszych prac w za-

kresie minimalizowania problemu sieci widm w Morzu Bałtyckim. 

Nawiązaliśmy także bliską współpracę z dwiema dużymi organiza-

cjami rybackimi, z którymi prowadzimy regularne spotkania dot. 

kluczowych kwestii związanych z ochroną Morza  Bałtyckiego.  

By zwiększyć skuteczność naszych działań, zgłosiliśmy się do 

udziału w pracach grupy roboczej ds. przygotowania programu 

operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy fi-

nansowej na lata 2021–2027 oraz pracach Prekomitetu Monito-

rującego program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 

2021–2027 jako przedstawiciele organizacji pozarządowych dzia-

łających w obszarze ochrony środowiska. 

® NATUREPL.COM FREDERIC LARREY WWF
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Dzika przyroda potrzebuje pomocy nie  tylko w 
Polsce. Jako Fundacja włączamy się  również 
w ochronę cennych gatunków i  obszarów na 
całym świecie.

TYGRYS

PANTERA 
ŚNIEŻNA

SUHAK

SŁOŃ

LAMPART 
PERSKI

DZIAŁANIA 
NA UKRAINIE

WSPARCIE 
SIECI WWF

GATUNKI 
I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE 

ORAZ WSPARCIE SIECI WWF 

4
® SB BANDARA / UNSPLASH



GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

PRĘGOWANE SZCZĘŚCIE
Tygrys to największy, a zarazem jeden z najbardziej zagrożonych 

wyginięciem dzikich kotów żyjących na Ziemi. WWF uczestniczy 

w inicjatywie „Double the Tigers”, w skrócie Tx2, która ma na celu 

podwojenie liczby dziko żyjących tygrysów na świecie do 2022 roku 

względem roku bazowego 2010. Prowadzimy działania komunika-

cyjne i rzecznicze oraz wspieramy finansowo programy ochrony ty-

grysów w Mjanmie i Malezji. Dzięki naszemu wsparciu nasi lokalni 

partnerzy, we współpracy z lokalną ludnością, są w stanie zapewnić 

działania patroli antykłusowniczych – przeczesujących kluczowe 

obszary, usuwających sidła i raportujących do odpowiednich władz 

o napotkanych śladach działalności kłusowniczej. Prowadzą też 

monitoring gatunku z wykorzystaniem m.in. fotopułapek – lepsza 

wiedza na temat stanu populacji pomaga zapewnić lepszą ochronę.

W kompleksie leśnym BelumTemengor w Malezji współfinansuje-

my patrole antykłusownicze, złożone m.in. z przedstawicieli rdzennej 

ludności Orang Asli. Od lipca 2021 do czerwca 2022 patrole antykłuso 

wnicze pokonały piechotą 10 005 km, motocyklem 20 344 km i 9 214 

łodzią. W sumie 39563 km. W tym czasie patrole antykłusownicze

Trwa wielkie liczenie tygrysów! Na ostateczną liczbę musimy jeszcze 

poczekać, ale wiemy, że na szczęście inicjatywa TX2 przynosi po-

zytywne efekty! Pierwszy raz od 100 lat udało się odwrócić krzywą 

wymierania tygrysów – w końcu zaczęło ich przybywać. Pozytyw-

nym przykładem jest Nepal – jeszcze w 2009 roku żyło tam zaledwie 

191 tygrysów na wolności, teraz jest ich:

W ramach partnerstwa strategicznego z firmą GTC (Globe  Trade 

Centre S.A.) przeprowadziliśmy szereg aktywności edukacyj-

nokomunikacyjnych, by zwiększyć świadomość społeczną oraz 

 biznesu o tym, jak ważna jest ochrona tygrysa. GTC, oprócz 

wsparcia finansowego naszych działań na rzecz ochrony tygrysa, 

przeprowadziła kampanię edukacyjnoinformacyjną skierowa-

ną do pracowników firmy, a także inwestorów, partnerów biz-

nesowych i lokalnych społeczności.

  355  TYGRYSÓW            
NA WOLNOŚCI

W NEPALU

        94  SIDEŁ            
       USUNĘŁY            
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GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

KTO NIE CHRONI TEN TRĄBA
 

Przez ostatnie 120 lat ich populacja zmniejszyła się o połowę. 

W ramach naszych działań na rzecz słoni wsparliśmy finansowo pro-

gram ochrony kompleksu przyrodniczego Dawna Tenasserim, który 

jest jedną z największych i najważniejszych ostoi różnorodności bio-

logicznej w rejonie Azji PołudniowoWschodniej. Nasze środki poma-

gają chronić ten wyjątkowy obszar oraz zwierzęta go zamieszkujące. 

Dzięki obrożom z nadajnikami GPS i fotopułapkom zbieramy infor-

macje o słoniach oraz pozostałych gatunkach, dzięki czemu możemy 

je efektywniej chronić. Od marca 2021 r. zmieniła się klasyfikacja 

gatunkowa słoni afrykańskich, a w konsekwencji wszystkie słonie są 

już zagrożone wyginięciem. 

Od czasu przewrotu politycznego w Mjanmie (luty 2021) realiza-

cja działań z tym biurem jest mocno ograniczona. W ostatnim roku  

realizowane były głównie działania monitoringowe. Pojawiły się za to 

działania rozwiązywania konfliktu na linii człowiek–słoń.

15%  PIERWOTNYCH            
TERENÓW DO ŻYCIA

SŁONIOM INDYJSKIM
ZOSTALO JEDYNIE

® STU PORTER / SHUTTERSTOCK
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GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

ŚNIEŻNY DUCH
 By ją chronić, wspieramy działania biura WWF Mongolia. Do jej 

ochrony angażujemy m.in. lokalnych pasterzy i młodzież. Dzięki na-

szemu wsparciu, dzieci z mongolskich ekoklubów uczyły się o tym ga-

tunku i sposobach ograniczania konfliktu z człowiekiem, a także brały 

udział w zakładaniu i zbieraniu danych z fotopułapek.  We wspiera-

nym przez nas regionie AltaiSayan (ASER) znajduje się 16 ekoklu-

bów z 610 członkami. Dzieci zaangażowane są w działania monitorin-

gowe panter śnieżnych i suhaka mongolskiego m.in. przez śledzenie 

materiałów z fotopułapek oraz upowszechnianie wiedzy nt. wyników 

i potrzeby zachowania tych cennych gatunków. 

4 TYSIĘCY  OSOBNIKÓW

PANTERY ŚNIEŻNEJ,
NAJPOTĘŻNIEJSZEGO 
DRAPIEŻNIKA Z AŁTAJU, ZOSTAŁO TYLKO 
OK.

® VON JOHANNE  / ADOBESTOCK
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GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

ANTYLOPA Z TRĄBĄ?
To występujący endemicznie podgatunek suhaka mongolskiego! 

Suhaki posiadają ciekawie wydłużone nozdrza, które wyglądem mogą 

przypominać trąbę słonia. Taki nos latem filtruje stepowe powietrze 

pełne kurzu, a zimą potrafi je ogrzać. 

Suhaki to jedne z najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt ko-

pytnych na świecie. Wspierając działania WWF Mongolia, wspieramy 

ochronę tego podgatunku. Dzięki prowadzonym działaniom udaje się 

m.in. ograniczyć konflikt o zasoby wody i pożywienia pomiędzy suha-

kami mongolskimi a zwierzętami gospodarskimi. 

To działania, które przyczyniły się do:

Dzięki pracom wspieranego przez nas oddziału WWF Mongolia, lo-

kalnego samorządu w Mongolii, administracji parku narodowego 

KharUs nuur oraz Uniwersytetu Kobdo, lokalny parlament podjął 

ważną dla przyszłości suhaka decyzję. Ponad 30 tysięcy hektarów 

wzdłuż rzeki Dzawchan uznano za obszar lokalnie chroniony, m.in. 

ze względu na jego występowanie. Teraz już ponad połowa obszaru 

występowania suhaka mongolskiego jest objęta ochroną. To dobra 

wiadomość dla tego podgatunku i wszystkich, którym jego los nie jest 

obojętny.

 3000  OSOBNIKÓW                  
w 2014 r. do prawie

ZWIĘKSZENIE POPULACJI
SUHAKA MONGOLSKIEGO

        10000  OSOBNIKÓW            
      na koniec listopada 2021 r. 
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GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

WSPÓŁPRACA Z SĄSIADAMI
Prowadziliśmy również intensywne przygotowania do realizacji 

projektu „REINTRODUKCJA ŻUBRA W UKRAINIE”. W ramach 

projektu planowane jest stworzenie nowej populacji żubra 

w Ukrainie, w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Żubry 

będą odłowione w  Polsce. W projekt zaangażowani są liczni 

 partnerzy z Polski i Ukrainy. Podczas przygotowań zbieraliśmy 

partnerów, mapowaliśmy interesariuszy, planowaliśmy działania 

terenowe i komunikacyjne, zbudowaliśmy już nawet zagrodę wy-

puszczeniową dla żubrów w Czarnobylu. Niestety projekt został 

wstrzymany ze względu na  wybuch wojny w Ukrainie.

W Ukrainie wspieramy również realizację projektu dotyczącego ko-

egzystencji dużych drapieżników i ludzi. W ramach tego projektu 

przekazywane były pastuchy elektryczne dla właścicieli pasiek, or-

ganizowane były spotkania z interesariuszami (rolnicy, pszczelarze, 

hodowcy) nt. efektywności rozdanych wcześniej urządzeń. Wypraco-

wana metodyka monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia została opu-

blikowana w formie broszury i rozesłana do właściwych podmiotów. 

Prowadzone były też działania monitoringowe za pomocą fotopuła-

pek, zbierano materiały do analizy genetycznej (wilk i niedźwiedź).

By zwiększyć skuteczność naszych działań, jesteśmy też członkiem 

Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych oraz organizacją członkowską federacji Grupa 

Zagranica. To federacja kilkudziesięciu polskich organizacji pozarzą-

dowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową i edukację glo-

balną.

® TOMASZ KACZOR / WWF.PL
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GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

PALĄCY PROBLEM
W minionym roku świat ponownie mierzył się z wielkimi  pożarami, 

tym razem w południowej Europie, w Turcji i Grecji. Podjęliśmy 

nie tylko wysiłki komunikacyjne w nagłośnieniu tematu i eduka-

cji na temat przyczyn takich katastrof, ale też zorganizowaliśmy 

zbiórkę wspierającą walkę z żywiołem. 

WWF Turcja raportowała, że byliśmy trzecim najbardziej zaanga-

żowanym w pomoc finansową krajem (po USA i Wielkiej Brytanii).

® MATT PALMER / UNSPLASH
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Młodzi zmieniają świat!
Coraz więcej sił inwestujemy we współpracę 
z młodymi i dla młodych. To młode pokolenie 
będzie najdotkliwiej odczuwało skutki dewa-
stacji środowiska. Młodzi też często  widzą 
wyraźniej to, co umyka uwadze starszych 
pokoleń. Martwią się o klimat, wyczerpujące 
się zasoby naturalne planety i wymierające 
gatunki roślin i zwierząt.

EDUKACJA 
I MOBILIZACJA

KOMUNIKACJA
STRATEGICZNA

EDUKACJA PRZYRODNICZ
DAROCZYŃCÓW

KOMUNIKACJA 

EDUKACJA 
I KOMUNIKACJA  

5



5 Z działaniami edukacyjnymi WWF docieramy do placówek edukacyj-

nych w całej Polsce. Naszym dużym sukcesem w tym roku było uru-

chomienie drugiej edycji Programu z Pandą, która trwała przez cały 

rok szkolny. Ten wyjątkowy program edukacyjny zrealizowało około 

100 nauczycieli i niemal 2 000 uczniów. 

Program składał się z trzech ścieżek tematycznych do wyboru: różno-

rodność biologiczna i sieci powiązań w przyrodzie, zagadnienia zwią-

zane ze zmianą klimatu oraz transformacja placówki na taką, która 

działa w bardziej zrównoważony sposób, czyli jest bardziej przyjazna 

środowisku i planecie. W ramach Programu nauczyciele realizowali 

scenariusze zajęć z naszych narzędziowników, organizowali wydarze-

nie dla całej społeczności szkolnej i uczestniczyli w spotkaniach. 

PROGRAM Z PANDĄ

UCZYMY O KLIMACIE

EDUKACJA I KOMUNIKACJA

W ramach działań edukacyjnych rozpoczęliśmy współpracę z Fun-

dacją Heinricha Boella, która wsparła realizację naszego webinaru 

klimatycznego. Jest to seria krótkich filmów edukacyjnych o zmianie 

klimatu dla uczniów starszych klas podstawówki i szkół ponadpod-

stawowych. Materiał może być też wykorzystany przez nauczycieli/

nauczycielki jako przygotowanie do lekcji o zmianie klimatu. 
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DZIKA EDUKACJA

OCALIMY ŚWIAT

EDUKACJA I KOMUNIKACJA

Stworzyliśmy również nowy materiał edukacyjny – Dziki Narzę-

dziownik, czyli Zielnik Edukacyjny. Jest to narzędzie dla edukatorów/

nauczycieli/rodziców/opiekunów, którzy chcą razem z dziećmi po-

znać rośliny w najbliższym otoczeniu. Materiał składa się z barwnych 

ilustracji oraz opisów uwzględnionych w nim roślin. Dodatkowym 

elementem są propozycje wykorzystania opisanych roślin w różnych 

zabawach i aktywnościach w edukacji terenowej. 

Jako partner merytoryczny uczestniczymy w programie Ocalimy 

Świat Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Ocalimy Świat 

to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych 

na wszystkich poziomach nauczania, która łączy poszerzanie wiedzy 

ekologicznej z kształtowaniem postaw i charakteru oraz podnosze-

niem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych uczniów. 

Dodatkowo jest uzupełniona o wymiar literacki w postaci opowiadań 

o problemach moralnych w kontekście ekologii. Udział w programie 

jest nieodpłatny. W roku szkolnym 2021/2022 w ok. 60 placówkach 

został przeprowadzony jego pilotaż. 
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W ramach pracy zespołu edukacyjnego podejmujemy także działa-

nia rzecznicze. Jesteśmy częścią Sieci Organizacji Społecznych dla 

Edukacji i działamy na rzecz dobrego prawa oświatowego. Prowa-

dziliśmy także dalsze działania wspierające edukację klimatyczną 

w szkołach. Braliśmy udział w wielu konferencjach i webinarach 

skierowanych do nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukato-

rek dzieląc się naszą ekologiczną wiedzą i propagując idee ochrony 

środowiska.  

Oprócz tego, w ramach regularnie prowadzonej edukacji, poprzez 

naszych przedstawicieli działających w kilkunastu największych mia-

stach, a także mailowo i telefonicznie, zaprosiliśmy do edukacyjnych 

rozmów na temat przyrody ponad 256 tysięcy osób. Część z nich zde-

cydowała się nas wspierać finansowo.

Wysłaliśmy ponad 180 tys. magazynów edukacyjnych

 „PLANETA ZIEMIA” do naszych darczyńców. Przekazaliśmy w nich 

aktualne informacje o wyzwaniach ekologicznych w Polsce i za grani-

cą oraz o adresujących te problemy działaniach WWF.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
RZECZNICZE I EDUKACYJNE

EDUKACJA I KOMUNIKACJA
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PARTNERSTWA
TRANSFORMACYJNE

PARTNERSTWA
FILANTROPIJNE

PARTNERSTWA
EDUKACYJNO-KOMUNIKACYJNE

WSPÓŁPRACA 
Z BIZNESEM

6



6
WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Sektor prywatny ma ogromny wpływ na środowisko, ale jednocześnie 

jest od niego bardzo zależny. Fundacja WWF poprzez Partnerstwa 

Strategiczne współpracuje z największymi firmami, ponieważ wierzy-

my, że bez wspólnego działania nie uda nam się zbudować przyszło-

ści, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Naszymi partne-

rami są takie firmy jak: Botanica by Air Wick, Euronet, GTC (Globe 

Trade Centre S.A.), IKEA Retail, Inter Ikea, Lidl, Millennium Bank, 

Rio Mare, UPM Raflatac, Velux oraz XBS Logistics.

Fundacja WWF jest organizacją dialogu, ponieważ tylko dzięki współ-

pracy różnych środowisk: lokalnych społeczności, międzynarodo-

wych korporacji, rządów, innych organizacji pozarządowych, instytu-

cji finansowych i rozwojowych, konsumentów i naukowców, możemy 

zmienić świat i wygrać walkę ze zmianą klimatu i kryzysem różno-

rodności biologicznej. Współpraca WWF z partnerami biznesowymi 

jest oparta na podobnym rozumieniu problemów, wspólnocie działań 

i zamierzeń oraz na gotowości do publicznego zajmowania stanowi-

ska. Sektor prywatny musi dostosować swoje praktyki do zrównowa-

żonego rozwoju oraz inwestować w ochronę przyrody, aby przetrwać 

razem z nią. 

Partnerstwa z firmami dzielimy na trzy typy: transformacyjne, filan-

tropijne oraz edukacyjnokomunikacyjne. 

W ostatnim roku odbyliśmy w sumie: 

Współpracowaliśmy regularnie z 9 partnerami w modelu komunika-

cyjnofilantropijnym.

Podejmujemy wspólne działania tylko z tymi firmami, z którymi 

łączy nas jedna wizja świata jako miejsca, w którym człowiek żyje 

w harmonii z przyrodą. Dla każdego potencjalnego partnera stra-

tegicznego przeprowadzamy dziesiątki szczegółowych procesów 

due dilligence, uwzględniających analizę potencjału i ryzyk wyni-

kających ze współpracy partnerskiej. WWF inicjuje partnerstwa 

filantropijne i edukacyjnokomunikacyjne tylko z firmami, które 

w sposób ciągły dokładają znacznych starań, aby poprawić swoje 

wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również z firma-

mi, których negatywny wpływ na środowisko jest znikomy. W ra-

mach współprac transformacyjnych wspieramy firmy w budowaniu 

i wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych.

 127  SPOTKAŃ, w tym 50 
komunikacyjno-filantropijnych,  które dały możliwość otwarcia

26 DIALOGÓW
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WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 

PARTNERSTWA KOMUNIKACYJNE

Nasze projekty komunikacyjne z biznesem mają na celu edukację 

angażującą konsumentów. Wspólnie z partnerem decydujemy o za-

kresie, formie i kanałach wspólnych działań. Dla przykładu, dzię-

ki kampanii telewizyjnej zrealizowanej we współpracy z Lidlem, 

cała Polska dowiedziała się, czym jest dieta planetarna i dlaczego 

 potrzebujemy zmienić nasze nawyki żywieniowe. Wspólnym  głosem 

mówiliśmy o tym, że to, co znajdzie się na naszym talerzu, ma  realny 

wpływ na stan środowiska naturalnego, klimat i różnorodność bio-

logiczną. Logo WWF pojawiło się na niektórych zrównoważonych 

produktach marek Air Wick oraz Botanica by Air Wick, logo WWF 

wraz z informacją o współpracy były również umieszczone na opa-

kowaniach wybranych produktów Rio Mare.

Współpraca transformacyjna ma na celu minimalizację negatywne-

go wpływu biznesu na środowisko i przeprowadzenie gruntownych 

zmian w firmie, przyczyniających się do zmniejszenia śladu, jaki 

przedsiębiorstwo pozostawia na naszej planecie. Odbyliśmy 14 spo-

tkań, które zakończyły się 10 dialogami, a współpracowaliśmy w ob-

szarze transformacji regularnie z 1 partnerem. Przykładem współpra-

cy w modelu transformacyjnym jest projekt z siecią sklepów Lidl, dla 

której przeprowadziliśmy szkolenia kupców i dostawców w obszarze 

zrównoważonego rybołówstwa i rolnictwa, a także wsparliśmy me-

rytorycznie program edukacyjny, z którym firma weszła do polskich 

szkół. Naszymi priorytetowymi sektorami, gdzie koncentrujemy się 

na transformacji praktyk biznesowych są: zrównoważone rybołów-

stwo, żywność i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Z naszymi dotychczasowymi partnerami odbywamy regularne 

spotkania, na których doradzamy im i edukujemy.

Jesteśmy też obecni na wydarzeniach branżowych i biznesowych, 

tam, gdzie możemy spotkać się z interesariuszami i decydentami 

mającymi wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza gospodarka 

i biznes w Polsce i jak będą one wpływały na naszą planetę. Byli-

śmy zatem m.in. na EKG w Katowicach, Proveg New Food Forum, 

Modern Retail Gala, eventach organizowanych przez  Konfederację 

 Lewiatan, Polską Radę Biznesu czy Ikeę. Regularnie robimy 

 prelekcje, wypowiadamy się w mediach nt. zmiany klimatu, zależ-

ności i  wpływu biznesu na przyrodę czy na temat greenwashingu.

Biznes ma w procesie transformacji systemowej ogromną rolę do 

odegrania, dlatego WWF pomaga firmom w podejmowaniu zrów-

noważonych praktyk, doradza i konsultuje strategie środowiskowe. 

Wspieramy firmy w wyborze takich inwestycji w ochronę przyrody, 

które są istotne, pilne i ważne. We współpracy z nami firmy zyskują 

więc wsparcie eksperckie, a prowadzone przez nas wspólne działania 

w terenie realnie pozwalają budować pozytywną wartość dla przyrody.
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SPRAWOZDANIE 
 FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wszystkie nasze działania są możliwe tylko dzięki naszym darczyńcom i ich wsparciu. Jestśmy 
im za to wsparcie niezmiernie wdzięczni, zarówno w imieniu Fundacji, jak i   koń- cowych bene-
ficjentów tej pomocy – rysiów, lasów, rzek, mórz i oceanów i wszystkich naszych pozostałych 
podopiecznych. Szczególnie cenimy to wsparcie teraz, gdy tak wiele wszędzie potrzebujących. 
 Każdą pozyskaną złotówkę wydajemy z wielkim szacunkiem i rozwagą. Naszą działalność i fi-
nanse prowadzimy i raportujemy z pełną transparentnością i zachowaniem jak najwyższych stan-
dardów etycznych.

Sylwia Czechowska
Dyrektorka operacyjno-finansowa

Katarzyna Rukowiecka
Dyrektorka Działu Relacji z Darczyńcami Indywidualnymi
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FY22 WPŁYWY CAŁKOWITE FUNDACJI WWF POLSKA: 32,3 MLN PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

FY22 WYDATKI CAŁKOWITE FUNDACJI WWF POLSKA: 31,7 MLN PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

BIZNES: 
1,9 mln PLN SEKTOR

 PUBLICZNY: 
2,3 mln PLN

INNE: 
0,5 mln PLN

  DARCZYŃCY
  INDYWIDUALNI: 
27,6 mln PLN

  PROJEKTY
    PRZYRODNICZE: 

  22,7 mln PLN

FINANSE 
I ADMINISTRACJA: 

3,4 mln PLN
POZYSKIWANIE 

 DAROWIZN
 I FUNDUSZY: 
4,4 mln PLN

SPŁATA POŻYCZKI
INWESTYCYJNEJ 

W ROZWÓJ
ORGANIZACJI: 
1,2 mln PLN

85%

6%
7%

2%

71%

11%

14%

4%

Przedstawione wyniki finansowe są ujęciem poniesionych wydatków oraz uzyskanych przychodów w roku obrotowym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej sieci WWF na świecie. 
W Sprawozdaniu Finansowym dane są przedstawione zgodnie z obowiązującym Fundację polskim ustawodawstwem. 
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FY22 WYDATKI PROJEKTÓW PRZYRODNICZYCH W FUNDACJI WWF POLSKA: 22,7 mln PLN 
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

KLIMAT, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

GATUNKI I 
EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE 
ORAZ WSPARCIE SIECI WWF

36%

21%

21%
10%

12%

EDUKACJA 
I KOMUNIKACJA

GATUNKI I EKOSYSTEMY 
LĄDOWE I SŁODKOWODNE 

W POLSCE

Edukacja i Mobilizacja: 457 tyś. PLN

Komunikacja strategiczna:
1 486 tyś. PLN

Edukacja przyrodnicza darczyńców 
i komunikacja: 6 298 tyś. PLN

Działania w zakresie 
ochrony klimatu: 1 041 tyś .PLN

Sprawiedliwa transformacja:
132 tyś. PLN

Zrównoważony rozwój:1 208 tyś. PLN

Polityka środowiskowa: 135 tyś. PLN

Ryś: 601 tyś. PLN
Wilk:277 tyś. PLN
Niedźwiedź: 310 tyś. PLN
Żubr: 391 tyś. PLN
Karpaty i Puszcza Białowieska: 391 tyś .PLN
Zrównoważona gospodarka leśna: 823 tyś. PLN
Zakup gruntów pod obszar chroniony: 41 tyś. PLN
Przeciwdziałanie przestępczości 
przeciw przyrodzie: 177 tyś. PLN
Ekosystemy słodkowodne: 1 100 tyś. PLN
Strażnicy rzek: 478 tyś. PLN

Gatunki morskie: foka, morświn, ptaki morskie
i ochrona siedlisk: 2 004 tyś. PLN
Zrównoważone Rybołówstwo: 681 tyś. PLN

Tygrys: 234 tyś. PLN
Pantera śnieżna: 209 tyś. PLN
Suhak: 209 tyś. PLN
Słoń: 112 tyś. PLN
Lampart perski: 271 tyś. PLN
Działania na Ukrainie: 719 tyś. PLN
Wsparcie sieci WWF: 2 776 tyś. PLN

GATUNKI I
EKOSYSTEMY 

MORZA
BAŁTYCKIEGO
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GATUNKI I EKOSYSTEMY LĄDOWE I SŁODKOWODNE W POLSCE: 4 732,9 tyś. PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

KARPATY I PUSZCZA BIAŁOWIESKA: 
535,2 tyś. PLN

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI
PRZECIW PRZYRODZIE: 

177,4 tyś.PLN
 

ZRÓWNOWAŻONA
GOSPODARKA LEŚNA: 

823,3 tyś. PLN

ZAKUP GRUNTÓW
POD OBSZARY CHRONIONE: 

40,5 tyś. PLN

EKOSYSTEMY
SŁODKOWODNE: 

1 099,6 tyś. PLN

WILK: 
277,4 tyś. PLN

RYŚ: 
601,0 tyś. PLN

NIEDŹWIEDŹ: 
309,9 tyś. PLN

ŻUBR: 
391,0 tyś. PLN

STRAŻNICY RZEK: 
477,5 tyś. PLN

13%
6%

7%

8%

4%
10%23%

1%

17%

11%
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GATUNKI I EKOSYSTEMY MORZA BAŁTYCKIEGO: 2 684,6 tyś. PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

ZRÓWNOWAŻONE
RYBOŁÓWSTWO: 
680,8 tyś. PLN

GATUNKI MORSKIE:
FOKA, MORŚWIN, PTAKI MORSKIE

I OCHRONA ICH SIEDLISK: 
2 003,8 tyś.PLN

25%

75%
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GATUNKI I EKOSYSTEMY ZAGRANICZNE ORAZ WSPARCIE SIECI WWF: 4 529,7 tyś. PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

WSPARCIE 
SIECI WWF: 

2 775,8 tyś.PLN
DZIAŁANIA 

NA UKRAINIE: 
718,6 tyś.PLN

61%

SUHAK: 
209,2 tyś. PLN TYGRYS: 

233,5 tyś. PLN
SŁOŃ: 

112,2 tyś. PLN
PANTERA ŚNIEŻNA: 

209,2 tyś. PLN

LAMPART PERSKI: 
271,2 tyś. PLN

16%

6%

5%
2%

5%5%
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EDUKACJA: 8 240,8 tyś. PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

EDUKACJA PRZYRODNICZA
DARCZYŃCÓW: 

6 298,3 tyś. PLN

KOMUNIKACJA
STRATEGICZNA: 

1 486,0 tyś. PLN

18%

EDUKACJA
I MOBILIZACJA: 
456,5 tyś. PLN

6%

76%
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RAPORT ROCZNY WWF POLSKA ZA OKRES 01.07.2021-30.06.2022
DANE FINANSOWE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KLIMAT, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ŚRODOWISKOWA: 2 516,1 tyś. PLN
FY22 – rok budżetowy od 07.2021 do 06.2022

POLITYKA
ŚRODOWISKOWA: 
134,9 tyś. PLN

DZIAŁANIA W ZAKRESIE
OCHRONY KLIMATU: 
1 040,9 tyś. PLN

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ: 

1 208,4 tyś. PLN

SPRAWIEDLIWA
TRANSFORMACJA: 
131,9 tyś. PLN

48%

5%

42%

5%
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego i budowanie przyszłości, 
w której ludzie będą żyć w harmonii z naturą.

wwf.pl

Możesz wesprzeć nasze działania, 
wpłacając darowiznę na dowolną 
kwotę na poniższy numer konta:
58 1030 1999 7111 1445 0000 0000
lub odwiedzając naszą stronę  
pomagam.wwf.pl

 
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11 
02-386 Warszawa

Wydrukowano na papierze FSC.

http://pomagam.wwf.pl

