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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. MAHATMY 
GANDHIEGO

Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-645 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-848-73-64

Nr faksu 22-646-36-72 E-mail kontakt@wwf.pl Strona www www.wwf.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01548101900000 6. Numer KRS 0000160673

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosław Proppé Prezes Zarządu TAK

Tobiasz Adamczewski Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA WWF POLSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 podtrzymywanie życia oraz zachowania i 
zapewnienia nieprzerwalnego korzystania z gatunków genetycznych i 
różnorodności ekosystemu. W zakresie działalności pożytku publicznego 
Fundacja prowadzi działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska, w 
zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk 
przyrodniczych i ochrony środowiska, działalność edukacyjną i wydawniczą 
oraz związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele statutowe podejmując starania aby zbierać 
jak również i wypłacać  fundusze na ochronę przyrody innym 
organizacjom non profit, także  nimi zarządzać, analizować potrzeby 
ochrony środowiska w Polsce oraz badać i rozwijać środki dla zaspokojenia 
tych potrzeb. Fundacja stara się rozwijać świadomość potrzeby ochrony 
przyrody poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą. 
Organizuje spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce związanej z 
ochroną środowiska, uczestniczy w projektowaniu, produkcji i 
udostępnianiu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, 
kampanii, wystaw  i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać ruch na 
rzecz ochrony przyrody w Polsce. Fundacja finansuje też działania i 
projekty związane z ochroną środowiska, w tym badania naukowe, 
wymianę naukowców czy specjalistów z zakresu ochrony przyrody, 
studentów i innych osób oraz organizuje,promuje i uczestniczy w 
konferencjach, seminariach, wykładach i spotkaniach wspomagających 
ochronę przyrody. Fundacja stara się rozwijać moralne i finansowe 
wsparcie dla ochrony przyrody wspierając i ściśle współpracując z innymi 
organizacjami działającymi na całym świecie a utworzonymi przez 
organizację WWF poprzez współfinansowanie prowadzonych przez nie 
akcji i projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i procesów 
ekologicznych. Fundacja opracowuje projekty, ekspertyzy oraz badania 
dotyczące zagadnień ekologicznych. Uczestniczy też w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych w zakresie spraw związanych z ochroną 
środowiska. Kluczowym elementem działań Fundacji prowadzonych na 
rzecz zagrożonych gatunków jest likwidowanie potencjalnych i 
rzeczywistych konfliktów pomiędzy ludźmi a zwierzętami.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

HEINRICH CHRISTOPH 
WOLFGANG

Członek Rady Fundacji TAK

KOWALCZYK RAFAŁ Członek Rady Fundacji TAK

GUY JANUSZ ROMAN Członek Rady Fundacji TAK

ANTOSZEWSKI JAKUB 
JERZY

Członek Rady Fundacji TAK

GRENDOWICZ MARIUSZ 
CEZARY

Członek Rady Fundacji TAK

WEJCHERT DWORNIAK 
AGATA OKTAWIA

Członek Rady Fundacji TAK

OTAWSKI PIOTR Członek Rady Fundacji TAK

WOJTYNA MAREK 
WOJCIECH

Członek Rady Fundacji TAK

ADAMKIEWICZ OLGA ADA Członek Rady Fundacji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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DRAPIEŻNIKI

Odtwarzamy populację rysia nizinnego:
● Wspieramy programy reintrodukcji rysia na Mazurach i w Zachodniopomorskiem. Nasze działania obejmowały m.in. budowę i 
remonty wolier,  prowadzenie monitoringów, zakup obroży telemetrycznych, prowadzenie badań genetycznych. W 2018 roku 
urodziły się w niewoli 2 rysie, które zostały wypuszczone w Puszczy Piskiej. Od stycznia do kwietnia 2018 prowadzony był tam 
monitoring rysi. Dzięki tropieniom zimowym,  zastosowaniu fotopułapek  oraz analizom genetycznym próbek zebranych w 
terenie, udało się stwierdzić obecność 10 rysi w regionie reintrodukcji - w Puszczy Piskiej.  
Dofinansowaliśmy również dwa kompleksy zagród na Pomorzu Zachodnim, gdzie realizujemy program reintrodukcji rysia wraz z 
Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym. Obecnie w zagrodach tych przebywa 9 osobników (5 samców i 4 samice), 
które prawdopodobnie w najbliższym sezonie będą miały pierwsze potomstwo.
Łagodzimy konflikty z dużymi drapieżnikami: 
● Przekazaliśmy 13 elektrycznych pastuchów do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz 27 do ochrony pasiek przed 
niedźwiedziami. 

● Zrobiliśmy przegląd ustawionych przez nas w polskiej części Karpat 5 lat temu, 50-ciu „niedźwiedzio-odpornych”  kontenerów 
na śmieci. Uniemożliwiają one zwierzętom dostanie się do resztek pokarmu, dzięki czemu nie przyzwyczajają się one do miejsc 
dokarmiania i minimalizują możliwość spotkania niedźwiedzia z człowiekiem. 
Zbieramy wiedzę na temat dużych drapieżników i edukujemy:
● Przygotowaliśmy opracowania naukowe dotyczące populacji żbika na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych. 
Zebraliśmy materiały do analiz genetycznych wilków z tego terenu.

● W sezonie 2017/2018 przeprowadziliśmy monitoring dużych drapieżników w wybranych częściach polskich Karpat, który 
oparty był na tropieniach zimowych oraz zbieraniu materiałów m.in. z fotopułapek. Uzyskaliśmy 45 wiarygodnych informacji o 
śladach bytowania dużych drapieżników. Zebraliśmy informacje o szacunkowej liczbie dużych drapieżników występujących na 
terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, co może być wykorzystane jako istotny element podczas 
podejmowania decyzji środowiskowych. 

● W 2018 przeprowadziliśmy także monitoring dużych drapieżników na terenie otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 
gminie Cisna. Przygotowaliśmy raport podsumowujący monitoringi w latach 2016-2018, który pokazuje wpływ działalności 
człowieka na życie tych zwierząt, a także stanowi cenne narzędzie podczas podejmowania decyzji środowiskowych oraz 
planowania przestrzennego na tych obszarach.

● W 2018 w ramach projektu LIFE EUROLARGECARNIVORES przeprowadziliśmy warsztat “Społeczne uwarunkowania wilka w 
województwie zachodniopomorskim” adresowany do hodowców zwierząt gospodarskich, leśników, myśliwych, dziennikarzy 
oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Prowadziliśmy również szerokie działania komunikacyjne i 
edukacyjne, aby społeczny wizerunek wilka ukształtować na aktualnych badaniach naukowych i zminimalizować negatywne 
nastawienie do tego gatunku. Przygotowaliśmy filmy edukacyjno-promocyjne na temat zabezpieczeń pasiek i zwierząt 
hodowlanych przed dużymi drapieżnikami.

● W 2018 przygotowaliśmy raport dotyczący zagrożeń dla populacji żbika na obszarze planowanego Turnickiego Parku 
Narodowego. Stworzyliśmy również film o tym gatunku. 
LASY

Stoimy na straży najcenniejszego lasu nizinnego w Europie: 
● Przez 3 lata wraz z koalicją organizacji społecznych prowadziliśmy kampanię, z celem  powstrzymanie intensywnego wyrębu 
Puszczy Białowieskiej i degradacji tego cennego ekosystemu. To między innymi dzięki naszym działaniom rzeczniczym w 2018 
roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej, w którym stwierdził, że zwiększona wycinka w 
Puszczy narusza unijne prawo. Przeprowadziliśmy również inwentaryzację sóweczki i na tej podstawie przygotowaliśmy raport z 
rekomendacjami dla jej ochrony. Złożyliśmy również wniosek o utworzenie 18 całorocznych stref ochrony ścisłej dla tego 
gatunku.

Walczymy o zachowanie pozostałości Puszczy Karpackiej:

● Największa kampania edukacyjna WWF Polska: „Godzina dla Ziemi” została poświęcona konieczności utworzenia Turnickiego 
Parku Narodowego. Jej hasło brzmiało: „Uratuj serce Karpat”. Akcja pokazała wyjątkowe walory przyrodnicze Pogórza 
Przemyskiego i uświadomiła potrzebę ochrony obszarów na których znajdują się fragmenty lasów naturalnych tej części Karpat. 
To jedyne miejsce w kraju gdzie żyją wszystkie duże drapieżniki. Petycję za utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego 
podpisało 140 tysięcy Polaków. 

● W ramach współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowaliśmy monografię przyrodniczą projektowanego 
Turnickiego Parku Narodowego, która prezentuje jego ogromne walory przyrodnicze i turystyczne tej części Pogórza 
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Przemyskiego. 

Pomagamy w wypracowaniu najwyższych standardów gospodarki leśnej:

● Bierzemy udział w procesie tworzenia nowego standardu gospodarki leśnej FSC, który będzie obowiązywał większość lasów w 
Polsce. Przedstawiciel Fundacji WWF Polska jest członkiem grupy roboczej opracowującej zapisy nowego standardu. Walczymy o 
to aby zapisy nowego standardu były jak najkorzystniejsze dla przyrody polskich lasów.

RZEKI

W ochronę rzek angażujemy obywateli:
● W 2018 we współpracy z UPM Raflatac i GEBERIT stworzyliśmy projekt Strażnicy Rzek WWF, który angażuje obywateli w 
ochronę małych i średnich rzek przed nieuzasadnionymi ekonomicznie i szkodliwymi dla środowiska pracami regulacyjnymi i 
pracami utrzymaniowymi. Strażnikami Rzek zostało już prawie 250 osób. Zbudowaliśmy portal z pierwszą w Polsce interaktywną 
mapą rzek (https://straznicy.wwf.pl/). 

● Przeprowadziliśmy 11 interwencji, zajmowaliśmy się m.in. pracami utrzymaniowymi, sprawą zatopienia lęgów ptasich na 
obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz budowy drogi przez środek Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Przeprowadziliśmy szkolenia, dzięki którym coraz więcej ludzi rozumie problematykę rzek i poznaje sposoby, jak skutecznie o nie 
walczyć. 

Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę o rzekach:

● W 2018 prowadziliśmy działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu prac utrzymaniowych na przyrodę rzek, 
m.in. poprzez waloryzację stanu hydromorfologii polskich małych rzek, inwentaryzację prac utrzymaniowych na polskich 
rzekach. Wraz z KZGW opracowaliśmy drugie wydanie podręcznika „Dobre praktyki utrzymania rzek”, który informuje o 
oddziaływaniu poszczególnych prac utrzymaniowych na funkcjonowanie ekosystemów rzecznych oraz o tym jak zminimalizować 
ich negatywny wpływ na środowisko. 

MORZE BAŁTYCKIE

Chronimy zwierzęta Bałtyku:
● W 2018 Błękitny Patrol WWF interweniował 26 razy przy foczych szczeniętach znajdowanych na brzegu Bałtyku. To był 
rekordowy rok pod względem tego typu interwencji od początku działania Patrolu. Wiosną i latem na polskim wybrzeżu 
znaleziono około 150 martwych fok, z czego kilkanaście nosiło ślady ingerencji człowieka. Fundacja WWF Polska złożyła 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i otrzymała status strony pokrzywdzonej. Uruchomiliśmy również 
petycję internetową mającą na celu ochronę bałtyckich fok. Znalazły się w niej postulaty znalezienia i ukarania sprawców 
zabójstw zwierząt, ale też wdrożenia alternatywnych narzędzi połowowych, które zabezpieczą foki przed zaplątywaniem się i 
bolesną śmiercią w sieciach oraz prowadzące do zmniejszenia konfliktu na linii foki - rybacy. Petycję podpisało ponad 46 tysięcy 
osób. Jeden z naszych postulatów został częściowo zrealizowany: ruszyły rekompensaty za straty w połowie ponoszone przez 
rybaków wywołane przez foki.

● Błękitny Patrol przeprowadza również bardzo dużo akcji edukacyjno-informacyjnych – w minionym roku 83 akcje edukacyjne 
miały miejsce w szkołach, ośrodkach wypoczynkowych, w trakcie festynów i jarmarków w całym roku wzdłuż polskiej części 
Bałtyku. 

● Wraz ze Stacją Morską w Helu zakupiliśmy 300 odstraszaczy akustycznych (pingerów), które instaluje się na sieciach rybackich, 
aby ostrzegać morświny o zagrożeniu. Pingery są dostępne dla rybaków za darmo.

● Wspólnie z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych “KULING”, wolontariusze Błękitnego Patrolu odnaleźli na wybrzeżu 55 lęgów 
sieweczek obrożnych i zabezpieczyli specjalnymi koszami 28 z nich. Wyleciało z nich aż 55-58 młodych ptaków.

● Kontynuowaliśmy, rozpoczęty w 2016 roku projekt „Ssaki morskie” mający na celu wykorzystanie wizerunku ssaków morskich, 
jako charyzmatycznych stworzeń i ambasadorów mórz i oceanów do popularyzacji nauki w dziedzinach STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). W ramach projektu kontynuowaliśmy szkolenia nauczycieli i organizowaliśmy 
wydarzenia edukacyjne i informacyjne (min. Dzień Morświna – w ramach Nocy Muzeów i Edu-Akcja - skierowana do turystów).

Walczymy o zrównoważone rybołówstwo:

● W 2018 rozpoczęliśmy działania w projekcie Fish Forward, którego celem jest poprawa stanu różnorodności biologicznej mórz 
i oceanów oraz warunków życia ludzi zależnych od rybołówstwa w krajach globalnego południa. Działania kierunkujemy na 
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zmianę zachowań konsumenckich i korporacyjnych w Europie, poprzez pogłębianie świadomości i wiedzy na temat konsumpcji i 
pozyskiwania ryb i owoców morza. Wydaliśmy przewodnik dla konsumenta: „Jaka ryba na obiad”, tłumaczymy w nim jakie ryby 
spożywać, aby nasz wybór nie wpływał negatywnie na środowisko, różnorodność biologiczną mórz oraz oceanów oraz ludzi 
mieszkających w krajach globalnego południa. Pod koniec 2018 roku w ramach projektu przeprowadzono ogólnoeuropejską 
kampanię komunikacyjną na temat rybołówstwa: "Niedługo znikną”. Wskazuje ona na zagrożenia wynikające m.in. z 
przełowienia. Więcej na stronie fishforward.eu. 

● W 2018 r. pracowaliśmy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, prowadząc różnego typu działania z zakresu rzecznictwa 
zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Uczestniczyliśmy między innymi w spotkaniach Bałtyckiego Komitetu 
Doradczego (Baltic Sea Advisory Council) czy regionalnej grupy państw członkowskich Morza Bałtyckiego zrzeszającej 
reprezentantów ministerstw ds. rybołówstwa  - BALTFISH Forum. Na poziomie krajowym uczestniczyliśmy w licznych 
konsultacjach społecznych organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu wypracowania 
rekomendacji z zakresu zarządzania rybołówstwem. 

Walczymy o czysty i zdrowy Bałtyk:

● Jesteśmy partnerem w projekcie “Marelitt Baltic - Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci 
rybackich, tzw. „sieci widmo”, na stan środowiska Morza Bałtyckiego”. Program trwa od marca 2016 do maja 2019. Jest to 
międzynarodowa inicjatywa poszukiwania i wyławiania zagubionych narzędzi połowowych z Morza Bałtyckiego. Jednym z 
głównych celów projektu Marelitt Baltic było opracowanie i przetestowanie metodologii, która pozwalałaby zidentyfikować 
obszary o największym prawdopodobieństwie wystąpienia zagubionych narzędzi połowowych w Bałtyku. Dzięki akcjom na 
kutrach rybackich oraz wspólnie z profesjonalnymi ekipami nurkowymi pracującymi na wrakach, udało nam się wyłowić łącznie 
prawie 25 ton sieci widmo. Równolegle z pracami nad metodologią, sprawdzane były innowacyjne metody podwodnej detekcji 
zagubionych narzędzi połowowych, np. przy użyciu sonarów. Przeprowadzone zostały również testy znakowania sieci rybackich 
znacznikami bazującymi na falach radiowych, w tzw. technologii RFID. Stworzyliśmy też wielopłaszczyznowy pakiet rekomendacji 
zarówno praktycznych, jak i politycznych.

● W ramach projektu „Ochrona Morza Bałtyckiego - eutrofizacja ” w 2018 roku opracowaliśmy materiały edukacyjne oraz 
zorganizowaliśmy szkolenia dla ponad 160 doradców rolniczych na temat praktyk stosowanych w rolnictwie, które są przyjazne 
środowisku Morza Bałtyckiego. W tym roku, wspólnie z organizacjami społecznymi z krajów nadbałtyckich, zorganizowaliśmy 
Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, którego zwycięzcą został rolnik z województwa mazowieckiego. 
Wyróżniony rolnik wdrożył praktyki przyjazne środowisku morskiemu, ograniczające odpływ biogenów z gospodarstwa. Nagrodą 
było 10 tysięcy euro. Jesteśmy również jedną z organizacji założycielskich nowo powstałej Koalicji Żywa Ziemia, której celem jest 
kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku społecznie sprawiedliwej i odpowiedzialnej środowiskowo produkcji, 
dystrybucji i konsumpcji.

KLIMAT

Działamy dla klimatu: 
● W 2018 sfinalizowaliśmy projekt LIFE_WZROST “Energia odNowa”, współfinansowanym przez Komisję Europejską i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu było uświadomienie polskiego społeczeństwa, w 
tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna nie jest zagrożeniem a szansą na rozwój. W ramach projektu wyprodukowaliśmy 
m.in film pt. „Punkt Krytyczny”, który jest pierwszym w Polsce dokumentem pokazującym z bliska zagadnienie zmiany klimatu. 
Zdobył nagrodę GREEN WARSAW AWARD dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Projekt podniósł świadomość Polaków 
odnośnie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i zwiększył społeczne poparcie dla energetyki opartej na Odnawialnych 
Źródłach Energii. Według badania sondażowego w ramach projektu, stosunek Polek i Polaków do działań klimatycznych 
podejmowanych przez Unię Europejską wzrósł z 78% w 2016 roku do 84% w 2018. Wszystkie dane o projekcie dostępne są na 
stronie: www.energiaodnowa.pl

● Wzięliśmy udział w obradach na Szczycie Klimatycznym (COP 24) w Katowicach. W ramach akcji “Jesteś zagrożonym 
gatunkiem” pokazaliśmy, że emitując gazy cieplarniane prowadzimy do wzrostu średnich globalnych temperatur, przez co 
staniemy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zagrożonym gatunkiem. Podczas Szczytu Klimatycznego stworzyliśmy petycję 
o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu obniżenie emisji, którą w ciągu dwóch tygodni trwania Szczytu 
podpisało ponad 10 tysięcy Polek i Polaków.

Pracujemy nad sprawiedliwą transformacją Śląska: 

● Fundacja angażuje się w program Sprawiedliwej Transformacji, mający odpowiedzieć na wyzwania transformacji 
gospodarczej Górnego Śląska. W ramach projektu chcemy zidentyfikować ścieżkę transformacyjną pokazującą konkretne, 
alternatywne możliwości rozwoju dla Górnego Śląska. Naszym celem jest pomoc w wykreowaniu nowych miejsc pracy, 
stwarzających 
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gospodarkom opartym na wydobyciu węgla możliwości przejścia na „czysty” i zrównoważony rozwój, zminimalizowanie szkody 
dla pracowników i ich społeczności w branżach węglowych poprzez aktywne wsparcie polityczne i finansowe oraz podjęcie 
współpracy ze społecznością lokalną.

● W ramach programu Sprawiedliwej Transformacji opracowaliśmy raport „Od restrukturyzacji do trwałego wzrostu. Przypadek 
Górnego Śląska”, który stał się podstawą dyskusji o tym, jak przestawiając kraj na nowoczesną energetykę zadbać o pracownika. 
Stworzyliśmy również film „My som stond. Co z transformacją Śląska?”, w którym przedstawiona jest transformacja Katowic, 
jako miasta do niedawna kojarzonego wyłącznie z węglem.
 
GATUNKI ZAGRANICZNE

Chronimy ducha gór:
● W 2018 roku Fundacja WWF Polska kontynuowała projekt z 2017 roku działając na rzecz wsparcia ochrony irbisa śnieżnego 
(pantery śnieżnej) w górach Ałtaju Mongolskiego, w rejonie masywu górskiego Bumbatkhairkhan. Działania projektu 
koncentrowały się na budowaniu wsparcia lokalnych społeczności dla ochrony irbisa śnieżnego. W ramach projektu rozdano i 
zainstalowano 6 ogrodzeń, mających zapobiegać atakom irbisów na stada hodowlane, co ma przyczynić się do redukcji konfliktu 
na linii ludzie - pantery śnieżne. Wsparliśmy również instalowanie fotopułapek oraz działania edukacyjne.

Ratujemy tygrysy: 
● W 2018 roku kontynuowaliśmy wsparcie ochrony krytycznie zagrożonego wyginięciem podgatunku tygrysa malajskiego w jego 
najważniejszej ostoi, kompleksie pierwotnych lasów tropikalnych Belum-Temengor w Malezji. Wspieramy działalność patroli 
antykłusowniczych w tych rejonach, które przemierzyły w zeszłym roku w sumie 24 176 km i usunęły 451 sideł.
● W grudniu 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z WWF-Mjanma w celu wsparcia działań zmierzających do ochrony 
zagrożonego wyginięciem tygrysa indochińskiego oraz słonia indyjskiego (azjatyckiego) na obszarze Dawna Tenasserim 
Landscape w Mjanmie na granicy z Tajlandią. Wspieramy strażników terenowych oraz działalność edukacyjną, mającą na celu 
redukcję konfliktu na linii człowiek – słonie. 

 Wsparcie przyrody u sąsiadów

● W 2018 roku pracowaliśmy nad strategią współpracy z biurem WWF na Ukrainie, aby zidentyfikować wspólne dla nas 
zagadnienia oraz obszary, w których możemy wspomóc WWF Ukraina i wzmocnić jego potencjał instytucjonalny. Wsparliśmy 
WWF Ukraina w opracowaniu projektu dotyczącego ochrony dużych drapieżników na Polesiu i w Karpatach. 

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA

● Zorganizowaliśmy warsztaty w Myszkowie, Legionowie i Zamościu, których celem było przybliżenie tematyki gospodarki 
obiegu zamkniętego. We wrześniu, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie, zorganizowaliśmy 
największą dotychczas polską konferencję naukową na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w której udział wzięli naukowcy 
z Polski i ze świata, lokalni aktywiści, przedstawiciele firm branżowych, studenci oraz dziennikarze. Powołaliśmy do życia 
koalicję organizacji pozarządowych zajmującą się gospodarką odpadową i zainicjowaliśmy ambitny projekt stworzenia pierwszej 
polskiej gminy bezodpadowej. 

● Zainicjowaliśmy działania zmierzające do powstania polskiej inicjatywy na rzecz zrównoważonego oleju palmowego 
zrzeszającej przedstawicieli różnych branż, w których olej jest wykorzystywany. Wykonaliśmy też badanie, które wskazało 
produkty spożywcze masowo kupowane przez Polaków, które mają największy wpływ na stan środowiska. Będzie ono podstawą 
do naszych działań edukacyjnych wśród konsumentów.
● Braliśmy udział w spotkaniach konsultacyjnych w Ministerstwie Środowiska w sprawie zmian legislacyjnych, będących 
odpowiedzią na pożary w magazynach i na składowiskach odpadów. Konsultowaliśmy także projekt Mapy Drogowej 
Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 
Włączyliśmy się także w prace Grup roboczych ds. aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami.

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES

● Razem z marką BYTOM przygotowaliśmy dwie  kolekcje odzieży z odpowiedzialnych surowców: organicznej bawełny i 
materiałów z recyklingu. Projekty każdej z nich inspirowane były gatunkami dzikich zwierząt - niedźwiedziem i łosiem. Zebrane 
środki zostały przekazane na realizację działań na rzecz ochrony dzikich gatunków.

● Wspólnie z NAT GEO WILD przeprowadziliśmy akcję w ramach Miesiąca Wielkich Kotów angażując kilka tysięcy osób w 
ochronę rysia. Miliony osób przed telewizorami poznały tajemnice tego tajemniczego ducha lasu i całe mnóstwo ciekawostek z 
jego życia. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-chronimy ekosystem morski (ryby, ptaki i ssaki morskie) poprzez wyławianie zagubionych 
narzędzi połowowych
-promujemy odpowiedzialne rybołóstwo
-działamy na rzecz poprawy bytowania 3 dużych drapieżników oraz na rzecz minimalizacji 
konfliktów między hodowcami zwierząt gospodarskich, pszczelarzami i dużymi drapieżnikami
-wspieramy ochronę zagrożonych wymarciem gatunków dzikich kotów: pantery śnieżnej i tygrysa

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

308000

400

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

● Z marką H&M przygotowaliśmy zimową kolekcję ubrań dla dzieci i młodzieży z użyciem tylko i wyłącznie organicznych 
materiałów. Każdy projekt wyróżniał się nawiązaniem do ochrony zagrożonych gatunków takich jak: tygrys czy pantera śnieżna, 
a także hasłem zachęcającym do troski o środowisko. Firma H&M jest globalnym partnerem WWF, która podjęła długofalowe 
zobowiązania na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko zwłaszcza w obszarach takich jak: wody i klimat.  

● Edukowaliśmy biznes w jaki sposób zmieniać praktyki biznesowe na bardziej przyjazne środowisku przyrodniczemu. 
Przeprowadziliśmy warsztaty na Targach CSR, wzięliśmy udział w dyskusjach w ramach konferencji: S&P Economic and 
Sustainability 2018 Conference  Biznes na rzecz bioróżnorodności, Zrównoważony rozwój – dziś i jutro (European Economic 
Congress Green) oraz na Open Eyes Economy Summit. Forma bezpośrednich spotkań pozwoliła nam dotrzeć do przedstawicieli 
sektora prywatnego różnych branż i uświadomić im wpływ biznesu na środowisko i podjąć dialog na rzecz jego minimalizacji. 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W RAMACH OCHRONY PRZYRODY

● Fundacja WWF Polska złożyła obszerne uwagi do projektu Polityki ekologicznej państwa, które  w zdecydowanej większości 
zostały uwzględnione w całości lub częściowo. https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-polityki-ekologicznej-
panstwa-2030-po-konsultacjach-spolecznych-i-uzgodnieniach-miedzyresortowych/

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie 
indziej niesklasyfikowane - prowadzenie różnych 
form działań edukacyjnych zmierzających do 
zwiększenia i rozpowszechniania świadomości 
społecznej w dziedzinie ekologii poprzez 
organizowanie warsztatów, wyjazdów 
studyjnych, konsultacji, konferencji i 
umieszczania tablic informacyjnych czy 
promowania zachowań proekologicznych 
poprzez opracowanie i udostępnienie poradnika 
ekologicznego. Podklasa ta obejmuje między 
innymi: -edukację w której nie da się zdefiniować 
poziomu nauczania, -działalność placówek 
kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz 
ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, -korepetycje, włączając 
korepetycje z języków obcych, -działalność 
ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, -
pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane 
głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań 
oraz doskonaleniem zawodowym.

85.59.B 553 318,50 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych. Fundacja prowadzi monitoring 
genetyczny reintrodukowanej populacji rysi na 
mazurach. Podklasa ta obejmuje między innymi: 
prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i 
technicznych innych niż biotechnologia w 
zakresie: -nauk przyrodniczych, -nauk 
technicznych, -nauk medycznych, - nauk 
rolniczych, - między dyscyplinarnych nauk z 
przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

72.19.Z 976 469,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Doradztwo w dziedzinie nauk przyrodniczych i 
ochrony środowiska. Pozostała działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. Przeprowadzano 
prace rewitalizacyjne, prace związane z poprawą 
bazy pokarmowej jeleniowatych czy działania na 
rzecz ograniczenia negatywnego wpływu 
działalności rolniczej na stan Morza bałtyckiego. 
Podklasa ta obejmuje między innymi: -
działalność związaną z prognozowaniem 
pogody, -działalność agronomów i ekonomistów 
rolnych, -doradztwo w sprawach środowiska 
naturalnego, -pozostałe doradztwo techniczne, -
doradztwo inne niż doradztwo z zakresu 
architektury lub inżynierii oraz doradztwo w 
zakresie zarządzania.

74.90.Z 328 112,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 153 027,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 956 145,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 558 661,39 zł

d) przychody finansowe 454 381,87 zł

e) pozostałe przychody 21 183 839,67 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Reklama – umieszczanie loga firm na naszej stronie internetowej, na materiałach 
udostępnianych podczas konferencji prasowych, na banerach, ulotkach informacyjnych, na 
materiałach konferencyjnych itp., udzielanie licencji na użycie loga - Pandy - naszej fundacji. 
Podklasa ta obejmuje między innymi: kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii 
reklamowych poprzez: o projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach 
drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach, o projektowanie, planowanie i 
umieszczanie reklam zewnętrznych w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców 
reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach, autobusach, -prowadzenie 
kampanii reklamowych i pozostałe usługi mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie 
klientów.

2 47.91.Z

Sprzedaż towarów i usług przez internet -gdzie klient 
sam dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia,
 zdjęcia lub informacje dostarczone na stronie internetowej. W 2018 roku prowadziliśmy͕ 
sprzedaż różnych towarów z logo WWF - Pandą - koszulek, kubków, bransoletek, toreb, 
znaczków, pluszaków poprzez internetowe aukcje na allegro. Podklasa ta obejmuje między 
innymi sprzedaż detaliczną: -dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, -dowolnego 
towaru przez internet, -bezpośrednią przez telewizję, radio czy telefon, - prowadzoną na 
aukcjach internetowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 757 531,69 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 116 825,80 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 262 933,84 zł

2.4. Z innych źródeł 1 015 736,62 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 140 084,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 857 899,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 29 886 051,61 zł 1 857 899,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Dofinansowanie działań w projektach ochrony dużych drapieżników i ich siedlisk 976 469,07 zł

2 Dofinansowanie działań w projektach ochrony gatunków ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk 241 346,49 zł

3 Dofinansowanie działań mających na celu zmiany legislacyjne dla ochrony środowiska, klimatu i 
dofinansowanie działań komunikacyjno-edukacyjnych

528 027,59 zł

4 Dofinansowanie działań w zakresie ochrony wód śródlądowych 112 056,35 zł

1 Dofinansowanie działań w projektach ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk 151 264,25 zł

w 
tym:

4 116 825,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

20 876 925,36 zł

303 487,44 zł

0,00 zł

82 521,04 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 10



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -13 117 456,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

19 073 601,42 zł 1 857 899,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 865,77 zł

2 317 590,29 zł

2 239 832,42 zł

6 251 161,71 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 554 795,62 zł

21 177,71 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

96 832,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

65 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

48,00 etatów

124 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 829 135,98 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

4 829 135,98 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

21 772,40 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

6 138,99 zł

184 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

184 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 211 567,67 zł

4 122 089,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 176,15 zł

- inne świadczenia 82 301,84 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 617 568,31 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 829 135,98 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

25 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

17 920,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przeprowadzenie monitoringu odpadów gromadzonych na linii 
brzegowej

Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie

60 000,00 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wdrażanie Zrównoważonego 
Rozwoju na podstawie 
Odpowiedzialnej Społecznie 
Transformacji (WZROST)

Celem projektu jest zwiększenie 
poziomu świadomości grupy 
docelowej w zakresie zagadnień 
dotyczących klimatu, na rzecz 
akceptacji implementacji 
koniecznych i racjonalnych 
działań na rzecz ochrony 
klimatu oraz zrównoważonego 
rozwoju na poziomie krajowym, 
unijnym i globalnym, w tym 
pośrednio poprzez wdrażanie 
stosownych dyrektyw unijnych, 
w szczególności tych 
dotyczących odnawialnych 
źródeł energii, efektywności 
energetycznej i handlu emisjami 
gazów cieplarnianych.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

888 456,57 zł

2 Ochrona ssaków i ptaków 
morskich i ich siedlisk

Projekt ma na celu ochronę 
ssaków morskich (fok i 
morświnów) oraz nadmorskich 
lęgów ptaków (sieweczki 
obrożnej, rybitwy białoczelnej, 
czubatej, rzecznej i ostrygojada) 
przed czynnikami 
antropogenicznymi, 
minimalizację interakcji ssaków 
i ptaków morskich z 
rybołówstwem (szczególnie 
ważne dla krytycznie zagrożonej 
w Bałtyku populacji morświna), 
gromadzenie danych 
naukowych nt. ssaków 
morskich, monitoring gatunków, 
ich siedlisk i istniejących 
zagrożeń.

Centrum Koordynacji Projeków 
Środowiskowych

867 815,61 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mirosław Proppé Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-03
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