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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. USYPISKOWA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-386 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

2003-05-07

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

KOWALCZYK RAFAŁ Czlonek Rady TAK

GUY JANUSZ ROMAN Czlonek Rady TAK

ANTOSZEWSKI JAKUB 
JERZY

Czlonek Rady TAK

GRENDOWICZ MARIUSZ 
CEZARY

Czlonek Rady TAK

WEJCHERT DWORNIAK 
AGATA OKTAWIA

Czlonek Rady TAK

WOJTYNA MAREK 
WOJCIECH

Czlonek Rady TAK

HEINRICH CHRISTOPH 
WOLFGANG

Czlonek Rady TAK

OTAWSKI PIOTR Czlonek Rady TAK

ADAMKIEWICZ OLGA Czlonek Rady 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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KLIMAT
Działanie rzecznicze
• Braliśmy udział w konsultacjach Krajowego planu na rzecz energii i klimatu oraz polityki energetycznej Polski, wskazując na 
konieczność zwiększenia ambicji klimatycznych Polski. 
• Naszą petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, wzywającą do zgody Polski na cel, jakim jest neutralność klimatyczna 
Unii Europejskiej do 2050 roku, poparło 25 tysięcy osób.
• Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, skutecznie zaprotestowaliśmy przeciwko próbom wprowadzenia szkodliwej 
nowelizacji ustawy, która miała na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu uzyskiwania pozwoleń dla kopalni węgla kamiennego 
i brunatnego. Ustawa otworzyłaby drogę do rozpoczęcia budowy kopalni odkrywkowej „Złoczew” w województwie łódzkim. 
Edukacja
• Przygotowaliśmy broszurę pt. „Zmiana klimatu w pigułce”. Broszura dostępna jest na naszej stronie internetowej.
Sprawiedliwa transformacja
• Wspieramy regiony górnicze w transformacji energetycznej jako partner w projektu Sprawiedliwa Transformacja, w którym 
uczestniczą cztery kraje UE: Bułgaria, Grecja, Niemcy i Polska. W tym roku przedstawiciele gmin górniczych, związków 
zawodowych i dziennikarze gościli na Śląsku. O tym jak w tych krajach przebiega proces odejścia od węgla można zapoznać się 
na stronie https://regionsbeyondcoal.eu/.

EKOPATRIOCI
Ekologiczne wybory Polaków
• Przeprowadziliśmy kampanię „Ekopatrioci”, której celem było wsparcie obywateli w wyborze odpowiedzialnych polityków oraz 
dostarczenie wiedzy dotyczącej środowiska i klimatu samym kandydatom.
• Stworzyliśmy Nawigator Wyborczy, a następnie ruszyliśmy w Polskę. W 41 miastach, wraz ze Stowarzyszeniem Eko-Unia, 
zorganizowaliśmy przedwyborcze debaty, które były okazją do zaprezentowania przez polityków wizji bezpieczeństwa 
ekologicznego Polaków. Debaty dały szansę mieszkańcom m.in. Białegostoku, Gdańska czy Lublina na zadanie kandydatom 
nurtujących ich pytań. Łącznie w debatach wzięło udział 139 polityków, a 40 z nich zasiadło ostatecznie w Sejmie. Dzięki 
publikacjom medialnym z debat, ekologiczna wiedza dotarła do tysięcy Polaków.
• Podsumowaliśmy kampanię wyborczą w specjalnym raporcie Pierwsze Ekologiczne Wybory Polaków, który pokazał wzrost 
zainteresowania tematem ekologii w polskiej polityce.
• Byliśmy obecni na festiwalach: Open’er Festival, XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Olsztynie i Globaltica.

OLEJ PALMOWY
Certyfikacja w Polsce
• Prowadziliśmy spotkania i warsztaty z branżą spożywczą, kosmetyczną i innymi instytucjami zainteresowanymi tematem oleju 
palmowego. W wyniku tych spotkań, z naszej inicjatywy 17 czerwca 2019 roku udało się założyć Polską Koalicję ds. 
Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) i podpisać wspólne porozumienie. Strategicznym celem PKZOP jest pozyskiwanie 
100 % certyfikowanego oleju palmowego w Polsce do 2023 roku. Członkowie koalicji zaplanowali  m.in. stworzenie bazy wiedzy 
na temat oleju palmowego, jego certyfikacji oraz kwestii zdrowotnych. Oprócz tego koalicjanci organizują szkolenia z certyfikacji, 
tłumaczą standardy certyfikacyjne i monitorują poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce.
Ranking firm i marek
• Zaprosiliśmy polskie firmy do udziału w globalnym rankingu firm wykorzystujących olej palmowy WWF Palm Oil Buyers 
Scorecard. Najnowszy ranking wykazał, że firmy robią zbyt mało na rzecz wspierania zrównoważonych upraw oleju palmowego i 
walki z wyniszczaniem lasów tropikalnych. Żadna firma nie uzyskała najwyższego możliwego wyniku w rankingu WWF, który 
wskazuje, jakie działania podejmują globalne marki w celu zmniejszenia negatywnych skutków pozyskiwania najbardziej 
popularnego oleju roślinnego z niezrównoważonych upraw. Ranking Palm Oil Buyers Scorecard można znaleźć pod adresem: 
palmoilscorecard.wwf.panda.org.

EKONSUMPCJA
• Opracowaliśmy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pt. „Ekonsumpcja”. Dotyka ona tematu odpowiedzialnej 
konsumpcji w zakresie: żywności (marnowanie, surowce wrażliwe), odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pod każdym 
tematem znajdują się ekoporady ze wskazówkami, co każdy z nas może zrobić, żeby konsumować odpowiedzialnie.
ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO
Edukujemy Polaków
• Kontynuujemy nasze działania edukacyjne o odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i 
klimatu w ramach międzynarodowego projektu Fish Forward. Przygotowaliśmy aktualizację Poradnika Rybnego WWF, który 
pomaga wybierać ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych źródeł. Przygotowaliśmy polską wersję gry online „Śledź 
swój ślad węglowy”, która w ciekawy i prosty sposób pokazuje jaki ślad węglowy pozostawiają produkty morskie, które 
kupujemy lub zamawiamy w restauracjach. W roku 2019 byliśmy z naszą kampanią na festiwalach, ulicach największych miast w 
Polsce, dworcach i w metrze. Wszystko po to, aby wspólnie walczyć o przyszłość mórz i oceanów.
Wspieramy biznes
• Zorganizowaliśmy Okrągły Stół dla Biznesu pod hasłem „Zrównoważone rybołówstwo, produkcja, sprzedaż i konsumpcja ryb i 
owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu”. Wraz z zaproszonymi przedstawicielami biznesu rybnego dyskutowano o 
procesach transformacji sektora rybnego, koniecznych dla bezpieczeństwa ekosystemów morskich i bezpiecznej przyszłości 
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biznesu.
Doradzamy politykom
• Prowadziliśmy intensywne działania rzecznicze na rzecz ochrony wschodniego stada bałtyckiego dorsza i faktycznie Rada 
Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa podjęła decyzję o zakazie ukierunkowanych połowów na wschodnie stado bałtyckiego 
dorsza w roku 2020. Ważne dla Polski wschodnie stado bałtyckiego dorsza znajduje się obecnie w krytycznym stanie.

MORZE BAŁTYCKIE
Błękitny Patrol WWF na posterunku
• 400 interwencji do żywych i martwych zwierząt, zarówno tych objętych projektem (foki, sieweczki), jak też innych związanych z 
morskim ekosystemem.
• 44 interwencje do samych foczych szczeniąt (zabezpieczenie miejsca odpoczynku, w razie konieczności przewiezienie 
szczenięcia do Stacji Morskiej w Helu).
• 324 obserwacje fok. 
• 195 obserwacji ptaków siewkowatych, 82 lęgi sieweczki obrożnej i ich ochrona. 
• 100 akcji edukacyjnych, spotkań lokalnych, konsultacji i wystąpień medialnych o tematyce morskiej.
 „Sieci widmo”
• W 2019 r. zakończyliśmy projekt MARELITT Baltic, którego celem było znalezienie odpowiedzi jak skutecznie i systemowo 
rozwiązać problem związany z zagubionymi narzędziami połowowymi (sieci widma). Razem z partnerami ze Szwecji, Niemiec i 
Estonii, udało się nam opracować i przetestować metodologię pozwalającą na zidentyfikowanie obszarów o największym 
prawdopodobieństwie wystąpienia ‘sieci widm’, stworzyć mapę z miejscami gromadzenia się sieci, stworzyć i przetestować 
system znakowania sieci rybackich w technologii identyfikacji radiowej, zbadać przystosowanie bałtyckich portów do odbioru 
tego typu odpadów i przetestować opcje recyklingu sieci. Wyniki tych działań zostały podsumowane w formie podręcznika „The 
Baltic Sea Blueprint”. Pracując nad rozwiązaniami systemowymi wyłowiliśmy prawie 25 ton sieci z Bałtyku, a obecny rok będzie 
rokiem pracy nad wdrażaniem rekomendacji zmian, które doprowadzą do skutecznego i trwałego uwolnienia Morza Bałtyckiego 
od widma zagubionych sieci. O naszym projekcie opowiadamy w filmie dokumentalnym „Widmo Bałtyku”. 
Zdrowy Bałtyk
• WWF Polska jest wśród organizacji założycielskich Koalicji Żywa Ziemia, która stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i 
żywnościowej. Nasz konkurs „Rolnik Roku” jest jednym ze sposobów wsparcia i promocji  ekologicznego rolnictwa. W konkursie 
wyróżniamy rolników i rolniczki stosujących praktyki ograniczające spływ substancji odżywczych do wód. W 2019 roku tytuł 
Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego zdobyli państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego.
• Ceremonia wręczenia nagrody Rolnika Roku odbyła się we wrześniu 2019 r. podczas międzynarodowej konferencji rolniczej 
GRASS 2019 w Warszawie. Konferencja zgromadziła kluczowych przedstawicieli z dziedziny rolnictwa i środowiska, oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa czy ośrodków doradztwa rolniczego.
RZEKI
Na straży rzek w Polsce
• Już od roku działa, wspierany przez Geberit Polska i UPM Raflatac, program wolontariacki Strażnicy Rzek WWF. Dzięki 
interwencjom Strażników udało się między innymi wznowić przedwcześnie wstrzymaną akcję oczyszczania Narwii i zatrzymać 
wyciek oleju z elektrowni Kozienice, a także zablokować szkodliwe prace utrzymaniowe (wyciąganie żwiru z rzeki) w rzece 
Żylicy. Po naszej akcji lokalny Zarząd Zlewni zaproponował nam współpracę w sprawie Żylicy oraz w zakresie ochrony 
bioróżnorodności na innych rzekach. Strażnicy Rzek WWF mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących rzek oraz roli 
organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa, czy warsztatach fotograficznych w Bieszczadach.
• Przy współpracy z zespołem Rezerwat powstała piosenka promująca program Zaopiekuj się Rzeką - nowa aranżacja hitu sprzed 
lat „Zaopiekuj się mną”. Teledysk został nagrany nad rzeką Świder.
Rzecznictwo dla rzek
• W lipcu wraz z organizacją Siostry Rzeki złożyliśmy apel w obronie rzek do Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, 
które jest autorem katastrofalnych z punktu widzenia przyrody i naszej przyszłości, planów przekształcenia rzek w drogi wodne. 
LASY
• Skoordynowaliśmy przygotowanie corocznego „Shadow State of Conservation Report”, który przedstawia sytuację w Puszczy 
Białowieskiej z punktu widzenia organizacji pozarządowej, reprezentującej interes społeczeństwa. 
• Braliśmy udział w spotkaniu Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a decyzja podjęta przez Komitet była bardzo 
korzystna dla Puszczy Białowieskiej i wymogła na polskim rządzie zaniechanie wycinek, prowadzenie szeregu działań ochronnych 
i dalsze usprawnianie zarządzania. 
• Dostarczyliśmy wkład merytoryczny do procesu opracowania planu ochrony przeciwpożarowej dla Puszczy Białowieskiej. To 
była współpraca z całym spektrum interesariuszy włączając Ministerstwo Klimatu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Straż Pożarną i 
leśników.
Parki Narodowe
• Opracowujemy (przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) analizę socjoekonomiczną dla gmin Pogórza Przemyskiego z 
uwzględnieniem utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. 
• Wspieramy działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze polegające na monitorowaniu gospodarki leśnej w Karpatach 
Wschodnich, a także pomagamy naszym kolegom z ukraińskiej części Puszczy Karpackiej minimalizować konflikty z dużymi 
drapieżnikami w Karpatach i na Polesiu. 
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GATUNKI
Ryś
• Ten rok był dla rysi wyjątkowy, bo ten gatunek pojawił się wreszcie w północno-zachodniej Polsce, czyli na obszarze na którym 
wyginął. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wypuściło do natury 18 osobników tego drapieżnika. Ze wsparciem 
WWF Polska przeprowadzono także monitoring rysi, wykonano analizy genetyczne kotów wypuszczonych na wolność i 
wybudowano zagrody adaptacyjne.
• W  maju, w zagrodzie w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, urodziły się 4 rysie, a 3 z nich, dzięki metodzie „born to be free” 
zamieszkały na wolności w Puszczy Piskiej. By wiedzieć więcej o tym jak reintrodukowana populacja radzi w tym kompleksie 
leśnym prowadziliśmy monitoring. 
• Wczesne życie młodych rysiów pokazujemy też w krótkiej serii wideo „R jak Rysie".
• Dofinansowaliśmy międzynarodowe warsztaty „Eurolynx" dotyczące monitoringu i integracji baz danych danych dot. tego 
gatunku. Warsztaty odbyły się w październiku w Białowieży.
• Przeprowadzona została także kampania edukacyjna na temat rysi. Plakat Jana Kallwejta mówi o zagrożeniach, z jakimi muszą 
mierzyć się rysie w naszym kraju. 
• Stworzyliśmy komiks o rysiu we współpracy z artystami Dobra Para i nagraliśmy serię filmów nt. tego drapieżnika. 
• Powstały dwa podcasty dotyczące rysi:
Katarzyna Karpa-Świderek, Naturalnie z WWF „Największy kot Europy”
Justyna Mazur - „Piąte. Nie zabijaj”  
Niedźwiedź
• Przekazaliśmy do dwóch podkarpackich gmin (Solina oraz Lutowiska) łącznie 20 niedźwiedzio-odpornych pojemników na 
odpady, a właścicieli pasiek wyposażyliśmy w pastuchy elektryczne, które mają uchronić ich hodowle przed atakami 
niedźwiedzi. 
• We współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Krakowie i Rzeszowie przekazaliśmy 16 zestawów ogrodzeń 
elektrycznych wyposażonych w panele słoneczne do ochrony pasiek najbardziej poszkodowanym i potrzebującym pszczelarzom 
z woj. małopolskiego i podkarpackiego. Takie działania mają na celu ograniczanie sytuacji konfliktowych oraz promowanie wśród 
pszczelarzy właściwych metod zabezpieczania pasiek przed niedźwiedziami brunatnymi.
Wilk
• We współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku, 
przekazaliśmy 40 zestawów ogrodzeń elektrycznych wyposażonych w panele słoneczne najbardziej poszkodowanym i 
potrzebującym hodowcom zwierząt gospodarskich z woj. podlaskiego, lubuskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 
• W październiku 2019 r. w woj. lubuskim zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące współistnienia ludzi i wilków. 
• Przygotowaliśmy raport pt. „Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną 
identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych w różnych regionach Polski".
Żubr
• Przygotowaliśmy raport dotyczący wyznaczenia odpowiednich obszarów dla wprowadzania do środowiska żubrów na obszarze 
Polski. 
• Z partnerami ocenialiśmy możliwości translokacji żubrów z Polski na Ukrainę i stworzenia tam nowej wolnościowej populacji. 
• Wspieramy działania grupy ekspertów zrzeszonych w IUCN Bison Conservation Group w celu wypracowania nowego podejścia 
do gatunku uwzględniającego nowe uwarunkowania.
Sóweczka - najmniejsza sowa w Europie 
• Wkrótce pojawi się nasz najnowszy raport z monitoringu sóweczki na obszarze Natura 2000 Puszczy Knyszyńskiej.
PROJEKTY ZAGRANICZNE
Tygrys malajski
• W kompleksie leśnym Belum-Temengor w Malezji wspieramy ochronę krytycznie zagrożonego wyginięciem tygrysa 
malajskiego. By uchronić przed kłusownikami ostatnie 200 osobników w Malezji prowadzone są badania monitoringowe z 
wykorzystaniem fotopułapek. Nadal potrzebne jest finansowanie patroli terenowych, które nie tylko usuwają wnyki, ale też 
zgłaszają władzom naruszenia prawa przeciwko przyrodzie.
Słoń
• W kompleksie leśnym Dawna Tenasserim w Mjanmie, na granicy z Tajlandią współfinansujemy działalność patroli terenowych, 
szkolenia, sprzęt, monitoring, fotopułapki, obrożowanie słoni i redukcję konfliktu z człowiekiem. Wraz ze społecznościami 
lokalnymi prowadzone są kampanie przeciwko nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami. Udało się doprowadzić do 
zamknięcia nielegalnego rynku takiego handlu w Mandalay. Dzięki pracy naszych strażników w regionie Rangun nie zginął żaden 
słoń!
Pantera śnieżna – duch gór
• Wspieramy biuro WWF Mongolia w ochronie pantery śnieżnej w górach Bumbatkhairkhan (Altai-Sayan Ecoregion) w Mongolii. 
Działania skupiły się w tym roku na monitoringu drapieżników, edukacji, wdrażaniu metod ochrony stad hodowlanych przed 
atakami irbisów, a także na zachowaniu ciągłości korytarza ekologicznego i ich bazy pokarmowej, głównie dzikich owiec (argali) i 
koziorożców. 
• W Dniu Pantery Śnieżnej o jej ochronę apelował razem z nami Andrzej Bargiel, znany polski himalaista.

EDUKACJA
Wiesz, działasz, potrafisz
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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

• Przygotowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne – narzędziowniki dostępne są na stronie internetowej edukacja.wwf.pl. Są to 
trzy zestawy scenariuszy, przybliżające kompleksowo ważne obszary przyrodnicze, w ramach których prowadzimy działania 
ochronne: „Klimat”, „Duże Drapieżniki” i „Ssaki Morskie”. 

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES
Nasi Partnerzy 
• Firma Geberit wspiera nasz projekt Strażnicy Rzek WWF. Co ważne, pracownicy firmy regularnie angażują się w działania 
związane z rzekami, m.in. organizując rajd „Rowerem wzdłuż Warty” w Kole, biorąc udział w szkoleniach dla Strażników Rzek 
WWF, czy też uczestnicząc w szkoleniach ekspertów WWF podczas spotkań firmowych. Zainteresowani mieli także okazję wziąć 
udział w spływie kajakowym na Świdrze i przeprowadzić monitoring rzeki zgodnie z kartą opieki rzeki Strażników Rzek WWF. 
Geberit angażuje się także w działania edukacyjne, w 2019 r. wspólnie przygotowaliśmy plakat „Na kajaku w zgodzie z naturą ”.
• Dzięki wsparciu UPM Raflatac, WWF może stale rozwijać działania w ramach projektu Rzeki dla Życia, m.in. w obszarze 
aktywizacji społecznej w ramach podprojektu Strażnicy Rzek WWF, angażującego ludzi do aktywnej ochrony rzek w swoim 
miejscu zamieszkania. UPM jako partner Strażników Rzek WWF, umożliwia także zaangażowanie się pracowników firmy w 
wolontariat pracowniczy w ramach projektu. 
• Współpracowaliśmy z firmą H&M, która postanowiła wycofać z polskiego rynku darmowe jednorazowe plastikowe torby na 
zakupy, zastępując je płatnymi papierowymi torbami z certyfikatem FSC. Na torbach pojawiło się logo WWF, a część dochodu z 
ich sprzedaży H&M przekazał WWF Polska na wsparcie działań WWF na rzecz najcenniejszych lasów w Polsce oraz 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W ramach współpracy zorganizowaliśmy też wspólnie szereg akcji edukacyjnych 
skierowanych do klientów i pracowników H&M, dotyczących zrównoważonej mody i ochrony przyrody.  
• We wrześniu 2019 r. ruszyła wielka kampania Żubra i WWF pod hasłem „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”. Z etykiet 
piwa znikł żubr, ustępując miejsca chronionym gatunkom, na rzecz których działa WWF: wilkowi, rysiowi i sóweczce. Kampania 
była zarazem wielką akcją edukacyjną na temat gatunków zwierząt wciąż potrzebujących ochrony oraz ich siedlisk z Puszczą 
Białowieską i Puszczą Karpacką na czele. Milion złotych otrzymany od Żubra przeznaczymy na dofinansowanie działań na rzecz 
zagrożonych gatunków i najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce. 
• Latem 2019 r. na polskim wybrzeżu pojawił się foodtruck firmy MOWI, w którym, oprócz bajgla z łososiem z certyfikatem ASC, 
można było otrzymać Poradnik Rybny WWF, poznać prowadzony przez nas projekt Fish Forward, przekonać się, dlaczego tak 
ważne jest, by na co dzień wybierać ryby i owoce morza ze zrównoważonych źródeł oraz dowiedzieć się czym są sieci-widmo i co 
WWF robi, żeby uchronić przed nimi Bałtyk.
• Grudniowa, świąteczna gala dla pracowników T-Mobile odbyła się pod hasłem działań na rzecz zapobiegania zmianie klimatu. 
Dochód ze sprzedaży cegiełek na galę T-Mobile przeznaczyło na wsparcie WWF Polska.
• Wraz z WiseEuropa i pod patronatem ING odbył się okrągły stół banków nt. ryzyk klimatycznych. Nawiązaliśmy relacje i dialog 
transformacyjny z: ING Bankiem Śląskim, BNPP, Santanderem, Credit Agricole, Ergo Hestią, Związkiem Banków Polskich i 
bankiem Millennium.
GODZINA DLA ZIEMI WWF
Nie niszczę domu
• Godzina dla Ziemi WWF w 2019 r. była poświęcona idei ochrony Ziemi jako naszego wspólnego domu. Do kampanii 
zaangażowaliśmy naszego ambasadora Marcina Dorocińskiego, który w sugestywnym spocie z niewiadomych powodów niszczył 
mieszkanie, pokazując tym samym analogię między naszymi nieprzemyślanymi zachowaniami prowadzącymi do destrukcji 
środowiska, będącego przecież naszym wspólnym domem.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta, w szczególności:  
-ptaki: sieweczka , sóweczka 
-ssaki: 
a) polskie: foka, ryś, niedźwiedź, wilk, żubr 
b) zagraniczne: tygrys malajski, słoń (Mjanma), pantera śnieżna (Mongolia) 
-ryby: gatunki m.in. morza Bałtyckiego i gatunki rzeczne (m.in jesiotr) 
Ekosystemy lądowe, w szczególności:
- rzeki i ich doliny
- lasy, a w szczególności Puszcza Białowieska, Puszcza Karpacka 
 Ekosystemy morskie, w szczególności Morze Bałtyckie

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

335000

600

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 632 254,00 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 1 053 756,00 zł

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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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) 30 739 624,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 366 820,11 zł

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

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.

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 421 502,00 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 818 592,17 zł

d) przychody finansowe 290 250,87 zł

e) pozostałe przychody 24 263 961,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 071 533,86 zł

2.4. Z innych źródeł 303 462,85 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 2 039 716,62 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 107 512,54 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

1 Dofinansowanie działań w projektach ochrony dużych drapieżników i ich siedlisk 888 904,32 zł

2 Dofinansowanie działań w projektach ochrony gatunków ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk 419 141,59 zł

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

661 455,95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 205 284,99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 159 343,20 zł

w 
tym:

2 158 863,20 zł

480,00 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

23 333 489,21 zł

919 452,48 zł

0,00 zł

0,00 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)

1 818 592,17 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -17 960 645,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 34 112 947,76 zł 2 107 512,54 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

22 327 465,67 zł 2 107 512,54 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 491 729,89 zł

3 376 502,25 zł

6 917 249,95 zł 0,00 zł

4 Dofinansowanie działań w zakresie ochrony wód i oceanów 138 010,68 zł

1 Dofinansowanie działań w projektach ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk 183 422,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 23 092,81 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 818 592,17 zł

0,00 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

90 772,17 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

70 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)

64,65 etatów

191 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)

3 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 7 378 559,42 zł

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

7 378 559,42 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)

21 000,00 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)  

4 611,60 zł

176 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  w 
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)

8 osób

w 
tym:

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

8 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

176 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 792 496,61 zł

5 680 020,26 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 669,64 zł

- inne świadczenia 106 806,71 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 586 062,81 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 7 378 559,42 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

142 227,60 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 Projektów 
Środowiskowych

1 100 852,84 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

2020-06-30
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