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Formulorz nole2y wypelnit w jqzyku polskim;
Sprowozdowca wypelnio tylko przeznaczone dla niego biale pola;
We wszystkich poloch, w kt6rych nie bqdq wpisone odpowiednie informocje, noleiy wstawit poiedynczy znok myilnika O;

Data zamieszczenia sprawozdania

:::, '

1. Nazwa organizacji Fundacja V/WF Polska

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska Wojew6dztwo Mazowieckie Powiat Warszawski

Gmina Warszawa Ulica WiSniowa Nr domu 38 Nr lokalu -

MiejscowoSc Warszawa Kod pocztowy 02-520 Poczta Warszawa Nr telefonu 22- 849-84-69

Nr faksu 22-646-36-72 E-marl kontakt@wM.pl Strona V\/WW.WWF.PL

3"?:n;j"stracji 
w Krajowym Rejestze

07.05.2003

4^ Data uzyskania statusu organizacji
oo2vtku oubliczneqo

27.05.2004

5. Numer REGON 01 5481 01 I 6. Numer KRS 0000160673
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7. Sklad organu zarzqdzl4cego
organizacji
(Nalezy wpisai imiona, nazwiska oraz informacje
o funkcji pelnionej pzez poszczeg6lnych czlonk6w
organu zanqdzajqcego)

B. Sklad organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Nale2y wpisac imiona, nazwiska oraz informacje
o funkcji pelnionej przez poszczeg1lnych czlonkow
organu kontroli lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

(Nate2y opisa' cele na podstawie statutu
organizacji)

10. Spos6b rcalizacji cel6w statutowych
organizacji

(Nale2y opisai sposdb realizacji cel6w
statutowych organizacji na podstawie statutu
organizacji)

1.Opis dzialalno5ci po2ytku publicznego

11. Najwazniejsze sfery dzialalnoSci pozytku
publicznego

(Nalezy wskazad nie wiqcej nii tny najwa2niejsze, pod
wzglgdem wielkoSci wydatkowanych Srodk6w, sfery dzialalnoi;ci
poiyixu pubticznego, 6 ktOrycn mowa w art. 4 ust.1-ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego i o
wotontariacie(Dz. tJ. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z p62n. zm.),

od

a,
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lmie i Nazwisko

Dyrektor N aczeln y Zarz4duMagdalena Dul-Komosihska

Frederick Kwame Kumah

lmie i Nazwisko

Georg Martln Schwede Przewodniczqcy Rady Fundacji

Wiceprzewod niczqcy Rady Fundacji

Skarbnik Rady Fundacji

Czlonek Rady FundacjiMaciej Nowicki

Czlonek Rady Fundacji

Celem Fundacji jest dziatanie zmierzajqce do ochrony 6rodowiska naturalnego i procesow

ekologicznych, a zwlaszcza fauny i flory, krajobrazu, w6d, gleby, powietrza i innych

bogactw naturalnych, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem utrzymania podstawowych

proces6w ekologicznych i system6w podtrzymywanie 2ycia oraz zachowania i zapewnienia

nieprzerwalnego korzystania z gatunk6w genetycznych i 162norodnoici ekosystemu W

zakresie dzialalnoici po2ytku publicznego Fundacja prowadzi dzialalnoii w zakresie

ekologii i ochrony 6rodowiska, w zakresie badari naukowych i prac rozwojowych w

dziedzinach nauk przyrodniczych i ochrony Srodowiska, dziatalnoii edukacyjnq i

orazzwiazana z organizacia targ6w, wystaw i

Fundacja realizuje swoje cele statutowe podejmujqc starania aby zbierai jak r6wnie2 i

wyplacai fundusze na ochronq przyrody innym organizacjq non profit, takZe nimi

zarzqdzaC, analizowai potrzeby ochrony Srodowiska w Polsce oraz badai i rozwijai Srodki

dla zaspokojenia tych potrzeb. Fundacja stara siq rozwijai 6wiadomoii potrzeby ochrony

przyrody poprzez dziatalno6i edukacyjnq, informacyjnq iwydawniczq. Organizuje

spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce zwiqzanej z ochronq 6rodowiska, uczestniczy

w projektowaniu, produkcji i udostqpnianiu odpowiednich material6w dla cel6w

edukacyjnych, kampanii, wystaw i5rodk6w przekazu, aby wzmacniai i rozwijai ruch na

rzecz ochrony przyrodyw Polsce. Fundacja finansuje te2 dziatania i projekty zwiqzane z

ochronq 6rodowiska, w tym badania naukowe, wymianq naukowc6w czy specjalistow z

zakresu ochrony przyrody, student6w i innych os6b oraz promuje i uczestniczy w
konferencjach, seminariach, wykladach i spotkaniach wspomagajqcych ochronq przyrody,

Fundacja stara siq rozwijai moralne ifinansowe wsparcie dla ochrony przyrody wspierajqc i

3ci5le wsp6lpracujqc z innymi organizacjami dziatajEcymi na catym Swiecie a utworzonymi
przez organizacjq WWF poprzez wsp6tfinansowanie prowadzonych przez nie akcji t

projekt6w w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego i proces6w ekologicznych. Fundacja

opracowuje projekty, ekspertyzy oraz badania dotyczqce zagadnieri ekologicznych.
Uczestniczy tez w postQpowaniach administracyjnych i sqdowych w zakresie spraw

zwiqzanych z ochronq Srodowiska. Kluczowym elementem dzialarl Fundacji prowadzonych

na ftecz zagro2onych gatunk6w jest likwidowanie potencjalnych i rzeczywistych konflikt6w

ludlmi a zwierzetami.

1. dzialalno6c w zakresie ekologii i ochrony zwierzEt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2.



1. Opis
gl6wnych
dzialari
PodjgtYch,,
przez. l

organrzacle

W 2012 roku bylo realizowanych 15 projekt6w dotyczqcych migdzy innymi ochrony gatunk6w, w tym: ssak6w battyckich i

du2ych drapie2nik6w lqdowych, zek, klimatu, promowania zr6wnowa2onego rozwoju izr6wnowazonego rybol6wstwa.

Projekt,,Ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagro2onymi wyginiqciem"
W jego ramach prowadzimy podprojekt "Pozw6lmy zwierzqtom Zyc tam, gdzie sie urodzily - og6lnopolski projekt edukacyjny dla
szk6l podstawowych" dofinansowany ze Srodk6w NFOS|GW. W jego ramach przeprowadzili6my 13 konferencji metodycznych
dla nauczycieli z calej Polski (w sumie wziQlo w nich udzial ponad 500 os6b). Stworzyli5my materialy edukacyjne (broszure z
naklejkami, komiks, broszurg ze scenariuszami lekcji i kartami prac uczniow, prezentacjg multimedialnq), kt6re przekazaliSmy

do 800 szk6l (kolejnym 100 w 2013 r.) na terenie kraju. Ponad 140 szkol podstawowych wziqlo udzial w naszym konkursae, z

czegowyloniliSmy20 najlepszych uczniow, 10 najbardziej zasluzonych nauczycieli i10szkol, kt6re najlepiej zrealizowaly
zalo2enia projektu. W 2012 r. zakupiliSmy dla nich nagrody (3 tablice interaktywne dla najlepszych szkolz l wylonionych; we

wspofpracy z Teatrem Frajda z Torunia powstal spektakl-nagroda dla najlepszej dziesiqtki szk6l, ponadto wSr6d zakupionych
nagr6d byiy znaczki z logo Kameleona Leona, t-shirty, torby ekologiczne, ksiq2ki przyrodnicze, plakaty, dyplomy i maskotki

edukacyjne).

Projekt ,,Du2e drapie2niki w Polsce"
W kwietniu 2Q12 roku zakoiczony zostal projekt "Ochrona gatunkowa rysia, wilka i nied2wiedzia w Polsce". W czasie od

stycznia do kwietnia napisano raport podsumowujqcy wyniki ankiety dot. wypadk6w z udzialem dzikich zwiezqt na drogach w
Polsce przeprowadzonej w ramach akcji pt. "Zwolnij, zwierzg na drodze!" a takZe przygotowano korektq oraz wydrukowano
publikacjg podsumowujqcq efekty projektu, wydrukowano rownie2 ksiq2kq pt. 'Wilk ambaras". Projekt zostal rozliczony i

zakoiczony.

Projekt ,,Ochrona nied2wiedzia brunatnego w Polsce"
W projekcie nied2wiedziowym w 2012 roku - zostaly odlowione i zaobro2owane 2 nied2wiedzie, samica Magura i samiec
Woloiaty. Przeprowadzono rewitalizacjg 500 drzew na terenie nadleSnictwa Stuposiany, przekazano we wsp6lpracy z RDOS
Rzesz6w, Krak6w i Katowice 25 kompletow pastuch6w elektrycznych wlascicielom pasiek. Przeprowadzono takze akcjQ

informacyjnq wSrod turyst6w pt. "Oto nied2wied2".

Projekt,,Ochrona populacji Rysia w Polsce"
W 2012 roku odlowiono w Estonii 3 rysie i wypuszczono do Srodowiska naturalnego na Mazurach; prowadzony byl r6wnie2
monitoring reintrodukowanej populacji rysi na Mazurach; rozpoczQto le2dzialania sluZece poprawie bazy pokarmowej
jeleniowatych (w tym sarny); bgdzie to kozystnie wptywai na warunki Srodowiskowe do wystqpowania rysia.

Projekt ,,Ochrona Wilka w Polsce"
W 2012 roku zostalo przygotowane opracowanie dotyczqce wytycznych do sposob6w inwentaryzacji wilk6w w Polsce oraz
przeprowadzono analizy (badania genetyczne) pr6bek pochodzqcych od wilk6w.

Projekt,,Ssaki Baftyckie"
28-30 sierpnia 2012 w Szczecinie VMA/F pzy wsparciu Akademii Morskiej oraz Muzeum Oceanologicznego w Stralsundzie
zorganizowal migdzynarodowe warsztaty dotyczqce ochrony malych waleni na Swiecie. Dwudniowe warsztaty naukowcow i

ekolog6w zajmujqcych siq ochronq tych ssak6w byly szansq na wymianq doSwiadczei w zakresie ich ochrony. Eksperci z
calego Swiata sq zgodni, co do tego, Ze dzialania, kt6re bqdq ogranicza6 przyl6w, czy tezzakl6cenia hydroakustyczne, bqdq
najskuteczniejszqlormq ich ochrony. W warsztatach uczestniczyli specjaliSci m.in. z Argentyny, Meksyku, Hongkongu i

Niemiec.
23 listopada br. foka pospolita o imieniu ,,Rowek", w kt6rej uratowaniu pom6gl Blekitny Patrol W\A/F, wr6cila do Baltyku. Maly
samiec pzeszedl pomySlnie rehabilitacjg w Stacji Morskiej w Helu, i zn6w bgdzie m6gl 2y6 w natuze. Rowek zostal
wypuszczony w Slowiriskim Parku Narodowym.
15-22wrzelnia br. odbylo siq szkolenie wolontariuszy Blqkitnego Patrolu. Wolontariusze, kt6zy od prawie tzech lat patrolujq
polskie pla2e w poszukiwaniu fok i mor6win6w, udali siq do morSwinarium w Kerteminde. W o6rodku Fjord&Baelt wolontariusze
mieli okazjg zobaczy' foki pospolite i morSwiny, kt6re bardzo trudno zaobserwowa6 na naszym wybrze2u.

Projekt,,Siedliska morskie"
Od 01.11.2012 r. jest realizowany projekt ,,Ochrona siedlisk ssak6w i ptak6w morskich". Kontynuowana jest m.in. dzialalno6c
Blqkitnego Patrolu. Zatrudniono koordynatora patrolu, kt6ry czuwa nad realizacjq zadania. 1 grudnia 2012 zawarto umowy z
piqcioma lokalnymi koordynatorami wolontariuszy (tzw. lokalnymi liderami). Lokalni liderzy wywiqzujq si9 z realizacji
zakontraktowanych zadari - m.in rozpoczgto rekrutacjg wolontariuszy. Na przelomie listopada i grudnia, w celu wdrozenia
lider6w do ich pracy w Warszawie odbylo siq tzydniowe szkolenie. Ponadto w grudniu zatrudniono stra2nika terenowego, ktory
przez 2lata bgdzie stale monitorowal ujScie Wisly, gdzie najczg6ciej na polskim 'vqyb'zezu obserwowane sq foki i ptaki objqte
projektem.

Projekt,,Zr6w now a2one rybol6wstwo"
PrzeprowadziliSmy kampanig na rzecz promocji niebieskiego certyfikatu MSC przyznawanego rybom i owocom morza
zlowionym w przyjazny dla Srodowiska spos6b. W ramach kampanii ukazala siq kolejna edycja poradnika dla konsument6w:

,,Jaka ryba na obiad?" dostgpna pod adresem ryby.wwf.pl w ktorym informowaliSmy kt6re gatunki ryb i skorupiak6w kupowac, a
kt6rych unikai ze wzglqdu na ich niskq liczebnoSd i zagro2enie wyginigciem.
Zebralismy ponad 150 tysigcy podpis6w pod petycjq Wiqcej ryb oraz wyslaliSmy ponad 5000 list6w do europosl6w wzywajqc ich

do gruntownej reformy Wsp6lnej Polityki Rybol6wstwa Unii Europejskiej, kt6ra pozwoli na odbudowq przelowionych populacji

ryD.
KontynuowaliSmy debatg nad pzyszloSciq europejskiego rybolowstwa w ramach spotkai Polskiego Baltyckiego Okrqglego
Stolu ds. Rybol6wstwa.

Projekt,,Usuwanie zalegajqcych sieci z Baftyku- Czyszczenie Baftyku"
Razem z rybakami z Polski i Litwy usunqliSmy ponad 22tony zalegajqcych na dnie morza sieci widm, w kt6re nadal lowily sig

ryby. Stworzylismy tak2e ogolnodostgpnq baltyckq bazq zaczep6w, kt6ra pomo2e rybakom omijad niebezpieczne miejsca i

ograniczyc iloSi zrywanych sieci-wiqcej na stroniewww.sieciwidma.wwf.pl.
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Projekt,,Ochrona Morza Battyckiego"
W 2012 roku ponad 12.500 os6b podpisalo sig pod petycjq do Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania
fosforanow w detergentach do prania i zmywarek. Przeprowadzilismy r6wnie2 badanie rynku na temat dostqpno6ci detergent6w
bezfosforanowych wykazujqce, 2e detergenty do zmywania naczyfi stanowiq obecnie gl6wny problem.
W ramach promocji dobrych praktyk rolniczych \AM/F wspolpracowal z Centrum Doradztwa Rolniczego przy tworzeniu filmu

,,Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi". Film zostal przygotowany w wersji polskiej i angielskiej. Jego celem jest edukacja rolnik6w
i doradc6w rolno-Srodowiskowych w zakresie ograniczenia negatywnego wplywu rolnictwa na stan naszego Morza. Film zostal
zaprezentowany w telewizji rolniczej oraz podczas cyklu spotkai organizowanych przez Gl6wnego Inspektora Ochrony
Srodowiska adresowanych do nadmorskich wladz lokalnych.
\r1MF 6ledzi r6wnie2 planowane i obecne inwestycje na wybze2u, zlo2yli6my nasze uwagi m.in. w zwiqzku z planami umacniania
brzeg6w. Uczestniczyli5my r6wnie2 w procesie konsultacji Wstgpnej Oceny Stanu Srodowiska Morskiego stworzonej w ramach
implementacji Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej.

Projekt ,,Wody dla 2ycia"
W ramach tego projektu przeprowadzono analizg przetarg6w na realizacje tzw. prac utrzymaniowych prowadzonych na polskich

zekach przez Wojew6d zkie Zarzqdy Melioracji i lJzqdzefi Wodnych i opracowano raport nt. skali prac utrzymaniowych
prowadzonych w Polsce w latach 2010 - 20'12 . Raport bqdzie dystrybuowany w 2013 roku.
Utworzono koalicjg organizacji pozarzqdowych zajmujqcych sig ochronq polskich wod i przygotowano zalo2enia tzw. platformy
wodnej, kt6rej celem jest informowanie o potzebie ochrony zasob6w wodnych, inicjowanie i prowadzenie dialogu spolecznego i

branzowego w zakresie ochrony w6d oraz wspieranie wdra2ania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Przetlumaczono i przygotowano do publikacji podrgcznik dobrych praktyk w zakresie projektowania budowli umo2liwiajqcych
migracjg organizm6w wodnych. lch dystrybucja przewidziana jest w 2013 roku.
Opracowano i rozdystrybuowano ekspertyzy i stanowiska w zakresie planowania i realizacji inwestycji hydrotechnicznych
mogqcych negatywnie oddzialywac na Srodowisko (w tym stanowisko w sprawie nowelizacji Ustawy Prawo Wodne oraz uwagi do
projektu ,,Warunk6w korzystania w wod dozecza Wisly i Niemna").

Projekt,,Odra"
W ramach projektu Fundacja \ A/t/F Polska kontynuowala monitoring inwestycji hydrotechnicznych mogqcych negatywnie wpiywa6
na stan ekologiczny w6d oraz siedlisk igatunk6w zale2nych od w6d w dorzeczu Odry.
W 2012 roku opracowano izgloszono uwagi do plan6w i kluczowych inwestycji hydrotechnicznych [LD. modernizacja stopnia
wodnego w Bzegu Dolnym, budowa stopnia wodnego w Malczycach, projekt zbiornika Racib6rz, projekt modernizacji zbiornika
Nysa) w zakresie niezbqdnego ograniczenia wptywu tych inwestycji na Srodowisko.
W 2012 roku zakonczono aktualizacjg ,,Atlasu Obszar6w Zalewowych Odry" otaz przeprcwadzono jego dystrybucje na terenie
Polski, Czech i Niemiec do jednostek samorzqdu terytorialnego oraz instytucji odpowiadajqcych za planowanie przestrzenne,
gospodarowanie wodami i ochronq przyrody doliny Odry.
Kontynuowano prace na rzecz realizacji projektu Domaszk6w - Tarchalice, przygotowujqc m.in ocenq realizaQi tego projektu na
cele ramowej Dyrektywy Wodnej. Projekt budowlany zakladajEcy poprawQ bezpieczeristwa powodziowego w gminie Wol6w w
woj. dolno5lqskim poprzez zwigkszenie rozstawu obwalowah - zainicjowany i finansowany przez \AM/F od 2006 roku - uzyskal
pozwolenie wojewody na realizacjg. W 2013 roku projekt odsuniqcia obwalowafi zostal umieszczony na li3cie projekt6w
indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i mo2e liczy6 na finansowe z programu Infrastruktura i Srodowisko w
wysokoSci ponad 30 mln PLN.

Projekt,,Zr6wnowa2one wykorzystanie zasob6w naturalnych"
W 2012 roku zakonczyl siq projekt "SOS dla Swiata", kt6rego celem bylo uSwiadomienie Polakom, 2e codzienne decyzje ka2dego
z nas majq wplyw na stan Srodowiska, nawet w najodleglejszych zakqtkach Swiata. Najwa2niejsze problemy ekologiczne XXI
wieku, w odniesieniu do kt6rych ka2dy mo2e pom6c, przedstawione zostaly na interaktywnym wortalu internetowym
sos.wwf.pl, wspieranym przez program telewizyjny ,,S.O.S. DLA SWIATA".
Kampania "SOS dla Swiata" byla wsp6lfinansowana ptzez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz dofinansowana ze Srodkow Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt,,lnfrastruktura i Srodowisko".
Projekt ten we wrzeSniu 2012 roku dobiegl korica. Zajmowal sig rolq polskiej prezydencji w UE oraz postgpowaniami w sprawach
wydawania decyzji Srodowiskowych.

Projekt,, Klimat i Energia"
ZainaugurowaliSmy w Polsce projekt Covenant capaClTY, budujqcy kompetencje samorzqd6w lokalnych w planowaniu

energetycznym. Opracowywali6my publikacje i materialy projektowe.
MonitorowaliSmy stan prac nad ustawq o odnawialnych 2rodlach energii. Brali6my udzial w konsultacjach spolecznych, m.in.
programu "Mieszkanie dla Mlodych". KomentowaliSmy przebieg i efekty 18. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Katarze.
PrezentowaliSmy stanowiska m.in. nt. reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

Wydarzeniem wartym odnotowania bylo zorganizowanie przez Dzial Komunikacji piqtej juz polskiej edycji akcji ,,Godzina dla
Ziemi WWF" - najwigkszej na Swiecie inicjatywy, podczas kt6rej miliony ludzi na calym Swiecie gaszq Swiatlo w symbolicznym
geScie, by pokaza6, 2e zaleZy im na ochronie Srodowiska, w tym klimatu Planety Ziemi. Akcja odbyla sig 23 marca, na jej stronie
internetowej zgaszenie Swiatla zadeklarowaly 32 tysiqce Polak6w. W Godzinie dla Ziemi WWF 2012 wziglo udzial oficjalnie 47
miast w Polsce, w tym wszystkie wojew6dzkie, celebryci, szkoly i przedszkola a tak2e wybrane firmy. Akcja byla objqta
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy.
Opr6cz tego Dziaf Komunikacji byl zaanga2owany we wszystkie komunikacyjne projekty Dzialu Ochrony Przyrody, w tym w
kampanig edukacyjnq MSC, wydanie i promocjg poradnika edukacyjnego Oto niedZwied2, konkurs edukacyjny Na tropie
morSwina, petycje i akcjg edukacyjnq Stop toksycznym sinicom.
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Zas i g g teryto ria I n y faktyczn ie prowadzone i przez orga n izacjq
dzialalnoSci pozytku publicznego
(Naleiy wskazad jednq Iub wiqcej pozycji)

f solectwo E wojewodztwo

f dzielnica I caly kraj

! gmina I zagranica

f powiat

2. fnformacja dotyczqca prowadzonych przez organizacjq po2ytku publicznego plac6wek w okresie

l.Organizacja prowadzila jednostki organizacyjne (m.in.

plac6wki zapewniajqce calodobowq opiekg osobom
niepeinosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszlym

wieku, domy pomocy spotecznej, oSrodki intenvencji kryzysowej,
o5rodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla

matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy, o5rodki wsparcia dla

os6b z zaburzeniami psychicznymi; centra integracji spolecznej,
kluby integracji spolecznej; Srodowiskowe domy samopomocy,
lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie, domy dla
bezdomnych; warsztaty terapii zajqciowej, zaklady aktywnoSci
zawodowej; zlobki, kluby dziecigce; plac6wki opiekuriczo-
wychowawcze, regionalne plac6wki opiekuhczo-terapeutyczne
i interwencyjne oSrodki preadopcyjne; szkoly, plac6wki publiczne;
przedsigbiorstwa podmiot6w leczniczych, schroniska dla zwierzat;
specjalistyczne oSrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
oSrodki wsparcia).

a' tak

I nie

2.lnformacja na temat lokalizacji i aktywnoSci plac6wek, o ktorych mowa w pkt 1

L
p

Nazwa placowki
Miejscowo5d/ci, w
kt6rej/ych plac6wka
prowadzi dzialania

Liczba odbiorcow dziatan plac6wki w okresie
sprawoz0awczym

1

z

4

3. Informacja dotyczqca liczby odbiorc6w dzialari organizacji po2ytku publicznego w okresie
sorawozdawczvm

Liczba odbiorc6w dzialafi organizacji Osoby fizyczne

(Nalezy oszacowaC liczbq gdbiorc5w dziatah organizacji
w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby 

?::blfizyczne iosoby prawne) prawne

25 000 000

500

4. lnformacja dotyczqca dzialalno5ci nieodplatnej poiytku publicznego organizacjiw okresie
sprawozdawczvm

L-1.,



1 .Opis przedmiotu nieodplatnej
dziatalno6ci pozytku
publicznego
(Nale2y poda6 informacjq na temat
rodzaj u dzi alal no$c i n ie od platnej
organizacji w okresie sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem kodu/6w PKD
2007 od pow iad ajqcego/yc h tej
dzialalnoSci. JeSli organizacja prowadzi
wiqcej ni2 3 rodzaje dzialalnoSci
nieodplatnej, nale2y podad informacjg
na temat tnech gl1wnych rodzaj1w
dzialalnoSci (podanie maksymalnie 3
kod6w), zaczynajqc od gl6wnego
przedmiotu dzialalno5ci)

- przeprowadzono '13 konferencji metodycznych dla nauczycieli,

- opracowano i wydano materialy edukacyjne (w tym broszurq z naklejkami,
komiks, broszurq ze scenariuszami lekcji i kartami prac uczniow, prezentacjq
multimedialnq dla 800 szkol podstawowych pn. ,,Pozwolmy zwierzgtom zyc tam,
gdzie sig urodzily",

- wspolrealizowano wtazz Centrum Doradztwa Rolniczego film edukacyjny
,,Praktyki rolnicze przyjazne Baltykowi" dla rolnikow i doradc6w rolno-
Srodowiskowych w zakresie ograniczenia negatywnego wplywu rolnictwa na
stan naszego Morza,

- wydano poradnik edukacyjny dla turystow pod tytulem ,,Oto niedzwiedz",

- wydano i rozdystrybuowano 3 edycje biuletynu informacyjnego dotyczEcego
reformy wsp6lnej polityki rybolowstwa,

- wydano ulotkg nt. certyfikacji MSC oraz kolejna edycjg poradnika dla
konsument6w,,Jaka Ryba na obiad",

- wydrukowano publikacjg podsumowujqcq efekty projektu ,,DuZe drapiezniki
Polsce", wydrukowano rownie2 ksiqzkg pt. "Wilk ambaras",

- wydano aktualizacjg ,,Atlasu Obszarow Zalewowych Odry",

- wydano,,Raport roczny" zobrad okrqglego stolu ds. rybolowstwa,

- przeprowadzono analizy genetyczne probek pochodzqcych od wilkow,

- dalej prowadzono reintrodukcjq rysi metodq,,born to be free" oraz wydano
album dotyczqcy re introdukcji rysi.

Numer Kodu Nazwa Podklasv

Kod PKD: 85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji

Kod PKD: 72.19.2
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostalvch nauk przvrodniczvch i technicznvch

Kod PKD: 58.19.2 Pozostala dzialalnoSc wvdawnicza

2.Zasiqg terytorialny faktycznie
prowadzonej pzez organizaqq
nieodptatnej dzialalno5ci
pozytku publicznego

(Nateiy wskazac jednq lub wiqcej
pozycji)

LJ solectwo

tr dzietnica

! gmina

l-l oowiat

ll wojewodztwo

X caly kraj

I zagranica

5. I nformacja dotyczqca dzialalno6c i od ptatnej poiytku pu bl icznego

l.Organizacja prowadzila dzialalnoSc odplatnq poZytku
publicznego

{- tak

{l nie

2. Opis przedmiotu dzialalno5ci
odptatnej poZytku publicznego

(Nalety podaC informacjQ na temat
rodzaju dziatalnoSci odptatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem kodu/6w PKD
2007 odpowiadajqcego/ych tej
dzialalnoSci. Je!;li organizacja prowadzi
wigcej niz 3 rodzaje dzialalnoSci

temat trzech gl5wnych rodzaj6w Numer Kodu Nazwa Podklasv
dzialahogci (podanie maksymalnie 3
kodow), zaczynaj4c od gl6wnego
przedmiotu dziatalno$ci)

Kod PKD:-

Kod PKD:-

Kod PKD:-

cu)



3. Zasiqg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizacjg
odplatnej dziatalnoSci po2ytku
publicznego

(Natezy. wskazad jednq tub wiqcej
pozyc!)

n solectwo

I dzielnica

f gmina

f-l oowiat

[_J wojewodztwo

! caly kraj

f zagranica

6. Informacja dotyczqca dzialalno5ci gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

l.Organizacja prowadzila dzialalno$c gospodarczq

I tat<

f-" nie

2.Opis przedmiotu dzialalno5ci
gospodarczej

(Nalezy podad informacjq na temat
rodzaju dzialalnoSci gospodarczej
prowadzonej przez organizacjq w
okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/6w PKD 2007
odpowiadajqcego/ych tej dzialalnoSci.
Je'li organizacja prowadzi wigcej ni2 3
rodzaje dzialalno6ci gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, nale2y podaC
informacje na temat tnech gtlwnych
rodzaj6w dziatalno1ci (podanie
maksymalnie 3 kod6w), zaczynajqc od

- dzialalnoSc reklamowa - umieszczanie logo firm na naszej stronie internetowej,
na materialach podczas konferencji prasowych, na banerach, itp.,

- handel detalicznv - sprzeda2 koszulek, kubkow i maskotek przez internet.

Numer Kodu Nazwa Podklasv

Kod PKD: 73.11.2 Reklama - dzialalno5c agencji reklamowych

Kod PKD: 47.91.2 Sprzedaz detaliczna prowadzona przez internet
gl6w n ego pned mi otu dzi aralnosc i )

Kod PKD. 82.99.2
Pozostala dzialal no6i ws pomagajEca prowadzen ie

dzialalnoSci qosoodarczei

3.Zasigg terytorialny
prowadzonej przez organizacjq
dziatal noSci gospodarczej

(Natezy wskaza| jednq tub wiqcej
pozycji)

n solectwo

n dzielnica

n gmina

l_l powiat

l_J wojewodztwo

I caty kraj

n zagranica

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Lqczna kwota przychod6w organizacji og6lem (zgodnie z rachunkiem wynik6w /
zyskow i strat)

17 528 037,85 zl

2. Informacja o 2r6dlach przychod6w organizacji

l.Przychody z dzialalnoSci nieodptatnej pozytku publicznego
16 622 719 ,7 1 zl

2. Przychody z dzialalnoSci odplatnej pozytku publicznego 0,00 zl

3. Przychody z dzialalno5ci gospodarczej 824 868,18 zl

4. Przychody z dzialalno5ci finansowej 197,32 zl

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych
1 464 073,98 zt

6. Ze 2r6del publicznych og6lem:
2847 389,19 ,tl

t.r) .t



a) ze Srodk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych
2 606 707 ,03 zl

b) ze Srodkow budZetu paristwa
0,00 zl

c) ze Srodk6w budZetu jednostek samorzqdu terytorialnego 0,00 zt

d)z dotacji.z funduszy celowych 240 682,16 zl

7. Ze 2r6del prywatnych og6lem:
10 998 671.76 zl

a) ze skladek czlonkowskich 0,00 zt

b) z darowizn od os6b fizycznych
9 218 373,80 zl

c) z darowizn od os6b prawnych 4 556 956,72 zl

d) z ofiarno6ci publicznej (zbiorek publicznych, kwest) 0,00 zl
tvm: e)ze spadkow, zapis6w 0,00 zl

f) z wplyw6w z majqtku (w szczeg6lno5ci sprzedaZ lub wynajem sktadnik6w
majqtkowych) 0,00 zl

g) z nawiqzek sqdowych 0,00 zl

h) ze Swiadczeh pieniq2nych 0,00 zl

B. Z innych 2r6del 0,00 zl

2. Wynik dzialalno5ci odplatnej poiytku publicznego lub dziafalno6ci gospodarczej organizacji poiytku
publiczneqo w okresie sprawozdawczvm

l.Wynik dzialalnoSci odplatnej pozytku publicznego 0,00 zl

2. Wynik dziatalnoSci gospodarczej 586 912.98 zf

w tym: wysokoS6 Srodkow przeznaczona na dzialalno6d po2ytku publicznego 586 912.98 zt

3. lnformacje o sposobie wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od os6b
fizycznych

1.Wysoko56 kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

I 087 612.53 zl

2.Wysoko5d kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych
uzyskanych i niewydatkowanych w latach ubieglych, a wydatkowanejw okresie
sprawozdawczym ogolem

1 087 612,53 zt

3. WysokoS6 kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym og6lem

I 337 748,53 zl

4.Dzialania, na kt6re wydatkowano Srodki pochodzqce z 1o/o podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczeg6lnoSci okreSlone w pkt ll. 1.1) oraz kwoty przeznaczone na te dzialania

1
Dofinansowanie dzialai na rzecz ochrony siedlisk ssakow i ptakow morskich w
Po I sce zwlaszcza dzialan,, Ble k itn eq o patro I u "

11 991,00 zl

Z
Realizacja programu edukacyjnego w zakresie ograniczenia nielegalnego handlu
qatunkami zaqrozonvmi

125 856,00 zt



Dofinansowanie dzialan w projekcie ,,Niskoemisyjne miasta" w tym publikacji 21,323,00 zl

+
Tlumaczenie i przygotowano do publikacji podrgcznika dobrych praktyk w
zakresie proiektowania budowli umozliwraiacvch miqracie orqanizmow wodnvch

5 000,00 zt

5 Dofinansowanie monitoringu inwestycji hydrotechnicznych w dorzeczu Odry 58 622,00 zl

6
Dofinansowanie kampanli na rzecz promocji niebieskiego certyfikatu MSC
przyznawanego rybom i owocom moza zlowionym w przy1azny dla Srodowiska
soosob oraz koleinei edvcii ooradnika -iaka rvba na obiad

76 050,00 zf

7 Usuwanie pozrywanych sieci z dna Baltyku 6 I57,OO zt

8
Dof i nansowan ie prac zwiEzany ch przygotowywa n iem wytyczn ych do s posobow
inwentarvzacii wilkow w Polsce oraz analiz qenetvcznvch Sladow wilczych

20 000,00 zl

Sflnansowanie prac zwiqzanych z reintrodukcjq rysia na terenie Mazur 20 000,00 zf

10
Dofinansowanie przeprowadzonych prac w projekcie niedzwiedzim m.in.
zaobroZowan ie n ied2wiedzi, rewital izacia d rzew, ed u kacia tu rystow.

46 882,00 zl

11
Zorganizowanie miqdzynarodowych warsztatow dotyczqce ochrony malych waleni
na Swiecie oraz inne prace w proiekcie m.in. rehabilitacia fok

76 335,00 zl

12
Dofinansowanie koordynacji prac w projektach ochrony przyrody oraz ptac Dzialu
Ochronv Przvrodv

262 548,00 zl

13
Dofinansowanie wszystkich aspektow komunikacyjnych w akcja i kampaniach
przeorowadzanvch w/w proiektach 425 669.00 zl

1A Sfi nan sowan ie czgSciowe kam pan i i i nformacyj no-reklamowe.; na temat
orzekazvwanialok

181. 315,53 zt

5. Cele szczeg6lowe, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez
podatnik6w podatku dochodowego od os6b fizycznych, na ktore organizaqa po2ytku publicznego wydatkowala
najwiqcej Srodkow pochodzqcych z 1o/o podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwraz z kwotq

1 0,00 zi

2 0,00 zl

0,00 zl

4, lnformacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym Koszty ogolem:

W tym: wysoko$6 koszt6w
finansowana z 1o/o podatku

dochodowego od os6b
tizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem: 1,6 512 I17,00 zl 1 337 748,53 zl

a)koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalno6ci
pozytku publicznego

I4 703194,2r zl 1 156 433,00 zt

b) koszty z tytulu prowadzenia odplatnej dzialalnoSci
pozytku publicznego

0,00 zt 0,00 zl

c)koszty z tytulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej 237 955,20 zl

d)koszty administracyjne, w tym: zuzycie materialow i

energii, uslugi obce, podatki i oplaty, wynagrodzenia oraz
u bezp i ecze n 1a i i nn e qlrylaqgZe r'le,qm o rtyzqgj a

t 443 073.48 zt
0,00 zl

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiqzanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od os6b
fizycznych

570 300,00 zt

L81 31s,5i zl

f)pozostale koszty og6lem: 1,27 894,1.1 zl 0,00 zl

'L/



'1. Organizacja kozystala z nastgpujqcych zwolniefi

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o
prowadzonej dzialalnoSci pozytku publicznego, zgodnie z art.
23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 22011r. Nr43, poz.226)

{-* wlasno6i

[* u2ytkowanie wieczyste

f- najem

i-- u2ytkowanie

l- u2yczenie

lt- dzie 12awa

I nie korzysta

3. Organizacja kozystala z uprawnienia do nabycia na
szczeg6lnych zasadach prawa wlasnoSci lub prawa uZytkowania
wieczystego nieruchomoSci z zasobu Skarbu Pafistwa lub
jednostek samozqdu terytorialnego, lub zawarla umowy
uZytkowania, najmu, dzierhawy lub uZyczenia i przystuguje jej w
odniesieniu do tych nieruchomo5ci nastgpujEce prawo:
(Nale2y wskazad jednq lub wiqcej pozycji)

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie
stosunku pracy

(W odpowiedzi nale2y uwzglqdniC wszystkie osoby zatrudnione w organizacji
na podstawie stosunku pracy (etat lub czgSf etatu) w okresie
sprawozdawczym, nawet jeSli obeenie nie sq jui zatrudnione w organizacji)

2, Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pelne etaty

(Aby okresli| pnecigtne zatrudnienie naleZy zsumowa| wszystkie osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w poszczeg6lnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ulamkami
odpowiadajqcymi czgsci etatu, np. 0,5 w pzypadku osoby zatrudnionej na p6l etatu), dodac do siebie sumy
zatrudnionych z 12 miesiqcy i podzielid paez 12. Wynik wpisaC z dokladnoSciq do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osob zatrudnionych w organizacji na podstawie
umowy cywilnoprawnej

35,52 etatow

ffi z podatku dochodowego od os6b prawnych

I z podatku od nieruchomoici

f, z podatku od czynno5ci cywilnoprawnych

! z podatku od towar6w i ustug

I z optaty skarbowej

I z optat sqdowych

! z innych zwolnied
jakich?

l_J nie korzystata

r-'tak

; nie

10



1. Organizacja posiada czlonk6w

t-' tok

J nie

2. Liczba czlonkow organizacii wq stanu na ostatni dzieh roku
osob fizycznych - 0

obrotowego
osob prawnych - 0

3. Zmiana czlonkostwa w organizacji
organizacja pozyskala 0 czlonkow

organizacja stracila 0 czlonkow

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja kozystafa ze Swiadczeri wykonywanych pzez

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci poiytku publicznego i o
wolontariacie, wolontariuszami sq osoby wykonujqce nieodplatnie i dobrowolnie prace na
rzecz organizacji, niezale2nie od tego, czy sq to osoby niezwiqzane z organizacjq.
czlonkowie, pracownicy, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cyvvilnoprawnej
czy pnedstawiciele wladz organizacji)

J tor

2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz otganizacji przez okres
kr6tszv ni2 30 dni
(Kazdy wolontariusz powinien by' liczony tylko raz, niezale2nie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

10 osob

a) czlonkowie organizacji 0 osob

W
b) pracownicy organizacji 0 osob

t c) osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
v

0 osob

T O;cztont<owie organu zarz4dzlqcego 0 osob

e) inne osoby 1 0 osob

3. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na zeczorganizacji przez okres
dluzszv niZ 30 dni

(Kaldy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezale2nie od liczby Swiadczefi wykonanych na necz
orqanizacii w okresie sDrawozdawczvm)

42 osob

a) czlonkowie organizacji 0 osob

w b; pracownicy organizacji 0 osob

I c) osoUy Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osob

m
.

d ) cztonkowie organ u zan1dzalqcego 0 osob

e) inne osoby 42 osob

vt. wynasiii i"nfr 
','{ 

8.hftfi:F,
:,: .:'; iili ,itr4-i"" i,i:sd

]i il

1 .l-qczna kwota wynagrodzen (brutto) wyplaconych przez organizacjg w
okresie sprawozdawczym

3 529 060.42 zl

w a)z tytulu um6w o prace 2 869 775,01 zt

t wynag rodzen ie zasad n icze 2 848 018,01 zl

-4)
,,f

1.1



v
m

nagrooy 0,00 zl

premie 21 757.00 zl

inne Swiadczenia (np. sluzbowy telefon, samoch6d) 0,00 zl

b) z tytulu um6w cywilnoprawnych 659 285.41 zl

2. Lqczna kwota wynagrodzefi wyplaconych przez organizacjq pracownikom oraz
osobom Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z
prowadzonq dzialalnoSciq pozytku publicznego 656 810,41 zl

w a)w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSciq odplatnq pozytku publicznego 0,00 zl

t
y* 

O) * zwiqzku z prowadzonq dzialalno5ciq nieodplatnq pozytku publicznego
m
:

656 810,41 zl

3. Lqczna kwota wynagrodzeh wyplaconych przez organizacjq pracownikom oraz
osobom Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z
prowadzonq dzialal noSciq gospodarczq organizacji 2 475,00 zl

4. Wysoko6C pzecigtnego miesigcznego
czlonkom organu zarzqdzajqcego organizacji,

wynagrodzenia (brutto) wyptaconego
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, 9 414.50 zl

5. WysokoS6 pzeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego
cz{onkom innych organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zl

6. Wysoko56 przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
pracownikom organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia, oraz osobom Swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 014,30 zl

7. Wysoko5d najwy2szego miesiqcznego wynagrodzenia
czlonkom organu zarzqdzalqcego, wliczajqc wynagrodzenie
premie i inne Swiadczenia oraz umowv cvwilnoprawne

(brutto) wyplaconego
zasadnicze, nagrody, 1B 829,00 zl

8. WysokoSC najwyiszego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
cz{onkom innych organow organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne Swiadczenia oraz umowv cywilnoprawne

0,00 zt

9. WysokoS6 najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
pracownikom organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne

oraz osobom i na podstawie umowv cywilno
27 266,67 zl

10. Dodatkowe uwagi dotyczqce
wynagrodzeh

(Mo2na podzielic sig z opiniq publicznq
dodatkowymi uwagami dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeh w
organizacji wdwczas nale2y wpisa, te
uwaei w pzvgotowane pole)

l?#11 
e, 

:l i :f 
r",e: :.&j

1. Organizacja udzielala pozyczek pieniqznych

t-' tok

I nie

2. WysokoSd udzielonych poZyczek pieniq2nych 0,00 zt

3. Statutowa pod stawa przyznania pozyczek pien igZnych

L2



1. Organizacja realizowala zadania zlecone przez organy
jednostek samozqdu terytorialnego

t' tok

J nie

2. Informacja na temat realizowanych zadari i kwot dotacji otrzym anych na ich realizacjq

Lp
Nazwa zadania Kwota dotacji

1 0,00 zl

Z 0,00 zt

0,00 zt

3. W okresie sprawozdawczym organ izaqa realizowala zadania
zlecone przez organy administracji rzqdowej lub paristwowe
fundusze celowe

ll tak

{' nie

4. Informacja na temat realizowanych zadafi i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq

Lp
Nazwa zadania Kwota dotacji

1 Ochrona niedzwiedzia brunatnego w polskiej czgSci Karpat 207 893,73 zl

z Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce 6761,34,20 zl

SOS dla Swiata - kampania promujqca proekologiczne zachowania wSrod Polak6w L71 850,38 zI

4 Wsparcie restytucji i ochrony ssakow battyckich w Polsce 1 094 603,88 zl

Ochrona gatunkowa rysia, wilka i nied2wiedzia w Polsce 412366,98 zl

6
Pozwolmy zwierzgtom 2yc tam, gdzie sig urodzily - ogolnopolski projekt edukacyjny-zwrot
niewvkorzvstanei dotacii

Lt8 957,40 zl

7 Pozwolmy zwierzgtom 2ye l.am, gdzie sig urodzily - ogolnopolski projekt edukacyjny 86 234,07 zl

iEi{

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zamowienia
oubliczne

t toK

I nie

2. lnformacja na temat realizowanych zam6wieh ikwot otrzymanych na ich realizacjq

LP Przedmiot zam6wienia Kwota

1 0,00 zt

z 0,00 zl

I.f,,
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1. Wykazspofek, w ktorych organizacja posiada co najmniej 20o/o udzial6w lub akcji w kapitale zakladowym lub co
najmniej 20% ogolnej liczby glosow w organie stanowiqcym spotki

Lp Nazwa spolki Siedziba sp6lki
% udzial6w lub
akcjiw kapitale

Yo udzialu w ogolnej liczbie
glosow

1 -% -%

2 -To -%

2.Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

1

aZ

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

Lp Przedmiot kontroli Oroan kontroluiacv Data zakoficzenia kontroli

1
Kontrola realizacli umowy PL

0349tD2t2.1.51020109
NFOSiGW 10.02.2012

.) Kontrola sanitarna z zakresu higieny
0racv

PSSE m. ST. W-wy 28.06.2012

4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na
podstawie ustawy zdnia 29 wrzeSnia'1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1223, z po2n. zm.) lub rozporz1dzenia Ministra
Finansow z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiqzku badania
sprawozdah finansowych organizacji pozytku publicznego (Dz. U. Nr 285,
poz.2852)

{l tak

r tIE

5. Dodatkowe informacje

(Nale2y wpisac w ponilsze pole inne informacje, ktorymi organizacja chcialaby podzieli| siq z opiniq pubticznq)

Podpis
. pata" q:,,
wypellienia:

sq11wo,zjani9 p reczqc

Magdalena Dul-
Komosinska

Dyrektor Naczelny
Zarz4du

,-l
/,1v"li!

//''

31 .05.2013 ( f. : Fundacja WWF potska
lffi O,z-SZ0 Warszawe ut. Wisniowa 38

"F,!r- te! 22 849 84 69 fax: 22 646 36 72trtfr NIP:521-32-41-0S5REGON.niqlRinlo
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