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1. Nazwa organizacji

Fundacja \AMF Polska

2. Adres siedziby i dane

Kraj Polska

:::

kontaktowe
Gmina

Wojew6dztwo Mazowieckie

Warszawa

Miejscowo3d Warszawa

Nr faksu

22-646-36-72

Nr domu

roa poatowy

02-52$

illr

Pocrta

E-mait kontakt@wwf.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze

4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
publicznego
01 5481 o1

38

Nr lokalu -

Warszawa

Strona WWW

Nr telefonu

WWW.WWF.PL

iiz.os.zoos

SQdowym

5. Numer REGON

Powiat Wa15zawSki

lii'i

9

27.05.2004
6. Numer

KRS

0000160673

22-849-84-69

lmiq i nazwisko
7, Sktad organu zarzqdzajqcego organizacji
(Naleiy wpiso( imiono, nazwisko oroz informocje o funkcji

Magdalena DulKomosi6ska

Wpisany do

Funkcja

Dyrektor Naczelny
Zarzadu

petnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu zarzqdzojqcego)

O tat< i"^ nie
{""'

tak

i-"

nie

,- tak i'
lmiq i nazwisko

Donna
8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Nale2y wpisai imiono, nozwisko oroz int'ormacje o t'unkcji
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk1w orgonu kontroli lub

Lusti

Hartmut Jungius
Frederick Kwame Kumah

Wiceprzewodniczqcy
Radv Fundacii
Przewodniczqcy Rady
Fundacii

nodzoru)

9. Cele statutowe organizacji
(Naleiy opiso( cele na podstowie stotutu orgonizocji)

nie

Wpisany do

Funkcja

Skarbnik Rady Fundacji

KRS

I tak {'

KRS

nie

I tat< f-" nie
a

tak

tat< r:'

nre

I

Maciej Nowicki

Czlonek Rady Fundacji

I

Jaroslaw Kret

Czlonek Rady Fundacji

O tat< r'- nie

Jakub Jerzy Antoszewski

Czlonek Rady Fundacji

I

tat<

nie

(

nie

Celem Fundacji jest dzialanie zmierzajqce do ochrony irodowiska naturalnego i procesow
ekologicznych, a zwiaszcza fauny iflory, krajobrazu, w6d, gleby, powietrza iinnych
bogactw naturalnych, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem utrzymania podstawowych
proces6w ekologicznych isystemow podtrzymywanie 2ycia oraz zachowania izapewnicrria
nieprzerwalnego korzystania z gatunkow genetycznych i 162norodno5ci ekosystemu. W
zakresie dziafalno6ci po2ytku publicznego Fundacja prowadzi dzialalnoii w zakresie
ekologii i ochrony Srodowiska, w zakresie badari naukowych i prac rozwojowych w
dziedzinach nauk przyrodniczych i ochrony Srodowiska, dzialalnoii edukacyjnq i
wydawniczq oraz zwiqzanq z organizacjq targ6w, wystaw i kongres6w.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe podejmujqc starania aby zbierai jak rownie2
wypfacai fundusze na ochronq przyrody innym organizacjq non profit, tak2e nimi

i

zarzqdza(., analizowai potrzeby ochrony irodowiska w Polsce oraz badai i rozwijai Srodki
dla zaspokojenia tych potrzeb. Fundacja stara siq rozwijai Swiadomoii potrzeby ochrony

przyrody poprzez dzialalnoii edukacyjnq, informacyjnq iwydawniczq. Organizuje
spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce zwiqzanej z ochronq irodowiska, uczestniczy

w projektowaniu, produkcji i udostqpnianiu odpowiednich materialow dla celow
edukacyjnych, kampanii, wystaw iirodk6w przekazu, aby wzmacniai i rozwijai ruch na
rzecz ochrony przyrody w Polsce. Fundacja finansuje tei dziaiania i projekty zwiqzane z
10. Spos6b realizacji cel6w statutowych
(Nole2y opisoi spos6b reolizacji cel6w statutowych orgonizocji no
pod stawie statutu org onizocji )

ochronq irodowiska, w tym badania naukowe, wymianq naukowc6w czy specjalistriw

z

zakresu ochrony przyrody, student6w i innych os6b oraz promuje i uczestniczy w

konferencjach, seminariach, wykiadach i spotkaniach wspomagajqcych ochronq przyrody.
Fundacja stara siq rozwijai moralne ifinansowe wsparcie dla ochrony przyrody wspieraj.ic
iSci5le wsp6tpracu)qcz innymi organizacjami dzialajqcymi na calym Swiecie a utworzonymi
przez organizacjq WWF poprzez wsp6lfinansowanie prowadzonych przez nie akcji
i

projekt6w w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego i proces6w ekologicznych.
Fundacja opracowuje projekty, ekspertyzy oraz badania dotyczqce zagadnierl

ekologicznych. Uczestniczy te2 w postqpowaniach administracyjnych i sqdowych w
zakresie spraw zwiqzanych z ochronq Srodowiska. Kluczowym elenrentem dzialari Fundacji
prowadzonych na rzecz zagro2onych gatunkow jest likwidowanie potencjalnych i
rzeczywistych konflikt6w pomiqdzy ludlmi a zwierzQtami.

l.Opis dzialalno$ci poiytku

publicznego , ;,

li:€
,i.:1,
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W 2013 roku przez Fundacjq byto realizowanych 13 projekt6w.
Projekt "Usuwanie zalegajqcych sieci z Baftyku":
Razem z partnerem projektu - Litewskim Funduszem na rzecz Ochrony Przyrody - zorganizowali6my konfcrcncjt;
podsumowujqcq projekt. W trakcie konferencji wszystkie strony - w tym przedstawiciele polskiego i litewskiego
resortu Srodowiska - zgodzily siq, 2e konieczne sq dalsze dzialania na rzecz ograniczenia negatywnego wplywu
sieci widm na Srodowisko Battyku.

Stworzona zostata interaktywna mapa zaczep6w, dostqpna w trzech jqzykach na stronie internetowej
sieciwidma.wwf.pl. Mapa zawiera informacje na temat niebezpiecznych obiektow, na ktorych rybacy mogq
zrywai narzqdzia polowowe. Dane dostgpne w bazie sq o96lnodostgpne i bezplatne - kaidy rybak mo2e je pobrai
w celu wtqczenia do swoich map nawigacyjnych. Wtqczenie tych punkt6w mo2e przyczynii siq do znacznego
zmniejszenia liczby traconych narzqdzi poiowowych.

Projekt,,Zr6wn owaion e rybof6wstwo"
Takonczyl siq proces reformyWsp6lnej Polityki Rybot6wstwa Unii Europejskiej, kt6rytrwatod 2009 roku. Miqdzy
innymi dziqki dzialaniom WWF Polska prowadzonym w ramach tego projektu, nowa polityka zawiera przepisy,
kt6re obligujq paristwa czfonkowskie do podjqcia dziatari na rzecz odbudowy nadmiernie eksploatowanych stad
do stabilnych, zrownowa2onych poziom6w.
W 2013 roku zorganizowano dwa spotkania Polskiego Baltyckiego Okrqgiego Stolu ds. Rybolowstwa w ra mach
ktorych dyskutowano kwestie zwiqzane z nowym Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim oraT z
zarzqdzaniem populacjami ryb dwuSrodowiskowych.
WWF Polska bierze aktywny udzial w opracowywaniu krajowego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Wydano kolejnq edycjq poradnika konsumenckiego "Jaka ryba na obiad?" kt6rego celem jest zwiqkszanie
dwiadomoici konsumentdw w zakresie dziatari jakie mogq podjqi na rzecz ochrony nadmiernie eksploatowanych
stad ryb.
Projekt,,Ssaki Baftyckie"
28 lutego 201,3 r. zakoriczono realizacjq projektu ,,Wsporcie restytucji i ochrony ssok6w baltyckich w Polsce".
Celem strategicznym projektu byto wsparcie restytucji i ochrony fok i mor(win6w w Polsce w ramach wypelniania
zobowlqzan wynikajqcych z Konwencji Helsirlsklej iBoriskiej. Cele szczeg6lowe projektu obejmowaly ochronq ww.
ssak6w baltyckich przed zagro2eniami antropogenicznymi, stworzenie programdw ich ochrony oraz wzmocnienie

1.1. Opis glownych

populacji fok osobnikami urodzonymi irehabilitowanymi w oirodku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdahskiego. Z uwagi na potrzeby ochronne baityckich ssak6w iich siedlisk, w lutym 2Q1,3 r.,
zlo2ono do GDOS atlasy siedlisk wraz z wnioskami dotyczqcymi weryfikacji SDF igranic dla morskich obszar6w
Natura 2000,a do GDOS iMS programyochrony moriwina ifoki szarej. Na zakoriczenie projektu wydano raport
ko6cowy z projektu. Kontynuacja kluczowych dzialari podtrzymana jest w projekcie,,siedlisko Morskie".

dzialar'r podjqtych

przez organizacjq

Projekt,,Wody dla iycia"
Raport WWF dotyczEcy prac utrzymaniowych degradujqcych polskie rzeki w latach 2010 - 2Ol3 omawiany byl
dwukrotnle na posiedzeniach Senackiej Komisji Srodowiska oraz doczekat siQ interpelacji poselskiej
przySotowanej przez paniq posef Wandq Nowickq -wicemarszalek Sejmu. Na tej podstawie komisja podjc;la
decyzjq, 2e prace hydrotechniczne prowadzone na polskich rzekach powinny zostai skontrolowane przez
Najwy2szq lzbq Kontroli. Spowodowalo to r6wnie2 deklaracjq instytucji odpowiedzialnych za gospodarkq wodnq
w kraju o wznowieniu wsp6lpracy i powr6t do rozm6w ze stronq przyrodniczo - spolecznq, w pilnym rozwiqzaniu
problemu degradacji rzek przedsiqwziqciami hydrotechnicznymi.
ZorganizowaliSmy wydarzenie medialne nad Wislq w Warszawle w prote:icie przeclwko dewastacji polskich rzcl<
pracami regulacyjnymi iutrzymaniowymi (z udzialem polskiej piosenkarki - Kory, wokalistki zespolu Maanam).

W ramach ,,Platformy Wodnej", kt6rej celem jest informowanie

o potrzebie ochrony zasobdw wodnych,
inicjowanie i prowadzenie dialogu spolecznego i bran2owego w zakresie ochrony w6d oraz wspieranie wdra2ania
Ramowej Dyrektywy Wodnej przeszkolono 25 lokalnych lider6w.
Projekt ,,Adra"

W ramach projektu Fundacja WWF Polska kontynuowala monitoring inwestycji hydrotechnicznych mog,qcych
negatywnie wplywai na stan ekologiczny w6d oraz siedlisk igatunk6w zale2nych od w6d w dorzeczu Odry.
Przeznaczenie przez Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju ponad 35 mln PLN na realizacjq przygotowanego przcz
WWF we wsp6lpracy z DZMiUW projektu odsunlqcia obwalowarii poprawy stanu ekologicznego doliny rzeki Odry

przy r6wnoczesnej poprawie bezpieczehstwa powodziowego mieszkaric6w. Projekt zaktada odzyskanie ponad
700 h teren6w zalewowych w dolinie rzeki Odry w okolicach miejscowodci Domaszk6w I Tarchalice. Jest to
najwiqkszy projekt w Polsce tqczqcy cele 6rodowiskowe z poprawq bezpieczeristwa powodziowego mieszkaric6w.
Projekt ,, Klimat i energia"
Kontynuowalismy w Polsce

projekt

Covenant capaClTY, budujqcy kompetencje samorzqd6w lokalnych

planowaniu energetycznym. ZorganizowaliSmy dwa warsztaty dla samorzEdowcow i pokazaliSmy jak
opracowywai Plan dziaian na rzecz zr6wnowa2onej energii.
Monitorowali6my stan prac nad ustawE o odnawialnych lrddiach energii, przekazali6my nasze stanowisko
wobec nowego projektu ustawy. Razem z bran2q OZE i innymi organizacjami pozarzqdowymi w ramach Koalicji
Klimatycznej kontynuowaliSmy silny apel o wprowadzenie zachqt ekonomicznych dla produkcji energii
odnawialnej w rozproszonych mikro i16dtach, w szczeg6lnoici przez prosumentdw.
Brali6my aktywny udziat w konsultacjach spolecznych dotyczqcych stanowiska Polski wobec nowej polityki
klimatycznej Unii Europejskiej po roku 2020. Pisali6my listy otwarte wtaz z biznesem i innymi organizacjami

w

pozarzqdowymi, braliSmy udziai w dyskusjach bezpoSrednio z decydentami i szerszym gronem interesariuszy.
Brali6my aktywny udzial w 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP19) w Warszawie - komentowalismy
jego przebieg iwykorzystali6my okazjq by przekazai spoleczeistwu, 2e Polska mo2e byi przylazna klimatowi i zc

mo2e

byi

odnawialna. OpublikowaliSmy przewodnik

po

COP

-

podrqcznik

dla

dziennikarzy iinnych

zainteresowanych os6b faktami na temat historii iprocesu negocjacji klimatycznych. Zapewnili6my wsparcic
logistyczne dla 45 przedstawicieli WWF z r62nych biur migdzynarodowych podczas Konferencji COP19.
Opublikowali(my wraz z Koalicjq Klimatycznq przewodnik Efektywniej o efektywnodci - czyli jak wdro2yi
Dyrektywq o efektywno6ci energetycznej do polskiego systemu prawnego, by jej efekt dla 6rodowiska byt jak
najwiqkszy.

Projekt ,, Polityka Srodowiskowa"
braliSmy aktywny udziat w pracach grupy roboczej powolanej Zarzqdzenicm
Ministra Rozwoju Regionalnego, majqcej na celu wypracowanie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2Ot4-202O. PrzygotowywaliSmy uwagi do projekt6w Umowy Partnerstwa oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 201.4-2020 oraz brali6my aktywny udzial w konsultacjach
spolecznych ww. dokument6w. UczestniczyliSmy w pracach Komitetu Monitorujqcego wdra2anie Regionalncgo
Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2007-20t3.

W ramach realizacji projektu

Projekt ,,Ochrona siedlisk ssak6w i ptak6w morskich"
Projekt ma na celu ochronq ssak6w battyckich oraz nadmorskich lqg6w ptak6w przed czynnikami
antropogenicznymi, zalecenie odpowiednich irodk6w zarzqdzania w rejonie uj6cia Wlsly i Mierzei WiSlanej oraz
wzmocnienie populacji fok osobnikami urodzonymi irehabilitowanymi przez Stacjq Morskq Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdariskiego w Helu. Zastosowanie nadajnikdw satelitarnych pozwoli na analizq
wgdrowek wprowadzanych osobnik6w i ustalenia miejsc ich najczgstszego bytowania. W oparciu o wyniki
obserwacji polskiego wybrze2a prowadzona jest baza danych nt. ssak6w iptakdw oraz ich siedlisk. W ramach
projektu zostanq opracowane i rozpowszechnione instrukcje dla spotecznodci w postaci tablic informacyjnych i
poradnika nt. ssakow, ptakdw isiedlisk morskich. Kontynuowana bqdzie dzialalno6i patrolu terenowcgo
obejmujqcego caie polskie wybrze2e Battyku, W ramach projektu stworzona zostata siatka 200 wolontariuszy
dzialajqcych na rzecz ochrony siedlisk morsklch.

Projekt,,Ochrona Morza Baltyckiego"
W 2013 roku w ramach promocji najlepszych praktyk w rolnictwie WWF zorganizowal kolejnq edycjq konkursu na
Rolnika Roku Regionu Morza Baityckiego. Jego celem jest promocja rolnik6w, kt6rzy podejmujq dzialania na rzecz
ograniczenia negatywnego wpfywu dzialalnorjci rolniczej na stan naszego Morza. Konkurs pokazuje,2e dziatania
nawet w poiudniowych obszarach naszego kraju majq wptyw na stan ekosystemu morza.
WWF opublikowal raport o obecnych i planowanych inwestycjach na wybrze2u w ramach umocnied brzegowych.
Raport przedstawia rekomendacje WWF w zakresie sposob6w umacniania brzeg6w.
WWF zorganizowal wsp6lnie z Gt6wnym Inspektorem Ochrony Srodowiska pierwsze spotkanie Baityckiego
Okrqglego Stolu ds. zintegrowanego zarzqdzania morzem. Bylo to pierwsze spotkanie z cyklu, stanowiqcego
krajowe forum dialogu i wsp6tpracy miqdzy sektorami i miqdzy resortami zaanga2owanymi w kwestie morskie.
Aktywnie uczestnlczyliSmy r6wnie2 w procesie konsultacji Wstqpnej Oceny Stanu Srodowiska Morskiego
stworzonej w ramach implementacji Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej.

Projekt,,Ochrona niediwiedzia brunatnego w Polsce"
W projekcie niedZwiedziowym w 2013 roku - zostalo odtowionych 5 niedlwiedzi spo(rdd kt6rych cztercm
osobnikom zalo2ono obro2e telemetryczne Przeprowadzono zabiegi rewitalizacyjne na terenie nadle:inictw:
Lutowiska, Cisna, Komaricza, Ustrzyki Dolne, Gorlice, Plwniczna, tosie. Odkrzaczono i przyciqto tqcznie 2 500
drzew. We wsp6tpracy z RDOS Rzesz6w, Krak6w i Katowice przekazano lqcznie 25 komplet6w pastuchow
elektrycznych wla6cicielom pasiek. W tym roku wyznaczono r6wnie2 2 strefy ochronne wok6l gawr
zlokalizowanych dziqki informacjom uzyskanym przy pomocy obro2y telemetrycznych. Przygotowano aplikacjr;
internetowq, w kt6rej 34 wsp6tpracujqcych z Fundacjq WWF Polska wolontariuszy (6 kobiet i28mg2czyzn)
zarejestrowato 300 obserwacji niediwiedzi.
Projekt,,Ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagroionymi wyginiqciem"
W projekcie CITES w roku 2013 juipo raz 6smy zorganizowano warsztaty, na kt6rych koordynatorzy z catego
kraju mogli nie tylko wymieni6siq do6wiadczeniami, ale r6wnie2 poszerzy( swojq wiedzq z zakresu nielegalnego

handlu zagro2onymi gatunkami. Szkolenie odbylo siq w dniach 16 - 19 listopada w Falentach pod Warszawq.
Wziqli w nim udzial przedstawiciele Policji istu2by Celnej z calego kraju oraz przedstawiciele z prokuratury,
Ministerstwa Srodowiska oraz Ministerstwa Finans6w. Zorganizowano tak2e zajqcia z identyfikacji krokodyli.
Przygotowano specjalistyczny ,,Podrqcznik do rozpoznawania gatunk6w krokodyli".

Projekt,,Ochrona nizinnej populacji rysia w Polsce"
W 2013 roku odlowiono w Estonii l rysie iwypuszczono do 6rodowiska naturalnego na Mazurach. Na przeiomie
maja iczerwca 2013 r. urodzily siq 3 rysie w niewoli, kt6re bqdq przygotowywane do wypuszczenie na wolnoii w
ramach metody ,,born to be free". Prowadzony byl r6wnie2 monitoring reintrodukowanej populacji rysi na
Mazurach, z zastosowaniem obro2y telemetrycznych, fotopulapek, monitoring genetyczny i zbierano obserwacje
o rysiach i znalezionych ofiarach. Prowadzono te2 dziatania sfu2qce poprawie bazy pokarmowej jeleniowatych (w
tym sarny). W 2013 r. przeprowadzono zimowe tropienia rysi w regionie reintrodukcji (Mazury) oraz na terenie
woj. podlaskiego. Przeprowadzono tropienia wykazaty, wystqpowanle co najmniej 9 osobnik6w na terenie
Pojezierza Mazurskiego oraz ok.40 osobnik6w nizinnej populacji tego gatunku na obszarze Polski polnocnowschodniej.
Projekt,,Ochrona wilka w Polsce"
W 2013 roku zostalo przygotowane opracowanie dotyczqce wytycznych do sposob6w inwentaryzacji wilk6w w
Polsce, ze szczegdlnym uwzglqdnieniem obszar6w 96rskich. Opracowanie to zostato przygotowane na podstawie
analiz genetycznych pr6bek pochodzqcych od wilk6w, danych telemetrycznych i tropiei przeprowadzonych na
wybranych powierzchniach

w

Karpatach.

W Polsce p6lnocno-wschodniej przeprowadzono zimowe tropienia

wilk6w. Wyniki tropieri pokazaty stabilnq sytuacjq tego gatunku lub wzrost zagqszczenia tego gatunku np. w
regionie reintrodukcji rysi - o ok. 4Q %.

***
Po raz sz6sty, Dziai Komunikacji zorganizowal ,,Godzinq dla Ziemi WWF". Jest to inicjatywa, podczas kt6rej
miliony ludzi na caiym Swiecie w symbolicznym geicie na godzinq gaszq zbqdne o:iwietlenie. W ,,Godzinq dla

Ziemi WWF 2O13" wlqczyto siq ponad 7000 miast w 150 krajach. W Polsce udziat potwierdzila rekordowa liczba
ponad 62000 osob i 59 mlast. Wygaszone zostato oiwietlenie najbardziej charakterystycznych budynkow w kraju,
takich jak: Palac Kultury i Nauki, Zamek Kr6lewski i Stadion Narodowy w Warszawie, Sukiennice i Kopiec
Ko5ciuszki w Krakowie, Spodek w Katowicach, obiekty na Ostrowie Tumskim we Wroctawiu i Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu.
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2.1,. Liczba

odbiorc6w dziata6 organizacji

l

lNorezy o'zocowoc ilczog ooDtorcow oztoron orgontzaclt w oKreste sprowozaowczym,
:'
w podziate no osoby fizyczne i osoby prowne)

Osoby fizyczne

Osoby

prowne

15 000 000

500

wojew6dztw

2.2. lnformacje na temat innych (ni2
wymienionych w pkt 2.1) odbiorc6w,
na rzecz kt6rych organizacja dziatala
(N

p. zwierzeta,

za bytki

)

Zwierzqta chronione:
-dzialamy na rzecz poprawy bazy pol<armowejibytowania 3 du2ych drapie2nik6w (200 rysi, 100
niedZwiedzi i 850 wilk6w).
-wzbogacamy bazq 2erowq dla zwierzyny leSnej - gt6wnie dla jeleniowatych.
-prowadzimy aktywnq ochronq izapewnienie spokoju odpoczywajqcym na pla2y osobnikom foki
szarej (populacja liczy 30 tys. w catym Baltyku).
-prowadzimy monitoring wystQpowania morSwin6w (populacja 100 sztuk w calym Baltyku).

ffi
3.

1. Organizacja prowadzlta dziatalnoSi nieod ptatnq poiytku pu blicznego

Sfera dzialalno6ci po2ytku
pu blicznego
3,2. Naleiy podot inJormacjq no temot przedmiotu
d zi al a I nolci n ieod pl otn ej orgo ni zacj i w okres e
sprawozdowczym, wraz ze wskozaniem sfer/y dziotalnolci
poiytku publicznego, o kt)rych mowo w ort. 4 ust.1 ustowy
z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dziatolnoSci poiytku
publicznego i o wolontoriocie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
7536, z p6ln. zm.), o tokie kodu/6w PKD 2007
i

odpowiadajqcego/ych tej dziololnoici, Je!li orgonizocjo

prowodzi wiecej ni2 3 rodzoje dzialalnolci nieodplotnej,
nale2y podoi informocjq no temot trzech gl6wnych
rodzoj6w dziolalnolci (podonie moksymalnie 3 kod6w),
zaczynajqc od gl6wnego przedmiotu dziololnoici

O

tat<

r'

nie

miot dziatalnoici'

Przed

Numer Kodu (PKD)

dzialalnoSi w zakresie
ekologii i ochrony zwietzql
oraz och rony dziedzictwa
przyrodniczego

DziaialnoSc ed u kacyj na

85.59. B

dzialalnoSc w zakresie
ekologii i ochrony zwierzEl
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostalych nauk

7219.2

nrzrrrnAninzrrnh

i

technicznvch
dzialalnoSc w zakresie
ekologii i ochrony zwierzql
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

Doradztwo w dziedzinie
nauk przyrodniczych i
ochronv Srodowiska

74.90.2

&
4.1. Organizacja prowadziia dzialalnoSi odplatnq po2ytku publicznego
Sfera dziatalno6ci po2ytku
pu blicznego

4.2. Nolely podoi informacjq no temat przedmiotu

(-'

tak

I

nie

Przed

miot dziatalnoSci

Numer Kodu (PKD)

dzialalnoici odplatnej organizocji w okresie
sprawozdawczym, wroz ze wskozoniem sfer/y dzialolnolci
po2ytku publicznego, o kt6rych mowo w ort.4 ust.7 ustowy
z dnia 24 kwietnio 2003 r, o dziololnoici poiytku
publicznego i o wolontoriocie, a takie kodu/6w PKD 2007
od powio d aj qcego/ych tej d zialal noici. Je!l i orgo nizacj a
prowodzi wiqcej nii 3 rodzoje dzialolnolci odplotnej, nateiy
podoC inJormacjQ na temat trzech gl6wnych rodzoj6w
gl6w

n eg

o pr ze d m

i

otu d zial o I noici

rftl

5. Informacja

5,

acji w okresie sprawozdawczym
:t.

1. Organizacja prowadzila dzialalnoSi gospodarczq

5.2. Nole|y podoi int'ormocjq no temot przedmiotu
dzialalnoici gospodarczej orqanizacji wraz z opisem tei
dziolalnoici w okresie sprowozdowczym, o tok2e kodu/6w
PKD 2007 odpowiodajqcego/ych tej dzialolnoici. leili
orgonizacjo prowadzi wiqcej ni{ 3 rodzaje dziololnolci
qospodarczei, noleiv podoc informocie no temot trzech

Numer kodu (PKD)

73.11.2

$

,

I

tat<

{-"

nie

$r

Przedmiot i opis dziatalno(ci

Reklama - umieszczanie loga firm na naszej
stronie internetowej, na materialach podczas
konferencji prasowych, na banerach, itp.,

gl6wnych rodzoj6w dziatolnoici (podonie moksymalnie 3
kod6w), zoczynojqc od gl6wnego przedmiotu dzialolnoici

80.42.8

ffii;fi;di'kEqffiffi

Ksztalcenie - prowadzenie roZnych form
dzialan ed u kacyj nych zmierzajEcych do
zwiqkszenia SwiadomoSci spolecznej w
dziedzinie ekolooii

ierFI

E
H

ffli*ii'fifi'r

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. tqczna kwota przychodow organizacji ogdlem (zgodnie z rachunkiem wynik6w/zysk6w istrat)

21 370 030,66 zl

a) Przychody z dziafalno(ci nieodpfatnej po2ytku publicznego

7 342175,49 zl

b) Przychody z dziatalno:jci odptatnej po2ytku publicznego

0,00 zl

c) Przychody z dziatalno5ci gospodarczej

757 319,57 zl

d) Przychody finansowe

7'1 599,66 zl

e) Pozostate przychody

13 198 935,94 zl

2. I nformacja o irddfachiFrzychod6w orUun,1.q,,.!.!
2.1. Przychody zL%podatku dochodowego od os6b fizycznych

1 139 697.84 zl

2,2.2e ir6del publicznych ogdtem:

4 750 24I,06 zl
4 402 023,47 zt

a) zq:to4]<g:y-ryrypgUl1-c! w rozumieniu przepisdw o finansach pubticznych

b) ze Srodk6w bud2etu padstwa
yr
_g]

tS:Jgg!g*

0,00 zi

bugglu jqdnostek samorzqdu terytoriaInego

0,00 zl

d) ze Srodk6w paristwowych funduszy celowych

348 21,7,59 zl

2.3.7e lr6del prywatnych ogdlem:

10 929 423,76 zl

a) ze sktadek czlonkowskich

0,00 zl

b) z darowizn od os6b fizycznych

10 531 546,14

c) z darowizn od os6b prawnych

tym:

393 877,62 zl

d) z ofiarno5ci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest)

0,00 zl

e) ze spadk6w, zapis6w

0,00 zl

f) z wplywdw z majqtku (w szczeg6lnodci sprzeda2y lub wynajmu skladnik6w majqtkowych)

0,OO zl

2.4.7innych irodel
3, lnformacje o sposobie wydatkowania Srodkow p

tl

0,00 zi
rch

3.1. Stan Srodk6w pochodzqcych z r% podatku dochodowego od os6b fizycznych na pierwszy dzieri roku
sprawozdawczego

1 213 937,98 zl

3.2. Wysoko5i kwoty pochodzqcej z L% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym og6lem

1 260 592.47 zl

3.3. Dziatania, na kt6re wydatkowano Srodki pochodzqce z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie sprawozdawczym
(w szczeg6lnodci okre5lone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dzialania

1

3

Dofinansowanie dziatari w projekcie Ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagro2onyml m. in.
programu edukacyjnego, podrqcznika do rozpoznawania gatunk6w krokodyli itp.

119 647,20 zl

Dofinansowanie dziatarl na rzecz ochrony siedlisk ssak6w i ptak6w morskich, monitorowania ich
wystqpowania oraz dzialari blqkitnego patrolu.

72 346,52 zl

Dofinansowanie dzialad zmierzajqcych do ochrony nadmiernie eksploatowanych stad ryb m. in. wydanie
kolejnej edycji poradnika-iaka ryba na obiad.

71 849,31 zl

Dofinansowanie dzialari majqcych na celu promowanie najlepszych praktyk w rolnictwie majqcych wpiyw
65 780,69 zl
na stan morza.
3.4. Cele szczegdtowe, w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od osob fizycznych, wskazane przez podatnik6w podatku
dochodowego od os6b fizycznych, na ktdre organizacja po2ytku publicznego wydatkowala najwiqcej Srodk6w pochodzqcych z L%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydanq kwotq
Doflnansowanie dziatari majqcych na celu promowanie najlepszych praktyk w rolnictwie majqcych wplyw
1
42 281,49 zl
na stan morza.
4

a
z

Dofina nsowa nie proje ktu Zr6wnowa2one rybol6wstwo.

32 266.74 zl

J

Dofinansowanie projektu Ochrona nied2wiedzia brunatnego w Polsce.

29 921,41 zl

4

Dofinansowanie projektu Usuwanie zalegajqcych sieci z Baltyku

22 973,22 zl
$,.

,.il

':.:
'-t._

r.

W tym: wysokoSi

Eii

koszt6w
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od

r&:

F,i

4. Informacje o poniesionych kosztach w

Koszty ogotuni Ir

1,..1 .?
";i;il ,;l'ir:.,

,:,,'{

.

ffirl

bs6b fizvcznych

llril

ti
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6fem:

18 902 314,98 zl

a) koszty z tytulu prowadzenia nieodptatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego

b) koszty

z

7 282 311,78 zl

tytuiu prowadzenia odplatnej dziaialno6ci po2ytku publicznego

0,00 zl

c) koszty z tytulu prowadzenia dziaialnoici gospodarczej

I

f) pozostate koszty og6lem

9 635 746.24 zt

os6b

026 188,47 zl
0,00 zl

1 252,70 zl

kampaniiinformacyjnej lub reklamowe;..{!ffiej

fizycznych

n,

246 245,00 zl

d) koszty linansowe
e, koszty ad ministracyjne

4,2., Koszty

1 260 592,47 zl

'#fiffit

5. Wynik dziafalnoSciodplatnej i nieodpfatnel poiy

w okresie sprawozdawczym

z

736 759,26 zl

pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od

ffi licznego

{,

,;:ff;
lu b dziala InoSci

ffitr,'

5.1. Wynik dzialalnodci nieodptatnej po2ytku publicznego
5.2. Wynik dziaialnoici odplatnej po2ytku publicznego

5.3. Wynik dziatalnoici gospodarczej
w tym: wysoko5i Srodk6w przeznaczona na dziatalnoji po2ytku publicznego

0,00 zl

234 404,00 zl

gospodarczej organizacjl tbiytku publicznego
l1

59 863,71 zi
0,00 zl
511 074,57 zl
156 248,82 zl

li"ni" t p,nt,

'.,

ln.w oKresr€ spr

X
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1. Organizacja korzystata z nastqpujqcych

zwolnien
(Noleiy wskazo( jednq lub wiqcej pozycji wroz z kwotq
przyzno neg o zw ol n ie ni o )

->

podatku dochodowego od os6b prawnych

z

podatku od nieruchomolci

z

oplaty skarbowej

z

oplat sqdowych

z innych zwolnieh

jakich?

nie korzystolo

z prawa do nieodpfatnego informowania przez jednostki
radiofonii itelewizji o prowadzonej dziafalno(ci nieodplatnej po2ytku

publicznego, zgodnie

z art. 23a ust. L ustawy z dnia 29 grudnia L992 r. o radiofonii

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach prawa
wtasnofci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomo$ci z zasobu Skarbu Paristwa
lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy u2ytkowania, najmu, dzier2awy lub u2yczenia i
przystuguje jej w odniesieniu do tych nieruchomo6ci nastqpujqce prawo:
(Noleiy wskazai jednq lub wigcej pozycji)

tak

I

telewizji (Dz. U. z ZOt! r. Nr 43, poz. 226, z poin. zm.)

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na

zl

z podatku od towarow i uslug

Organizacja korzystata

publicznej

t 273 249,Q0

z podatku od czynnoScicywilnoprawnych

f
2.

z

in.,

a nie
f*
I*

wtasnoSi
u2ytkowanie wieczyste

i-* naje

m

ff-

u2yczenie

l'-

dz

fi

nie korzystala

u2ytkowanie

ie r2aw a

'l

cywilnoprawnej

t1

1.1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi nole2y uwzgtqdni( wszystkie osoby zotrudnione w orgonizocji no podstowie stosunku procy (etot
lub czqii etatu) w okresie sprowozdowczym, nawet jeili obecnie nie sq juz zatrudnione w orgonizocji)

45

osob

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pelne etaty
(Aby okreilit przeciqtne zotrudnienie naleiy zsumowo( wszystkie osoby zotrudnione na podstowie stosunku procy w poszczeg6lnych
miesiqcoch w okresie sprawozdowczym (wraz z ulomkomi odpowiodajqcymi czqici etotu, np. 0,5 w przypudku osoby zotrudnionej na p6l
etatu), dodoi do siebie sumy zotrudnionych

z 12 miesiqcy i

podzieli: przez 72. Wynik vtpisctt

z

1.3. Liczba os6b w organizacji Swiadczqcych uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Czlonkowie

i,

ffm,

40,2 t'tatc,',r

doklodnolciq do 1 miejsco po przecinku)

91 os6b

2.L. Organizacja posiada cztonk6w

('

tak

]

nie

os6b fizycznych

2.2. Liczbacztonk6w organizacji wg stanu na ostatni dziefi roku sprawozdawczego
osob prawnych

3.1. Organizacja korzystala ze Swiadczeri wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustowq z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dzialolnolci poiytku pubticznego i o wolontoriocie, wolontariuszomi sq
osoby fizyczne, kt6re ochotniczo i bez wynogrodzenio wykonujq twiodczenia na rzecz orgonizocji, niezoleznie od tego, czy

sq to osoby niezwiqzane z

orgonizacjq, czlonkowie, pracownicy, osoby lwiadczqce ustugi

na podstawie umowy

(D tat<

{

nie

cywilnoprownej czy przedstowiciele wlodz organizocji)

3.2. Liczba wolontariuszywykonujqcych 6wiadczenie na taecz organizacji p.!'zez okres kr6tszv ni2 30 dni

5 OsoD

(Koidy wolontariusz powinien byi liczony tylko raz, niezole2nie od liczby Swiodczeh wykononych no rzecz orgonizocji w okresie
sprowozdowczym i czosu procy)

w
tym:

a) czionkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie umowy

0 osob

cywilnopraw4ej, czigqkowle orgqlqlqrzEtqtEgggo

5 osob

0J Inne osooy

3.3. Liczba wolontariuszywykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesiqcy
J/

(Ko2dy wolontoriusz powinien by( liczony tylko roz, niezoleinie od liczby iwiadczeh wykonanych na rzecz orgonizocji w okresie
sprowozdowczym)

y

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy

OSOO

O osc-tb

cywilnoprawnej,cztonkowieorganuzarzqdzajqcego

37 osob

b) inne osoby

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych 6wiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlu2szv ni2 6 miesiecy
1-97

(Koidy wotontariusz powinien byi liczony tylko raz, niezoleinie od liczby lwiadczeri wykononych no rzecz orgonizocji w okresie

osob

sprowozdowczym)

y

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie umowy

0 osob

cywilnoprawnej,czlonkowieorganuzarzqdzajqcego

r.y

197 osdb

b) inne osoby

i',3$*
l.tqczna kwota wynagrodzen (brutto) wyptaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym

2 980 048,38 zl

wynagrodzenie zasadnicze

-

0,00 zl

nagrooy

- nramtp

-

B 6'11,38 zl

0,00 zl

inne Swiadczenia

868 896,77 zl

b) z tytulu um6w cywilnoprawnych
2.+-qczna kwota wynagrodzeri wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom Swiadczqcym uslugi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dziafalno6ciE po2ytku publicznego

w
tym:

<xh/hhhh<7t

2 9BB 659,76 zl

a) z tytutu umdw o pracq

tym:

r':i

a) w zwiqzku z prowadzonq dziatalno6ciq odplatnq po2ytku publicznego
b) w zwiqzku z prowadzonq dziatalno5ciq nieodpfatnE po2ytku publicznego

10

1 815 791,33 zl

0,00 zl
1 815 791,33 zl

3. tqczna kwota wynagrodzeri wypiaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom Swiadczqcym usiugi na

podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiEzku z prowadzonq dziatalno5ciq gospodarczq organizacji

00021

_

4. Wysoko3i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu zarzqdzaiqcego
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
Aby okrellii przecietne miesiqczne wynogrodzenie naleiy: T.zsumowa( wszystkie kwoty wynogrodzeh wyplocone w ciqgu roku
sprowozdowczego (wticzajqc wynogrodzenie zasodnicze, nogrody, pfemie
zsumowanq kwot? przez 12 (miesiqcy)

i

19 164,50 zl

inne lwiodczenio oroz umowy cywilnoprowne); 2, podzielit

5. Wysoko6i przeciqtnego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu kontroli lub
00021

nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentarz do punktu 4)

6. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czionkom innych, ni2 organu
zarzqdzalqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,

0,00 zl

premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentorz do punktu 4)

7. WysokoS6 przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypiaconego pracownikom organizacji,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom Swiadczqcym usiugi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

2 363,70 zl

(potrz komentorz do punktu 4)

8. Wysoko5i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu zarzqdzaiqcego,
wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie iinne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

19 500 00 zl

9. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czionkom organu kontroli lub

0,00 zi

nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 6wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. WysokoSd najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych, ni2 organu
zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

00021

11. Wysokodi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom organizacji,

13600002i

wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie iinne Swiadczenia, oraz wynagrodzenia wyplaconego
osobom iwiadczacVm usiugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzen
(Mo2no podzielit siq

z

dotyczqcymi poziomu

lub konstrukcji wynogrodzefi w

opiniq publicznq dodotkowymi uwogomi
orgonizocji,

w6wczos nale2v wpisoc te uwaqi w przyqotowone pole)

1. Organizacja udzielata po2yczek pieniq2nych

t-

tak

I

nie

0.00 zl

2. Wysoko5i udzielonych po2yczek pieniq2nych
3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniqinych

okresie

,-

.,'.

1. Organizacja realizowata zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu

L tok

O

terytoria Inego

nie

2. Informacja na temat gl6wnych realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq
(Nale2y podat nazwq zodonia, jego gl6wny(-e) cel(-e), nazwQ orgonu udzielajqcego dotocji oroz kwotq przyznonej dotocji)
Nazwa organu udzielajqcego dotacji
Nazwa zadania
Cel(-e) zadania
Lp.

Kwota dotacji
AI

1
1

zl
zl

1.1.

4

zt

5

IT

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zadania zlecone przez organy

administracji rzqdowej lub paristwowe fundusze celowe

O

tot<

{'

nie

4. Informacja na temat realizowanych zada6 i kwot dotacji otrzymar rych na ich realizacjq
(Nole2y podqC nqzwe zodoniq, jego g!6wny(-e) cel(-e), nozwg orgonu udzieh tjqcego dotacji oroz kwotg przyznonej dotocji)
Lp.

Nazwa zadania
Ochrona nizinnej populacji

1.

rysia w Polsce

2

Ochrona siedlisk ssak6w
ptakrjw morskich

3

Ochrona niedlwiedzia
brunatnego w Polsce

i

Wsparcie restytucji i
ochrony ssakow battyckich

4

w Polsce
Pozwolmy zwierzetom 2vt
tam, gdzie sig urodzily
ogolnopolski projekt
edukacyjny dla szk6i
podstawowVch

5

Nazwa organu udzielajqcego dotacji

Cel(-e) zadania
Ochrona rysia w kraju i zwiqkszenie
jego populacji
Ochrona sak6w i ptak6w morskich
oraz ich siedlisk
Ochrona niedlwiedzia brunatnego w
kraj u

Przywrocenie populacji gatunk6w
ssakow morskich

Propagowanie wiedzy ekologicznej na

temat gatunkow zagro2onych w5r6d
dzieci

Centrum Koordynacji Projekt6w
Srodowiskowych, Narodowy Fundusz
Srodowiska i Gospodarki Wodnei
Centrum Koordynacji Projektow
Srodowiskowych, Narodowy Fundusz
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Centrum Koordynacji Projekt6w
Srodowiskowych, Narodowy Fundusz
Srodowiska i Gosoodarki Wodnei
Centrum Koordynacji Projektow
Srodowiskowych, Narodowy Fundusz
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota dotacji

Ochrony

1 870 450,96 zi

Ochrony

l" 105 299,80 zl

Ochrony

L 036 516,68 zl

375

Ochrony

Centrum Koordynacji Projekt6w
Srodowiskowych, Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

77

4,78 zl

1,47 667,47 zl

pewiefi bublicznych
fych (Qt. U. z 20L0 r. Nr
ikioczyla wy;raionej w

l-. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zamdwienia publiczne

r-'

tak

I

nie

2. Informacja na temat realizowanych zam6wieri ikwototrzymanych na ich realizacjq

Przedmiot zam6wienia

Lp.

Nazwa organu

Kwota

1

I

zl

2

zl

zl
4

zl

;
1. Wykaz sp6tek, w ktdrych organizacja posiada co najmniej 2Q%udzialow lub akcjiw kapitale zaktadowym lub co najmniej20% o96lnej
liczby glos6w w organie stanowiqcym spdtki
% udzial6w lub
Lp.

Nazwa spolki

Siedziba sp6tki

akcji w

kapitale
1,

12

% udziatu w ogdlnej
liczbie glos6w

%

%

%

't/,

%

%

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

r
2
3

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

1

Liczba kontroli

Organ kontrolujacy

Lp.

Centru m Koordy

n

acji Projekt6w

S

rodowiskowych

1

2
3

4

4. Organizacja przeprowadzita badanie sprawozdania'.,ifinansowego na podstawie ustawy z dnia 29
tat<
wrze(nia L994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.!223,zpoin. zm.) lub rozporzqdzenia O
Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie;obowiqzku badania sprawozdari finansowych f nie
organizacji po2ytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.

Z8iil

5. Dodatkowe informacje
(Mo2no wpiso( w poni2sze pole inne int'ormocje, kt6rymi orgonizocjo cbcioloby podzietii

ffi i$iiiitt'.'*,€*gffiii+iit
ffi 'Hil''r'iJiitffi [itl!]

ffiffiiliffiffi

siq z

opiniq pubticznq)

1i'+8fll

- ut4;.

-;

;.n/'

- {o",,, rr-^ ;8\,

ffi#
'trf:r*4

5:
,'a
fi!
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