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SPRAWoZDANIE z DZIAŁALNoSCI FUNDACJI wlvF PoLsKA-
Śwu,towy ruxousz NA RzEcZ PMYRoDY

G|ówne sfery dziaIatności WWF Polska w roku 2004

Budowanie spoleczeństwa obywate|skiego _ konsultacje spolegzle lvażnych aktów
prawnych oraz decyrji administracyjnych o powaźnych konsekwencjach d|a ochrony
przyrody i środowiska

. Opracorvanie i przedstawienie Parlamentou oraz Ministersrwu Srodowiska uwag do
kolejnej nowelizacji ustawy Prawo wodne, L:tóra po raz kolejny okafała się Eiezgodna
z Ramową Dyrekywą wodDą

. Kolsultacja zapisów ustawy o ocbronie Przyrody, odnoszących się do sieci Natura
2000 - postulaly wwF i innych wspołpracujących NGos pŹekazano wszystkim
parlancntaŹ}stom

. Konsultacja zapisów usta\ły o ochronie Przyrody, odnoszących się do ograniczenia
handlu galunkami zagrożonymi uyginięciem

. Udział w społecznycb konsu|tacjach systemu finaosowania Natura 2000 w Europie -
przekazano Ministerstwu srodowiska oraz Polskim euro-parlamentaŹyston posfulaty
wwF dotyczące ksztahu planowanych mechanizmów ńnansowania Natura 2000 ze
środków Unii Europejskiej

. Udfiał w konsultacjach społecznych Narodowego Planu Rozrvoju

. Udział (status obserwatora) w Komitecie sterując}łn sektorowego P|anu
operacyjnego,,Rybactwo i PrzetwóIstwo Rybne fo04-20o6,,

. Koordynacja starań polskich NGos na rzecz poszerzenla zakresu Programu
Ro|nośrodo\viskowego o działania umożlilviające skuteczną ochronę
bioróŹnorodności terenów podmokłych

. Pomoc w opracowarriu zakesu prośrodowiskowych u\łarunkowań programu
LEADER w Polscc na lata 2004-2006.

. P.fedstawiono Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju wsi Postulaty wwF dotyafące
ksztattowania Europejskiego Furduszu Rńactrva (European Fisheńes Fund)

. Udział w pracach Komisji Przetargowej dla oplacowania strategicznej oceny
oddziaływania na Srodowisko drogi ekspresowej ,,vla Baltic''

o Udział w konsultacjach spolecznych dotyczących Krajowego Planu Rozdziafu
Uprawnień do emisji Co2, przygoto\łTvanic stanowiska na tęurat KPRU
polskich organizacji pozarządowych skupionych rv Koalicji Klimatycznej

Tri'orzcnie platformy wspótpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska a NGos w
kształtow^niu, monitororvaniu i ocenie przedsięwzięć finansolvanych z Fundusry
Strukturalnych

o Zorganizorvano polsko-niemieckie spotkanie ekspeńów i przedstawicieli NGos
poświęcone aspekom środowiskorłym w fu nkcjonowaniu Funduszy Strukturalnych

o Udział w pracach Komitetu Monitorująccgo Funduszu Spójności w Polsce
. Udział w pracach ''Koalic.ji Polskich Ncos na Rzecz Funduszy strukturalnych''

\\'spicranie wdr:rżania sieci Natura 2000 rv Polscc
. Udział w opracowaniu nliędzynarodorvego fapońu ',Natura 2000 \v nou}ch krajach

czlonkorvskich Unii Europejskiej"



. opracowano i pżckazano Minjsterstwu Srodowiska dokumentację (w postaci
,,standard Data Forms'') 20 potencjalnych obszarów Natura 2000 w dolinach rzek oraz
13 torfowisk wysokich

. oPracowano. pod patlonatem Ministelstwa środowiska, mapę biotopów
proponowalego obszaru Natura 2000 ,,Łegi odrzańskie''

. opracowano iwydatro pod patronątem Mjnisterstwa Środowiska przewodnik ',Natura
2000 _ naŹędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000''
(nakład 1200 egzemplarzy); rozesłano przewodnik do wszystkich gmin olaz organów
admiństracji panstwowej na juŹ utworzonych i potencjalnych obszarach Nafura 2000

. Koordynowano przygotowarrie propozycji uzupełńeń polskiej sieci Natura 2000 w
postaci raPortu ''Pfopozycja optymalnej sieci obvarów Natu.a 2000 w Polsce _
shadow List'', opracowanego wspólńie przez W\łrF' Klub Przyrodników,
.,satamandrę'' i o,t oP, przekazanego Ministerstwu Srodowiska oraz KomJsji
Europejskiej

. opracowano mapy rozmieszczeria typów siedlisk z DyrektFly siedliskowej wzdłuż
dlogów nr 8, PlaDowa.oej S-8 oraz S.l9 na Podlasiu

. Kontynuacja prac (wspólnie z Warer Globa| PaftDership) nad opracowaniem zasad
gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek

. Udział w pracach komisji d.s' opracowania planu ochrony obsfaru Natura 2ooo
.Juszcza Białowieska''

wspieranie wdrażania Ramowcj DyrekĘ\rT wodnej rv Polsce i promocja ekologicznej
ochrony przeciwpowodziowej

. opublikowa e i przekazanie stosownym inst}'tucjom poradnika ,,Udzial społeczny we
wdrażaniu Ramowej Dyrekty\łY wodnej''. Poradnik zawiera pł}.tę cD,
przedstawiającąpolitykę Unii Europejskiej odnośnie gospodarki wodnej

. Zorganizowanie wspólnie z Ministersrwem środowiska seminarium z udziałem
przedstawicieli Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Komisji ochrpny Dumjq
in$tytucji zaęądzAjących gospodarką wodoą instrucji naukowych, or EeJ:lizacji
pozaIządowych' użł.tkowników wód na temat udziału społecznego we wdrażaniu
Ramowej Dlrektywy Wodnej

. Przygotowanie i przekazanie stosownym władzom ekspertyzy dotyczącej stanu
wdrożenia Ramowej Dyrektywy wodnej w Polsce

. Przeprowadzenie' wspóInie z MGW, ewaluacji programów przeciwpowodźo.wych
w zlewni WsĘ

. Kontynuowanie prac nad koncepcją ekologicznej ochrony przeciwpowodziowej
w dolinie Odry

. Zaprezentowanie sejmowej Komisji ochrony Środowrska zaleceń dotyczących
ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry

. Zorganizowanic warsrtatu i wyjafdu studyjnego do Niemiec dla przedstawicieli
instytucji zarządzających gospodarką wodną i organizacji pozarządowych,
poświęconego praktycznym zastosowaniom przyjazlych prrytodz|e metod ochrony
przcciwpowodziowej

. zotgan|zo\yan|ez wyjazdów sttrdyjnych do Niemiec iHolandiidla przedstawicie]i
lokalnych władz z rejonów Domaszkowa i stobrawy, gdzie planowane są dzia'lania
r zakesu ckologicznej ochrony przccivpowodziorvcj. Podczas $ryjardu prezentowano
praktycrnc zastosowaaic przyjaznlch przy,rodzic nrclod ochrony przeciwpowodziorvc1

. Pż'ygotowanie (wspólnie z Towarzystwenl na rzecz Zienri) i dystrybucja ó brosfur
tcDlatyczI]ych Poświęconych ochronie przccirvporłorlziorvcj



. Konr}'nuowanie prac nad koncepcją rozsunięcia .\łalów plzeciwpowodziowych na
środkowym odcioku odry w rejonie Domaszkowa i Tarchalic

. Opracowanie i przcdstawianie stosownyEr instytucjom propozycji ograniczerua
niekorzystnych skutków środowiskowych planowanych zbiomików zaporowych na
Odrze w Malczycach i w Raciborzu

. wspołorganizowanie wystawy p't' ,,Nie odbierajmy rzekom p.z€strzeni''
prczentowanej w 12 miastach w Polscc

. Udział w pracach grupy roboczej ds. udziału społecznego i w pracach Komitetów
Sterująrycb projektów twińngowych (polsko-francuskiego i po|sko-niemieckiego)
,,Wdrazanie Ramowej Dyreltywy Wodnej w Polscd'

. UdŻał w pracach Międzynarodowej Komisji d's' ockony odry

Rcstytucja ryb wędrołvnych
. Zainicjowanie i współorganizowanie (we wspołpfacy z Ministerstwem Środowiska

olaz Mńislerstwem Rolnictwa i Rofivoju wsi) scmimrium dotyczącego
dotychczasowych osi€nięć progTamu r€so'tucji ryb wędrownych w Polsce

. opub|ikowa.nie i dostarczenie do odpowiednich inst}t'lcji opracowania ,,ResĘtucja
ryb wędrownych a drozność polskich rzek'' (5o0 e1zemplarzy)

. Zainicjowanie i Pomoc w zorganizowaoiu seminarium dla inżynierów na temat
budowy przepławek dla ryb (seminarium zotgańzowańe pftez Ministe.stwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

. Kont}nuacja prac nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wybudowania
nowej przefawki na zaporze we Włoc,lawku. opracowanie przez cfołowego ekspeńa
niemieckiego wariantowej koncepcji przepłarvki'

. Rozpoczęto prace nad odtworzeniem historycznych tarlisk łososia w dorzeczu górnej
wisły (zakupiono 800 000jaj łososia celem wypuszczenia wiosną 2005 r wylęgu
łososia w rejon naturalnych tarlisk w dopływach sanu, Raby i Dunajca)

Wspieranie dzialań na ż€cz nadania MoŹu Bałtyckiemu statusu ,,SzczegóInie
wrźźliwego obszaru Morskiego'' (Specially sensitive sea Area) oraz przeciwdziałanie
eutrofizacji BaĘku

. Przcdstawiono Ministerstwu lnfrastrul1ury postulaty wwF dotyczące zakresu
koniecznych działań oa rzecz poprawy bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

. Pffygotowano raport i zorgatrizowano seminańum na temat wpłyrru zdegradowanych
torfowisk na eutfofizację wód powierzchniortrych

. zorganlzowaJ]'o v'larsztat na temat mozliwości intens1ńkowania dzia|ań la eecz
zmniejszenia wp\tu Polski na eutrofizację BaĘku

Wspieranie rozwoju rolnictwa przyjaznego przyrodzie
. Przygotowatro (we 1łspółPracy z Miństerstwem Rolnictwa i Rozwoju wsi') oraz

opublikowano broszurę ,,Program Rolnośrodowiskowy . ro]nik strażnikiem przyrody'''
promującą Program Rolnośrodowiskowe (l7 000 cgzenlplarzy)

. Przygotowano i opublikowano raport ,,PerspekqĄłJ wdrażania Programu
Rolnośrodowiskowego w Polsce na przyk]adzie Doliny Biebrzy'' (we.sja polska . 700
iangiclska ]00 egzemp|arzy) oraz zotganizowano scnlinarium pośrvięcone tej
ICnrarycc

. wspicrano wdlożcnie na terenie Biebrza/lskiego Parku Narodowcgo I)rogran]U
Rolnośrod orvisk orvego j ako mctody ochrony szczególnie ccnn1.ch przyIodniczo
obszaIów kszlałlowanJ,ch przcz tradycYjne roInictwo]



o Zorga\tzowanie 5 sesji szkolcniowych na temat prog.amu
Ro|nośrodowiskowego dla 260 rolników z Doliny Biebrzy, Przedstawicieli
lokalnych władz oraz rePręzent2ntów Biórzańskiego Parku Narodowe8o

o Analiza g,lównych problemów oraz pomoc dta ponad 25 rolńków w
przygotowaniu zgłoszeń do Programu Rolnośrodowiskowego

o Przeprowadzono audl w 10 gospodarstwach, jako przygotowanie do
zg,łoŚz€nia gospodarstwa do Programu Rolnośrodowiskowego

. Udział w Radzie i pracach Forum Aktywizacji obszarów Mejskich

Wspieranie rozwoju leśnictwa przyjaznego przyrodzie
. wspieratro dfiałania Grupy Roboczej FSC
. PrzęLłumaczono na język polski i zaadoptowano do polskich waruotów

międzprarodowe zasady przyznawania statusu Lasu o szczególnych Walorach
ochronnych (tzw. High conservation value Forests . HCVF) oraz zAsad prowadzęrna
gospodarki leśnej na ta&ich obszarach

. opracowatro' wedfug międ4narodowych zasad oceny walorów szczegó]Die cennych
obszarów leśnych stosowany przez system certyfikacji FSC, raport,,Puszcza
Białowieskajako Las o szczególnych wa]olach ochonnych''

. Zorganizowano seminarium z udziałem przedstawicieli admitristfacji Lasów
PaństwowycĘ Białowieskiego Parku Narodowego, lokalnych samorządów i NGos, na
Ltórym dyskutowano gospodarkę leśna w Puszczy Białowieskiej w kontekście
\'ryników raportu ,,Puszcza Białowieskajako Las o Szczególnych Walorach
Ochronnych"

. opubIikowano broszurę na temat polityki Unii Europejskiej w sferze rozwoju
przemysłu dŹewnego, adresorł,ana do maĘch i średnich firm - potcncjalnych
nabywców cer5ńkowalego drewna i producentów wyrobów z drewna z cert}dkatem

. Przeprowadzono ankietę wśród nabywców produktów z drewna celem rozpoznaora
nastawienia konsumęntów do produktów ceItyfkowanych znakiem zaświadczającym
o wysokich statrdarda ch prĄazne1 prryrodzie gospodarce leśnej

ograniczanie nie|egalnego hand|u dzikimi zwierzętami i roślinami
. Przeprowadzono konsultacje z l\fiŃsterstwem Środowiską UrzęderD ceI oraz Policją

w sprawie irakresu planowanogo projęktu' wspóffinaruowanego przez Ministerstwo
srodowiska Niemiec, dotyczącego zwiększenia skuteczności sfużb odpowiedzialnych
za walkę z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami i roślinami

Budowanie spolecznego poparcia dla ochrony polskiej pźyrody _ edukacja eko|ogiczna
i lvspieranie rozrvoju turystyki pżyjaznej przyrodzie

. Przeprowadzenię ogólnopolskiej kampanii edukacy1lej na rzecz ogIaniczen|a
nielegalnego handlu ginącymi gatuŃami, publikacja ponad l5o artykułów w mediach,
scrii leklam w prasie, spccjalnych stron intemeto.iłych z poradnikiem dla turystów,
materiałów edukacyjnych dla szkoł (9'500 egzemplarzy), maieriałórv dla sklepów
zoologicznych (nawofujących do sprawdzańa dowodu pochodzenia zwierząt . 2'000
plakatów, 2 500 nak|ejek i 500'000 kalendażyków), \ł?sta$y posterów
przesl'rzegających przed kupowaniem panriątek wykonanych ze zlvierząt
(prezcntowane na lot|liskach), ulotek skierowanych do turystów (too'ooc -
dystrybuowane Przez biura podrózy i na lotniskach orazjako insert do ma8azynu
podróŹniczego)'

. Zorganizorvanie (rvspólnie z EkoInicjatyrv{ akcji edukac1jur.j ',wis]a czysla'
bezp.ccfna' piękna,. z udziałenr 200 nadrviślariskich szkóI I etap zakolrcfyl się



happeńngiem z udziałem wiceministra środowiska Pana Krzysztofa szamałka,
podczas którego wręczony mu został raPort podsumowujący wyniki badan
ptow adzonych paez dzieci.

. opub|ikowano i promowano książkę ,,D rug}e ż.ycie drzewa., (2500 egzemplarzy)
poświęconą roli martwego drewna w ochronie bioróżnorodności ekosystemów leśnych

. zorgaRizowano kurs jęfyka angielskiego dla 20 kwaterodawców oraz warsztaty na
temat podnoszenia staDdardów usług agrofurystycznych po wejściu Polski do Unii
Europejskiej dla 40 kwaterodawców oraz l0 sesji szkoleniowych dla przewodników
furystycznych z rejonu Puszczy Białowieskiej

. opracowano zarys koncepcji przyjazrrej pŹyrodzie turystj,4(i w rejonic Puszczy
Białowieskiej pod hasłem ,'Bfamy do Puszczy''

. Zorganizowano seminarium ,,Szaase i zagrożenia rozwoju turystykj w regionie
Puszczy Białowieskiej''

. opublikowa[o wkładkę do ',Rfeczpospo|itej'' (nakład l28 000 egzempiarzy)
promującą pr4rodnicze i kulfurow€ walory Puszczy Białowieskiej

o otwarto nową ścieżkę rowerową w Puszczy Białowieskiej (85 km), \ł)?osażoną w
tablice inforrnacine

. opracowano i opublikowano mapę turystyczną ze szlakami .owerowymi i
kajakowymi w rejonie środkowej odry

. Przygotowano koncepcję ',Parku \łtlczego'' w Hajnówce, jako ważnej atrakcji
turystycaej w tym 'ejonie Prrszczy Białowieskiej

. Zorgańzowano (wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem
Ekoturystycznym ,,Biebrza Koneserom'') 6 seminariów z cyklu ''wszcchnlca
Biebrzańska''

. wspie'ano działania ,,PartDerstwa d|a srodkowej odry.' (orgańzacja zszeszająca |6
gmin, 4 powiaty, 4 NGO i2 firmy)

. Patronat nad szkołą podsta\łową w Tfzciannem (rejon Biebrzanskiego Pajku
Narodowego)

l Promowanie koncepcji rozwoju dolioy Srodkowei Wisły opanego na rofwoju
rolnicfva ekologicznego i turlstyki

Wprowadzenie lepszej kontro|i nad produkcją i rvykorzystaniem syntetycznych
związkórv chemicznych

. Przeprowadzenie dzia.łan medialnych upowszechniających wiedzę na temat skutków
powszechoego zanieczyszczenta otganizmów zywych i środowiska substancjami
chemicznyni o nieprzebadanych właściwościach:

o Akcja badania krwi 15 znarrych Polaków (pobranie krwi od znanych postaci
zycia publicznego w celu stwierdzenia obecności wybranych substancji
chemicznych pochodzących z produktów codzienlego uf}'tku)

o Publikacja serii raportów mukowych sumujących wyniki badań efektórv
powszechnego skaŹenia chemikaliami produkowanpni przez człowieka w
odniestcniu do |udzi o|az zwieŻal

o stworzenie stron internetowych akcji zawierających opis prob|emu,
możliwości wynikające z reformy prawa [-IE dotyczącego chemikaliów, oraz
porady dotyczące unikania kontaktu z najbardziej niebezpiecznymi zu'iązkami
chemicznynri w codziennym.:ryciu

ochrona klimatu _ ogrź|nicflrni €  wplyrvu gospodarki czlowieka n otiep|2nie się ldi tatu



. Wspołorganizowano ',Po|skie Forum Energetyki odnawialnej''' którc odbyło się pod
patronalem Premiera RP

. Wspołorganizowano trzydniowe ,'ogóloopo|skie Forum odnawialnych Zródeł Energii
2004''' które odblo się pod patronatem Premiera RP

. wydano broszurę na temat Produkcji energii w oparciu o biomasę (400 egzenplar.y)'
ze wstępem Miniśtra Rolnictwa w olejniczaka

. Udział w konferencji pod patronatem Minisrra Środowiska ''Rewitalizacja terenów
popżemysłowych.. z referatem tra temat produkcji biomasy energetycznej na terenacb
poprzemysłowych

. Udział w pracąch Koalicji K|imatycznej

Ochrona Puszcz5r Bialowieskiej
. Pżygotowano (wraz z innymi NGos) zazaleńe dotyczące dezgodności gospodarki

leśnej w Puszczy Białowieskiej z wymogami wynikającymi z przyznania RDLP w
Białymstoku cert}ńkatu Fsc

. P'zedstawiono zastrzeżenia wwF wobec gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej
na spotkaniu z;kspeńami z tINEsco i IUCN

. Opublikowano i rozporvszcchniono 30 000 kopii (CD) filmu dokumentalnego p.t.
',Nie wolao wycioać starych drzew', poświęconego potrzebie ochrony naturalnych
ptocesów w Puszczy Bia.lowieskiej

. Przedstawiono Podseketarzowi Stanu w Ministerstwie Srodowiska postulaty W1lT
dotyczące podniesieńa standardów ochrony Puszczy Białowieskiej

. współorganizowano forum w Hajnówce pod hasłem ,,Puszcza Białowieska - nasza
wspólna odpowiedziaIność''

ochrona Bagien Biebrzańskich
. wspołfnansowano renaturyzację stosunków wodnych w dolnym basenie Biebrzy _

wykonanych fostało 5 zastawek na rowach meliomcyjnycb w trzech miejscach
umożliwiono przep\rw wód powierzchniowych w części bagien przegrodzonej Groblą
Honczarowską wspótfinansowaoo remont Gfob|i Honczarowskiej

. Konlynuowano prace (we wspóĘracy z Biórzanskim Parkiem Narodowym i
Pracownią Architektury Zyrłej) nad dokumentacja tecbniczną renafuryzacji stosunkó\ł
wodnych w silnie przekształconej części środkowego basenu Biebtzy _ rejon
,,trójkąta,' rzeka Jegrzni rzeka Ełk i Kanał Woaawiejski oraz okolice Kandu
Rudzkiego

. wspótfilansowano wykonanic p]anu ochrony ostoi ,,Pastwiska pod Brzostowem'' w
Biebrzańskim Parku Narodowym

. wspołfinansowano wykup ok' 50 ha nieużytkowanych gnrntów p.ywatnych na źecz
Biebrzańskiego Parl.u Narodowego

. Kontynuowano p.ojekt oclrrony bioróżnorodności Bagien Biebrzańskich poprzez
wykaszaniełąk bagiennych - uprzątnięto siano z 50 ha łąk, wykoszono ręcznie31 ha
łąk, uczestniczono w monitorowaniu wpĘtvu koszenia na s22tę roślinną

ochrona wilka i lagodzenic konf|iktów wi|k _ człowiek
. zor8anizorvano 8 warsŹatów dla nauczycieli i młodzieĄ szkd z oko|ic Puszczy

Białowieskiej na temat roli wilka i innych dfapiezników w funkcjonowaniu
ekosystemów natuIalnlych (p'ojckt edukacyjny ,,WiIk nie taki straszny'')

. Przeprowadzono konkurs plastyczny dla szkól w powiecie hajnowskim pt' ',wilk nie
taki straszny"



. PrzekazĄio 5 ro|nikom w rejonie Puvczy Białowieskiej fladry (uż.ywanę pt4
grodzeniu pastwisk)' celem przetestowania skuteczności tej metody w zmniejszaniu
szkód powodowanych przez wilki wśród zwierząt gosPodarskich

. wydano broszurę na temat ochrony wi|ka pt. ,,wilk nie taki straszrry', (5000 egz.)

T\łorzenie nowych obszarów chronionych - parków krajobrazowych' obszarów
chronionego krajobraz! or^z r€,,el.wató\r przytody

. opracowanie i przekazanie władzom wojewódzkim dokumentację niezbędna do
utwozenia Parku Krajobrazowego Doliny Slodkowej Wisb

. zorga,jzowao]'e 4 warsaaty dla przedstawicieli lokalnych samorządów na temat
ulworzenia Parku lfuajobrazowego Do|iny Środkowej Wisły

. KontJmuowano prace nad dokumentacją p|anowanego parku kajobrazowego ',Łęgi
Odrzanskie"

. Kontynuowano place nad koncepcją ocbrony unikatowego, transgraniczrrego odcinka
gómej odry (obszar chronionego Krajobrazu) _ ',Meander Graniczny''. od
paźdz]erdka2004 rok1r rozporządzeniem wojewody sląskiego obszar ten zostd
objęty ochronąjako obszar Chronionego Krajobrazu.

. sfinansowa'o opublikowanie broszury promującej utwoĘenia Parku IGajobrazowego
Dolnej Pilicy

. Przekazano stosownyrrr władzom propozyc,ję utworzenia rezerwatu ''Las Tworkowski''
w dolinie Odry

. wydanie i Iozesłanie do władz lokalnych wszystkich gmin znajdujących się
rv granicach planowanego Parku KĄobrazowego Srodkowej Wisły ulotki promu1ącej
jego powstanie


