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Pracownicy 

Na dzień 31.12.2006 w fundacji zatrudnione były 22 osoby. 

 

Cele fundacji (według statutu): 

Celem fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologi cznych, a 
zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz 
zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności 
ekosystemu.  

W zakresie działalności pożytku publicznego fundacja prowadzi działalność (według statutu): 

-działalność wydawniczą 

-praca badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska 

-doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska 

-kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 

 

O fundacji: 

Fundacja WWF Polska jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego. 
Aktualnie realizowanych jest dziewięć projektów dotyczących ochrony gatunków, lasów, rzek, klimatu, 
promowania zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rybołówstwa. W swojej działalności  fundacja 
zabiega o jak najkorzystniejsze dla naszego kraju wdrożenie europejskiego programu ochrony przyrody 
Natura 2000. Do działań fundacji należy również  ograniczanie w Polsce nielegalnego handlu ginącymi 
gatunkami roślin i zwierząt.  

 



 

Projekty realizowane w 2006 roku w ramach działalności statutowej nieodpłatnej: 
 
Projekt „Klimat i energia” 
 
A) KAMPANIA EDUKACYJNA „ZRÓBMY DOBRY KLIMAT” 

W 2007 roku WWF zrealizował ogólnopolską kampanię edukacyjną „Zróbmy dobry klimat”, która miała 
na celu zachęcenie Polaków do bardziej efektywnego wykorzystania energii elektrycznej w domach i 
zmniejszenie tym samym emisji CO2 oraz ochronę klimatu.  
Kampania prowadzona była pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki.  
 

1. Działania PR w ramach kampanii 
W ramach działań public relations kampanii między innymi: 

 Wydaliśmy 830.000 egz. drukowanej wersji folderu - poradnika „Jak oszczędzać energię elektryczną 
w domu” (nakład przewidziany w umowie to 670.000 egz.), ułatwiającego konsumentom energii 
elektrycznej osiągnięcie wysokiej efektywności jej zużycia w gospodarstwie domowym. Folder 
dystrybuowany był m.in. przez spółki energetyczne zrzeszone w Polskim Towarzystwie Przesyłu i 
Rozdziału Energii Elektrycznej.  

 Przygotowaliśmy, opublikowaliśmy na stronach kampanii i przeprowadziliśmy promocję 
internetowej wersji poradnika „Jak oszczędzać energię w domu”. 

 Opracowaliśmy, umieściliśmy w internecie i przeprowadziliśmy szeroką promocję interaktywnej 
„Mapy świata 2050” ukazującej możliwe efekty globalnego ocieplenia w kilkudziesięciu 
lokalizacjach turystycznych na terenie kraju. Mapa, zawierająca również odsyłacz do poradnika „Jak 
oszczędzać energię elektryczną” ograniczając tym samym nasz wpływ na tempo zmian klimatu, 
prezentowana była na stronach największego polskiego portalu internetowego Onet.pl.  

 Przygotowaliśmy we współpracy ze specjalistami w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania 
Energii internetowy ranking najbardziej energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego 
„TOPTEN”, którego zadaniem było ułatwienie konsumentom wyboru najbardziej efektywnych 
energetycznie sprzętów AGD dostępnych na polskim rynku,  

 Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w internecie quiz edukacyjny, promujący wiedzę o 
możliwościach oszczędzania energii i ograniczenia wpływu na klimat.  

 Przygotowaliśmy i prowadziliśmy przez cały okres trwania kampanii stronę internetową poświęconą 
akcji pod adresem www.wwf.pl/zrobmy-dobry-klimat.  

 Przeprowadziliśmy 4 konkursy edukacyjne w prasie.  
 Opublikowaliśmy szereg raportów na temat efektywności energetycznej w sektorze gospodarstw 

domowych oraz skutków zmian klimatu w Polsce, wydaliśmy kilkanaście informacji prasowych, 
zorganizowaliśmy szereg konferencji prasowych i indywidualnych spotkań z dziennikarzami.  

 
2. Działania reklamowe 
W ramach działań reklamowych realizowanych wspólnie z agencją reklamową partnerującą akcji i, 
częściowo, wspólnie z domem mediowym: 

 Przygotowaliśmy reklamę outdoorową kampanii promującą efektywność energetyczną w domach i 
zamieściliśmy ją pro bono na 1192 nośnikach reklamy zewnętrznej.   

 Wyprodukowaliśmy reklamę filmową dotyczącą tego samego tematu oraz zestaw kopii kinowych 
umożliwiającą emisje reklamy w salach multipleksów. Reklama telewizyjna emitowana była przez 



 

okres stycznia 2007 w TVP1, TVP2 i TVP3 na zasadach pro bono. Reklama kinowa wyświetlana 
była przez sieć multipleksów Cinema City oraz sieci kin Helios i Kinepolis (11 kin) na terenie całego 
kraju w okresie sierpień - wrzesień. 

 Wyprodukowaliśmy reklamę prasową i umieściliśmy ją na łamach 12 tytułów prasowych.  
 

B) POZOSTAŁE 
W styczniu WWF opublikował raport na temat wpływu spółek energetycznych na Krajowy Plan Rozdziału  
Uprawnień do emisji CO2 na lata 2005-2007. Raport znalazł oddźwięk w prasie krajowej i portalach 
sektorowych poświęconych handlowi emisjami.  
We wrześniu 2006 na zaproszenie firmy Vattenfall oraz w związku z prowadzoną kampanią,  WWF podczas 
XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy zaprezentował 16 posterów na temat skutków zmian klimatycznych, 
przyczyn i możliwych rozwiązań oraz potrzeby redukcji emisji dwutlenku węgla.  
W związku z prowadzoną kampanią „Zróbmy dobry klimat” WWF został również oficjalnie zaproszony do 
prezentacji wyników raportu na temat potencjału efektywności energetycznej  w gospodarstwach domowych 
w naszym kraju. Słuchaczami wykładu byli pracownicy URE oraz dyrektorzy spółek energetycznych. 
WWF w czasie debat dotyczących europejskiego Pakietu Energetycznego przedstawiał argumenty za 
przyjęciem wiążących 20% celów redukcyjnych emisji CO2, celu wzrostu wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii o 20%, wzrostu efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 oraz rozwoju technologii 
niskowęglowych. 
 
 
Projekt „Odra” 
 
1. Ochrona naturalnych procesów rzeki: 
W grudniu 2006 roku zakończono projekt finansowany przez GEF i WWF pt. "Przestrzeń dla rzeki - ochrona 
polsko - czeskich Granicznych Meandrów Odry jako modelowe rozwiązanie dla europejskich rzek 
granicznych”. 
Kończąc działania projektowe w grudniu 2006 osiągnęliśmy następujące rezultaty: 

 Wyznaczona została strefa swobodnego przepływu rzeki dla obszaru Granicznych Meandrów Odry. 
 Zakupiono 11 ha ziemi najbardziej zagrożonych erozją spowodowaną przez swobodny przepływ Odry, na 

obszarze Granicznych Meandrów Odry. 
 Rozpoczęto proces wyniszczania obcej, inwazyjnej rośliny rdestowca japońskiego (Reynoutria sp.) oraz 

założono pola doświadczalne do monitorowania efektów różnych metod zwalczania tej rośliny. 
 Zbudowano oraz otwarto Ścieżkę Przyrodniczo – Dydaktyczną. 
 Opublikowano przewodnik przyrodniczo - turystyczny poświęcony Granicznym Meandrom Odry „Nasza 

Odra” w czterech językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. 
 Przygotowano i opublikowano kilka broszur oraz plakatów informacyjnych dot. Meandrów Odry. 
 Zorganizowano szereg spotkań z decydentami, mieszkańcami oraz naukowcami. 
 Zrealizowano 2 godzinną audycję na temat Granicznych Meandrów Odry w TVP1 „Kawa czy Herbata”. 

 
2. Odtwarzanie naturalnej retencji 
Rozpoczęto realizację modelowego projektu rewitalizacji terenów nadrzecznych i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego (Domaszków - Tarchalice). Celem jest odtworzenie zalewów na ponad 600 ha terenów 
położonych nad Odrą w okolicach miejscowości Domaszków i Tarchalice, oraz poprawa bezpieczeństwa 



 

powodziowego pobliskich miejscowości. W ramach rozpoczętych działań planowane jest przygotowanie 
pełnej koncepcji technicznej i uzyskanie potrzebnych zezwoleń administracyjnych do odsunięcia 
obwałowania. Realizacja tych zadań (do momentu uzyskania pozwolenia na budowę) zakładana jest do końca 
2009 roku. 
 
3. Ochrona naturalnych terenów zalewowych: 
Wspólnie z RZGW we Wrocławiu WWF podjął się zadania opracowania materiałów informacyjnych i map 
dla Gmin położonych w dolinie Odry w woj. dolnośląskim. Na te działania uzyskano dofinansowanie 
WFOSiGW we Wrocławiu w ramach projektu „Bezpieczna Gmina nad Odrą”. Rozpoczęto przygotowywanie 
map z zaznaczeniem stref ryzyka powodziowego. Celem projektu jest powstrzymywanie zabudowy i 
nieprawidłowego zagospodarowywania terenów zalewowych w dolinie Odry, poprawa ich stanu 
ekologicznego oraz obniżenie przyszłych strat w przypadku wystąpienia powodzi. 
 
 
 
4. Działania edukacyjne: 
Wydano kalendarz na rok 2007 ze zdjęciami wykonanymi w czasie 4 plenerów fotograficznych „Cztery Pory 
Roku nad Odrą”. Opracowano i rozpoczęto cykl wystaw promujących wartości przyrodnicze doliny Odry (z 
wykorzystaniem 40 wybranych fotografii z plenerów fotograficznych). 
 
5. Wspieranie implementacji Dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania wodami 
Zorganizowano warsztaty i seminaria poświęcone implementacji dyrektyw UE w dorzeczu Odry (Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, Dyrektywy Azotanowej) oraz 
uwzględnieniu potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Regionalnych Programach Operacyjnych. 
WWF uczestniczy w postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji dużych projektów 
hydrotechnicznych nad Odrą w celu monitorowania zgodności założeń inwestycyjnych ze zobowiązaniami 
wynikającymi z obowiązujących dyrektyw UE. 
 
 
Projekt „Biebrzański Park Narodowy” 
 
1. Poprawa stosunków wodnych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) i w jego sąsiedztwie: 
Biebrzański Park Narodowy (BPN) obejmujący znaczną część bagiennej doliny Biebrzy cechuje się 
relatywnie dobrze zachowanymi stosunkami wodnymi. Jednakże w jego centralnej części, wskutek budowy w 
XIX wieku dwóch dużych kanałów odwadniających (Kanał Woznawiejski i Rudzki), stosunki wodne zostały 
zaburzone. Kanały te powodują zanikanie koryt dwóch dopływów Biebrzy - Jegrzni i Ełku, oraz przesuszanie 
wrażliwych gleb torfowych na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. W rezultacie zanika cenna, bagienna 
roślinności i wybuchają wielkoobszarowe pożary torfów powodujące wielkie straty gospodarcze i 
przyrodnicze. WWF od ponad 10 lat wspiera działania mające a celu poprawę uwodnienia przesuszonych 
fragmentów Parku w dolinach obu tych rzek. W ramach tych działań w roku 2006 kontynuowano 
opracowywanie projektu technicznego rewitalizacji rzeki Jegrzni (zwiększenie przepływu wody korytem 
rzeki) oraz zmniejszenia drenującego wpływu Kanału Woznawiejskiego na ekosystemy bagienne BPN. Stan 
zaawansowania prac nad projektem technicznym wyniósł ok. 80%.  



 

Kontynuowano też starania o pozyskanie środków na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej 
niezbędnej do rewitalizacji zanikłego koryta rzeki Ełk i zmniejszenia drenującego wpływu Kanału Rudzkiego 
na leżące wzdłuż niego łąki kośne, które latem cierpią na dotkliwy deficyt wody.  
Rewitalizacja Jegrzni i Ełku przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony ekosystemów bagiennych w 
BPN oraz poprawi warunki użytkowania łąk w sąsiedztwie Parku. 
 
2. Aktywna ochrona cennych przyrodniczo łąk bagiennych i pastwisk w dolinie Biebrzy: 
Bardzo ważne dla ochrony walorów przyrodniczych BPN i przyległych fragmentach doliny Biebrzy jest  
utrzymanie tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk. Są one miejscem lęgów ptaków 
siewkowych. Jednakże samo koszenie czy wypas nie wystarczy dla skutecznej ochrony tych ptaków, które w 
ostatnich latach ponoszą bardzo wysokie straty – większość ich gniazd jest niszczona przez drapieżniki, co z 
czasem może doprowadzić do całkowitego zaniku lęgowisk wielu gatunków. Na zlecenie WWF opracowano 
ekspertyzę na temat możliwości zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków siewkowych w BPN poprzez 
redukcję presji drapieżnictwa norki amerykańskiej. Wyniki ekspertyzy wykazują, że obniżenie liczebności 
norki amerykańskiej istotnie zwiększa sukces lęgowy ptaków siewkowych (zwłaszcza czajki), lecz nie 
wystarcza do zapewnienia odpowiednio wysokiej skuteczności rozrodu ptaków. Przypuszczalnie konieczne 
będzie zredukowanie liczebności innych drapieżników (np. lisa).  
W ramach projektu „Szczęśliwa krowa z Brzostowa” realizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków, przekazano rolnikowi z wsi Brzostowo jałówki z tworzonego z inicjatywy WWF stada 
zachowawczego polskiej czerwonej krowy nizinnej. Celem tworzenia tego stada zachowawczego nad Biebrzą 
jest zarówno ochrona zasobów genowych rodzimych odmian zwierząt hodowlanych jak i utrzymywanie 
ekstensywnego pastwiska pod Brzostowem, bedącego jednym z najważniejszych miejsc lęgów ptaków 
siewkowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
 
3. Edukacja Ekologiczna: 
Współorganizowano (wspólnie z BPN) 2 spotkania Wszechnicy Biebrzańskiej  - wykłady poświęcone 
dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Doliny Biebrzy. W wykładach każdorazowo uczestniczyło około 
100 słuchaczy. 
 
 
Projekt „Wisła”   
 

1. Wspieranie wdrażania Ramowej Dyrektyw Wodnej i sieci Natura 2000 w Polsce 
Opracowano i opublikowano „Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek” (projekt 
realizowany wspólnie z Polskim Komitetem Globalnego Partnerstwa dla Wody, współfinansowany przez 
Ministerstwo Środowiska).  
Uczestniczono w pracach Komisji d.s. Udziału Społecznego przy RZGW w Krakowie i RZGW w Warszawie, 
które pełnią funkcję ciał doradczych dla dyrektorów RZGW w zakresie wdrażania RDW, zwłaszcza 
opracowania Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. 
 

2. Program restytucji ryb wędrownych w Polsce 
Współfinansowano angielską wersję opracowania „Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek”, 
wydaną przez Instytut Rybactwa Śródlądowego. 



 

W ramach realizacji programu restytucji łososia w zlewni górnej Wisły, realizowanym wspólnie z RZGW w 
Krakowie i innymi partnerami:  

 Opracowano projekt techniczny udrożnienia dla ryb wędrownych jazu na historycznym tarlisku łososia na 
rzece Biała Tarnowska w miejscowości Ciężkowice (woj. Małopolskie),  

 Rozpoczęto prace nad sporządzeniem projektu technicznego udrożnienia dwóch dalszych przeszkód dla 
migracji ryb na rzece Biała Tarnowska,  

 Zakupiono wysokiej klasy hydrometr - narzędzie ułatwiające projektowanie i ocenę funkcjonalności 
przepławek, 

 Wypuszczono 105 000 wylęgu łososia do rzek i strumieni w woj. Małopolskim i Podkarpackim, 
 Przeprowadzono jesienny monitoring przeżywalności narybku, 
 Zakupiono 220 000 sztuk ikry łososia z przeznaczeniem do zarybień w roku 2007. 

 
3. Edukacja Ekologiczna 

Współorganizowano wydarzenie wieńczące program edukacyjny „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”, 
realizowany wspólnie z Ekoinicjatywą (WWF ufundował nagrody dla najbardziej aktywnych szkół, 
organizatorów „Święta Wisły”). Celem programu było zainteresowanie szkół leżących wzdłuż Wisły 
unikatowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi Wisły i kształtowanie wśród dzieci 
młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan rzeki. W programie brało udział około 200 szkół.   
 
 
Projekt „Zrównoważone rybołówstwo” 
 
1. Publikacje 
W ramach projektu “Zrównoważone rybołówstwo” na początku 2006 roku ukazała się publikacja  WWF 
“Wpływ funduszy strukturalnych UE na stan floty i zasobów w rybołówstwie bałtyckim”  (w języku polskim 
i angielskim), będąca nowatorskim spojrzeniem na rozwiązanie problemu przełowienia poprzez dostosowanie 
wielkości floty bałtyckiej do wielkości zasobów tego morza. Publikacja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem sektora rybackiego w Polsce i za granicą.  
 
2. Fundusze strukturalne – prace nad Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.  
WWF uczestniczył w pracach nad Narodową Strategią Rybołówstwa, a później w grupie roboczej ds. 
Programu Operacyjnego, który w latach 2007 – 2013 będzie stanowił podstawę wdrażania Wspólnej Polityki 
Rybackiej. Niektóre poprawki zgłoszone przez WWF Polska zostały uwzględnione w ostatecznej wersji 
Planu, m.in. w zakresie wprowadzenia bardziej selektywnych narzędzi połowowych oraz zwiększenia stopnia 
identyfikowalności produktów rybnych. 
 
3. Analiza wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego (Polska i Łotwa) 
Rozpoczęto prace nad oceną wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego (w Polsce i na Łotwie). 
Analiza pozwoli ocenić skuteczność wdrażania założeń Funduszu w początkowym okresie jego 
działania i będzie mogła przyczynić się do bardziej skutecznego planowania kolejnych inicjatyw.  
 
4. Udział  pracach Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego (Baltic Sea regional 
Advisory Council) 



 

WWF uczestniczył w spotkaniach grup roboczych i komitetu wykonawczego Regionalnego 
Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego przy Komisji Europejskiej i biorąc w pracach nad Planem 
Zarządzania dla dorsza i łososia. Ewa Milewska została członkiem Komitetu Wykonawczego oraz 
wice-przewodniczą Regionalnego Komitetu Doradczego. 
 
5. Przewodnik konsumencki 
Przeprowadzono badanie świadomości konsumentów w zakresie stanu zasobów najbardziej 
popularnych ryb. Rozpoczęto prace nad publikacją o charakterze edukacyjnym, stanowiącą 
przewodnik konsumenta po gatunkach ryb bałtyckich. Druk przewidziany jest w połowie 2007 roku. 
Ukazała się również polska wersja raportu “Ciemna strona potraw z ryb” ukazująca największe 
problemy rybołówstwa światowego, takie jak: nielegalne połowy, przełowienie, marnotrawstwo w 
połowach. 
 
6. Spotkania z sektorem rybackim 
Wdrażanie zarządzania opartego na podejściu ekosystemowym jest długotrwałym procesem, który wymaga 
uzyskania poparcia  administracji rybackiej i rybaków. WWF Polska uczestniczył w licznych spotkaniach ze 
środowiskiem rybackim i administracją rybacką (m.in. spotkanie zorganizowane przez eurodeputowanego 
Zbigniewa Chmielewskiego na temat przyszłości dorsza bałtyckiego, spotkanie zorganizowane przez 
Zielonych 2004 dotyczące dorsza bałtyckiego). 
 
 
Projekt „Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju” 
Projekt prowadzony z WWF Niemcy 
 
1. Edukacja w zakresie możliwości wykorzystania funduszy unijnych 
WWF zorganizował wyjazd studyjny do Niemiec, podczas którego potencjalnym beneficjentom funduszy 
unijnych (przedstawicielom samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i organizacji 
pozarządowych) w Polsce  zaprezentowano przykłady udanych i chybionych projektów zrealizowanych 
dzięki wsparciu UE w poprzednich latach w Niemczech. Zdobyta w czasie wyjazdu wiedza pozwoli na 
bardziej skuteczne i przyjazne środowisku wydatkowanie unijnych funduszy w Polsce. 
WWF Polska przygotował również serię broszur dotyczących wykorzystania unijnych funduszy do realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności. Zaprezentowano tu korzyści i możliwości 
finansowania działań dla tworzenia zielonych miejsc pracy, rozwoju ekoturystyki i produktu lokalnego, 
działań na rzecz dobrego stanu wód, zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz zwiększenia 
efektywności wykorzystania energii na poziomie gminy.  
W publikacji, obok uwarunkowań prawnych i wspólnotowych mechanizmów wsparcia w latach 2007-2013, 
przedstawiono też przykłady udanych projektów realizowanych z korzyścią dla przyrody jak i lokalnych 
społeczności - w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.  

 „Zielone miejsca pracy” (500 szt.), 
 „Ekoturystyka i produkt lokalny dla zrównoważonego rozwoju” (500 szt.), 
 „Woda dla ludzi i przyrody” (500 szt.),  
 „Proekologiczna gospodarka odpadami na terenie gminy” (500 szt.), 



 

 „Pobudzanie lokalnych działań na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii” (500 
szt.). 

 
2. Publikacja „Gospodarka wodna w projektach regionalnych programów operacyjnych 2007-2013” 
WWF przygotował publikację „Gospodarka wodna w projektach regionalnych programów operacyjnych 
2007-2013” (500 szt.), analizującą zapisy regionalnych dokumentów strategicznych w odniesieniu do celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Książka dystrybuowana była 
wśród przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za planowanie wydatkowania unijnych funduszy w 
latach 2007-2013. Publikacja zyskała aprobatę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które zaleciło 
samorządom uwzględnienie zawartych w niej uwag i wniosków. 
 
3. Warsztaty promujące lokalne inicjatywy proekologiczne 
WWF wraz z Instytutem Ekonomii Środowiska i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju zorganizował serię 
warsztatów „Lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Partnerstwa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.” Warsztaty te przeznaczone były dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz partnerów 
pragnących wziąć aktywny udział w realizacji lokalnych inicjatyw proekologicznych i kształtowaniu 
ekologicznego wizerunku gminy. Podczas warsztatów omówione zostały różnorakie inicjatywy na rzecz 
ochrony środowiska i rozwoju lokalnego, kwalifikujące się do finansowania z funduszy Unii Europejskiej. 
Szczególna uwaga poświęcona była działaniom realizowanym w ramach partnerstwa pomiędzy samorządami 
a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 
 
 
Projekt „Przyjazna Środowisku Polityka Regionalna” 
 
1. Opiniowanie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” 
WWF brał aktywny udział w procesie konsultacji zapisów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko” zgłaszając uwagi i poprawki mające na celu zwiększenie wydatków na ochronę przyrody i 
przyjazne środowisku inwestycje w Polsce. WWF współtworzył publikację zbierającą uwagi organizacji 
pozarządowych do tego dokumentu strategicznego, pt. „Jakie środowisko dla środowiska?” 
 
2. Raport na temat jakości procesu programowania wydatkowania funduszy unijnych 
WWF Polska wziął również udział w przygotowywaniu europejskiego raportu na temat jakości procesu 
programowania wydatkowania unijnych funduszy w latach 2007-2013. Raport dotyczył uwzględnienia w 
dokumentach strategicznych problematyki środowiskowej, zasady zrównoważonego rozwoju oraz konsultacji 
społecznych.   
 
 
Projekt „Podnoszenie standardów ocen oddziaływania na środowisko jako niezbędne 
narzędzie rozwoju zrównoważonego w Polsce” 
Projekt dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego (projekt zakończony)  

1. Publikacje 
WWF opublikował polską wersję wytycznych Komisji Europejskiej „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco 
oddziałujących na obszary Natura 2000” (2000 szt.). Publikacja była szeroko dystrybuowana wśród 



 

przedstawicieli ministerstw, samorządów, autorów raportów ocen oddziaływania na środowisko i 
beneficjentów funduszy UE. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia możliwe będzie wyraźne polepszenie 
jakości ocen inwestycji w Polsce.  
Dodatkowo, WWF we współpracy w Instytutem Ekonomii Środowiska przygotował i wydał raport 'Jakość 
ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Krajowa praktyka a prawo wspólnotowe' (1000 szt.). Publikacja 
zawiera opis dobrych praktyk jak i najczęściej popełnianych przy przeprowadzaniu procesu oceny 
oddziaływania na środowisko błędów.  

 
 
2. Szkolenie 
WWF przeprowadził również szkolenie dla organizacji strażniczych na temat „Postępowanie w sprawie ocen 
oddziaływania na środowisko jako narzędzie ochrony przyrody”, którego uczestnicy mogli dowiedzieć się jak 
zapobiegać niszczeniu przyrody przy realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym finansowanych ze 
środków UE. Zaproszeni mówcy omówili mechanizmy, które może wykorzystać każdy obywatel UE, gdy 
uważa, że planowane przedsięwzięcie będzie miało negatywne oddziaływanie na środowisko.  
 
 
Projekt “Natura 2000” 
 
1. Udział w procesie wyznaczania sieci Natura 2000 
WWF w 2006 roku brał aktywny udział w konsultacjach społecznych listy obszarów Natura 2000 dla tych 
bioregionów przedstawiając ocenę zgłoszonych propozycji. Braliśmy również udział w procesie wyznaczania 
sieci Natura 2000 w bioregionie alpejskim i kontynentalnym uczestnicząc w pracach Seminarium 
Biogeograficznego dla obu obszarów i opiniując zgłoszone propozycje.  
 
2. Projekt „Finansowanie sieci Natura 2000” 
Projekt „Finansowanie sieci Natura 2000” prowadzony we wszystkich krajach UE. W Polsce WWF Polska 
jako partner konsorcjum, którego liderem był WWF Niemcy, przeprowadził dwa warsztaty na temat 
możliwości finansowania działań w ramach sieci Natura 2000 ze źródeł unijnych. Na warsztatach został 
również zaprezentowany podręcznik zbierający wszystkie informacje o możliwych źródłach finansowania 
działań na obszarach Natura 2000. Warsztaty cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem lokalnych władz oraz 
władz parków krajobrazowych i narodowych. Cały projekt w Polsce był realizowany ze wsparciem 
finansowym i merytorycznym Ministerstwa Środowiska i okazał się sukcesem. W tym roku (2007) projekt 
będzie kontynuowany na podobnych zasadach jednak jego tematyka została rozszerzona o zarządzanie 
obszarami Natura 2000 a oprócz warsztatów i podręcznika zaprezentowane zostanie internetowe narzędzie do 
wyszukiwania możliwości finansowania konkretnych działań w ramach sieci Natura 2000 z funduszy 
unijnych.  
 
 
Projekt „Białowieski Park Narodowy” 
1. Poprawa ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej  
a)  Prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej wiedzy nt. N2000 poprzez organizację: 



 

 warsztatów nt. programów rolno-środowiskowych i systemu N200 dla lokalnych mieszkańców (25 
osób), 

 3 warsztatów dla pracowników BPN nt. gatunków i siedlisk wskaźnikowych w systemie N2000 (70 
osób), 

 4 warsztatów dla uczniów i nauczycieli liceów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Hajnówce nt. 
gatunków i siedlisk wskaźnikowych w systemie N2000 (180 osób). 

b) Budowanie wsparcia dla idei powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej polskiej 
części Puszczy Białowieskiej : 

 Przeprowadzono 8 spotkań z decydentami m.in. w Ministerstwie Środowiska, Generalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, Senacie, Kancelarii Prezydenta. 

 Udział w pracach Komisji Prezydenckiej do spraw Puszczy Białowieskiej (2 spotkań i wiele spotkań 
roboczych oraz konsultacji) 

 Współpraca przy przygotowaniu projektów ustaw dla Puszczy Białowieskiej oraz programu 
zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej przez Komisję Prezydencką 

 Przeprowadzenie akcji „Puszcza puszcza S.O.S” polegającej na zebraniu 100.000 podpisów Polaków 
wspierających ideę skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej.  

 
 

2. Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej przyrodzie w regionie Puszczy Białowieskiej 
 Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregionu Puszcza Białowieska działań 

wynikających z projektu złożonego do programu unijnego Leader +. WWF był parnterem 
merytorycznym i finansowym projektu.  

 Udział w przygotowaniu “Zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich Regionu Puszczy 
Białowieskiej 2006-2013” uwzględniającej potrzeby ochrony przyrody, przyjętej następnie przez 
Lokalną Grupę Działania.  

 Implementacja projektu WWF „Puszcza dla Rowerów” (organizacja rajdu rowerowgo (VIII), wydanie 
map szlaków rowerowych, renowacja szlaków rowerowych i infrastruktury w gminie Narewka, 
opublikowanie dodatku do regionalnej gazety) 

3. Działania na rzecz ochrony dużych drapieżników (wilk, ryś) 
a) W regionie Puszczy Białowieskiej  

 Monitoring ruchu drogowego, który wykazał dobowe i roczne wahania ruchu kołowego na terenie 
Puszczy Białowieskiej oraz wzrost natężenia ruchu. Analiza zostanie wykorzystana do określenia 
stopnia zagrożenia dla migracji dużych drapieżników.  

 Organizacja szkoleń dla hodowców zwierząt gospodarczych w zakresie metod ochrony zabezpieczeń 
stad przed atakami wilków i przeprowadzenie ankiet na temat skuteczności stosowania fladr. 
Przekazanie 7 fladr.  

b) W regionie Bieszczad 
 Przygotowanie i opublikowanie książki nt. roli psów pasterskich w ochronie zwierząt gospodarskich. 

Publikacja dystrybuowana była wśród hodowców owiec.  
 Zorganizowanie 2 warsztatów dla hodowców owiec (30 osób)  



 

 Zorganizowanie 2 warsztatów dla nauczycieli na temat dużych drapieżników występujących w 
regionie Karpat. W czasie szkoleń nauczyciele mogli zapoznać się z informacjami o biologii i 
zachowaniu dużych drapieżników oraz możliwości ochrony tych zwierząt. (20 osób) 

 Przekazanie i instalacja elektrycznych ogrodzeń zabezpieczających zwierzęta gospodarcze dla 4 
gospodarstw w regionie wykazujących największą ilość strat spowodowanych atakami wilków.  

 
 
Projekt „Ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt”  
 
1. Wzmocnienie współpracy i zapewnienie zaplecza merytorycznego służbom odpowiedzialnym za egzekucję 
obowiązujących przepisów poprzez: 

 Organizację w 2006 r szkoleń z zakresu postanowień Konwencji Waszyngtońskiej oraz Rozporządzeń UE 
obowiązujących w zakresie regulacji międzynarodowego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem 
dla 300 funkcjonariuszy z  Komend Wojewódzkich i Powiatowych Policji z 11 regionów. W 2007 
planowana jest przeprowadzenie takich szkoleń w pozostałych regionach. 

 Organizację I i II Warsztatu roboczego dla Koordynatorów ds. CITES z cła i policji , we współpracy z 
Komendą Główną Policji i Departamentem Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. W 2007 roku 
planowany jest III Warsztat roboczy z udziałem międzynarodowych ekspertów ds. CITES. 

 Tłumaczenie i publikację podręczników do oznaczania gatunków żółwi objętych CITES oraz do 
oznaczania trofeów myśliwskich gatunków objętych CITES. Podręczniki zostały przekazanie wszystkim 
Koordynatorom ds. CITES z policji i z cła, a także Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.  

 
2. Promocja problematyki CITES wśród społeczeństwa poprzez: 

 Organizację  akcji edukacyjnej pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” dla gimnazjów z 
Warszawy i z Poznania. W ramach akcji w obu miastach przeprowadzona została konferencja 
przedmiotowo-metodyczna nt. nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt (łącznie wzięło w 
niej udział 140 nauczycieli gimnazjalnych) oraz zajęcia edukacyjne dla ok. 5500 gimnazjalistów. 
Wszyscy uczniowie otrzymali cenne materiały edukacyjne, m.in. przygotowaną specjalnie dla nich 
prezentację multimedialną nt. nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Akcja ta cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, zarówno uczniowie jak i nauczyciele podkreślali potrzebę 
przeprowadzenia takich zajęć dla wszystkich gimnazjów w całym kraju. W 2007 roku zostanie ona 
zorganizowana w Gdyni i we Wrocławiu. 

 Rozbudowę strony internetowej WWF dotyczącej problematyki CITES poprzez utworzenie nowego 
działu „Zwierzęta na krawędzi”, w którym internauci mogą zapoznać się z flagowymi gatunkami 
zwierząt, zagrożonymi wyginięciem ze względu na nielegalny  handel. 

 
3. Wsparcie dla tworzenia Grupy roboczej ds. CITES  
WWF wziął udział we wszystkich trzech spotkaniach działającej pod patronatem Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody Grupy roboczej ds. CITES. Na podstawie rekomendacji Grupy roboczej, na zlecenie WWF Polska 
opracowana została propozycja zmian w Ustawie o ochronie przyrody w zakresie  regulacji handlu gatunkami 
zagrożonymi wyginięciem. Potrzeba zmian wynika z ułomności regulacji krajowej zarówno w kontekście 
wymogów prawa wspólnotowego jak i konieczności zapewnienia  efektywności regulacji. W listopadzie 2007 
r. na prośbę Głównego Konserwatora Przyrody WWF Polska przekazał prawa autorskiego do 
przedmiotowego opracowania. 



 

 
 
Kampania DETOX 
 
W 2006 roku WWF kontynuował działania związane z promocją rozwiązań prawnych służących bardziej 
skutecznej ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem toksycznych 
chemikaliów wykorzystywanych w produktach codziennego użytku. Kampania towarzyszyła pracom 
Parlamentu Europejskiego nad rozporządzeniem REACH wprowadzającym nowy system kontroli produkcji i 
wykorzystania syntetycznych substancji chemicznych.  
 
1. Działania skierowane do członków Parlamentu Europejskiego 

 Spotkania z europosłami 
 Dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat wpływu chemikaliów na zdrowie ludzi i 

kondycję środowiska, korzyści płynących z usprawnienia systemu kontroli.  
 Akcja zbierania podpisów pod apelem do polskich europarlamentarzystów o zaostrzenie 

kontroli nad chemikaliami 
 
2. Promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z niedostateczną kontrolą nad produkcją i 
wykorzystaniem toksycznych chemikaliów wśród opinii publicznej 

 Test online. Na swojej stronie internetowej WWF uruchomił specjalny test online, dzięki któremu 
wszyscy rozwiązujący ten quiz mogli dowiedzieć się, w jaki sposób toksyczne chemikalia zagrażają 
ludziom i środowisku, i co należy zrobić, aby przed tym zagrożeniem się uchronić. 

 Bieżące informowanie o problemie toksycznych chemikaliów w mediach. W ramach tych działań został 
zrealizowany program E-Kanał dla TVP, w którym młodzież mogła dowiedzieć się, dlaczego tak ważne 
jest to, aby chronić nasze zdrowie i środowisko przed brakiem odpowiedniej kontroli nad chemikaliami. 

 Organizacja spotkań z uczestnikami imprez masowych w ramach cyklu „Koncertowe lato” i festiwalu 
Tak Tak Summer of Music Festival. Podczas tych imprez WWF miał okazję w sposób bezpośredni 
informować Polaków o potrzebie nowego prawa, które będzie nas chronić przed chemikaliami. 
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UCHWAŁA 

 

z dnia 31.03.2007  

 

 

Dyrektor Naczelny Zarządu Fundacji WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, podjął 
uchwałę o pokryciu straty za rok 2006, która zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji 
WWF – Polska wynosi netto 52 638,52 zł.,  z zysku lat ubiegłych. 

 

 

 

Ireneusz Chojnacki 

Dyrektor Naczelny Zarządu Fundacji 

 

 


