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Zarząd, rada 

Członkowie Zarządu: Zarząd fundacji jest jednoosobowy -pan Ireneusz Chojnacki jest Dyrektorem 
Naczelnym Zarządu, zam. ul. Zięby 40/42, 02-808 Warszawa. 

Od dnia 19.02.2009r nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Naczelnego Zarządu, oraz powołano członka 
zarzadu: 

 

 



 

 
 
 
 

Dyrektor Naczelny Zarządu- pani Magdalena Dul- Komosińska zam. ul.Odyńca 73/37,02-644 Warszawa, 

Członek zarządu Miller Gary Andrew 

 

Członkowie Rady: Georg Schwede, Hartmut Jungius, Donna Lusti. 

 

 

 

Cele fundacji (według statutu): 

Celem fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a 
zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów 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 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Działalność statutowa organizacji prowadzona jest poprzez  pomoc organizacyjną, informacyjną, szkoleniową 
i finansową innym organizacjom non profit zajmującym się dzialalnościom ochrony przyrody. Prowadzimy 



 

 
 
 
 

działalność edukacyjną, informacyjną oraz wydawniczą; organizujemy spotkania szkolenia i konferencje o 
tematyce związanej z ochroną środowiska.Opracowywujemy projekty, ekspertyzy, badania dotyczące 
zagadnień ekologicznych. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie spraw 
związanych z ochroną środowiska.  

 

 

 

 

O fundacji: 

Fundacja WWF Polska jest organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego. 
Aktualnie realizowanych jest siedem 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 2008 roku w ramach działalności statutowej nieodpłatnej: 
 

1. Projekt „ Ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagranymi wyginięciem 
  
• V Warsztaty dla koordynatorów ds. CITES z policji i cła wraz ze szkoleniem specjalistycznym z 

drewna tropikalnego. Szkolenie przeprowadzono  we współpracy z HM Revenue & Customs ( Wielka 
Brytania) oraz Królewskim Ogrodem Botanicznym Kiew Garden i Warszawskim Ogrodem 
Botanicznym ( 40 uczestników). 

 
• Szkolenia  regionalne w ramach drugiej fazy spotkań dla policji z Komend Wojewódzkich i 

prokuratorów w 2 regionach priorytetowych ( 80 uczestników). 
 
• VI Warsztaty koordynatorów ds. CITES z policji i cła wraz ze szkoleniem z produktów Tradycyjnej 

Medycyny Chińskiej ( partner zagraniczny) ( 40 uczestników). 
 
• Spotkanie Grupy Roboczej ds. CITES. W spotkaniu wziął udział Główny Konserwator Przyrody 

Maciej Trzeciak. Uczestnicy spotkania reprezentowali następujące instytucje: Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Komenda Główna Policji, Izba Celna w 
Warszawie, PROP, Ogrody Zoologiczne w Warszawie, Łodzi; Wojewódzki Konserwator Przyrody, 
PTOP Salamandra, WWF Polska. 

 



 

 
 
 
 

• Pomoc merytoryczna na szkoleniach dla prokuratury organizowanych przez Prokuraturę Okręgową w 
Poznaniu. 

 
• Podręcznik dla prokuratorów ‘ Postępowanie przygotowawcze w sprawach nielegalnego obrotu 

gatunkami zagrożonymi wyginięciem”. 
 
• Opracowanie eksperckie : „Propozycja gotowych rozwiązań legislacyjnych i działań dotyczących 

tematyki CITES i pokrewnej, które pozwolą wdrożyć legislację Wspólnotową do prawa krajowego – 
projekt nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody” Opracowanie zostało przekazane Ministerstwu  

 
• Środowiska wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania podczas prac nad Ustawą o Ochronie 

Przyrody . 
 

• Akcja informacyjna dla turystów: bilboardy, wydanie specjalne Żyjącej Planety oraz udział w Ecco 
Walkathonie. 

 
• Stworzenie internetowej bazy gatunków chronionych CITES na stronie www.wwf.pl. 

 
2. Projekt Odra w 2008 roku: 

 
• w drodze przetargu zorganizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu (na podstawie umowy z WWF Polska) wybrany został wykonawca projektu budowlanego i 
wykonawczego obiektu ,,Domaszków – Tarchalice; odtworzenie naturalnej retencji 
przeciwpowodziowej  doliny  rzeki Odry w gminie Wołów”.  

• zorganizowany został wyjazd studyjny w dorzecze Łaby dla inwestorów i projektantów obiektu 
"Domaszków - Tarchalice" oraz inwestycji "Stopień wodny Malczyce" w celu zapoznania z 
dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie prośrodowiskowych rozwiązań w gospodarowaniu 
wodami, zapewniono konsultacje ze specjalistami niemieckimi w zakresie minimalizacji negatywnych 
oddziaływań inwestycji hydrotechnicznych na środowisko.  

• zakończono szczegółową inwentaryzacje przyrodniczą obszaru Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" wraz 
z określeniem zasięgu poszczególnych płatów chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków 

• na podstawie inwentaryzacji zgłoszono potrzebę korekty granic obszaru NATURA 2000 "Łęgi 
Odrzańskie" do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego. Propozycja zmian została w całości 
uwzględniona 

• rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji dla planu ochrony i zarządzania obszarem 
NATURA 2000 "Łęgi Odrzańskie" 

• we współpracy z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej przy Uniwersytecie Warszawskim 
 przygotowano analizy ekonomiczne rozwoju żeglugi na Odrze. Opracowanie pt. "Odrzańska Droga 
Wodna: potencjał i perspektywy. Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem ekologicznych efektów 
zewnętrznych", którego synteza opracowana i dystrybuowana będzie w 2009 roku.  

• we współpracy z Uniwersytetem Śląskim zrealizowano projekt badawczo - wdrożeniowy 
"Hydrologiczne i morfologiczne uwarunkowania oraz skutki rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej (na 
odcinku od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej", którego synteza opracowana i dystrybuowana 
będzie w 2009 roku.  



 

 
 
 
 

• oba powyższe opracowania przekazano zespołowi opracowującemu Narodową Strategię Gospodarki 
Wodnej do roku 2030 

• prowadzone są stałe konsultacje i zapewniony czynny udział w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych dla istotnych inwestycji w dolinie Odry, których realizacja może negatywnie 
oddziaływać na środowisko przyrodnicze doliny Odry 

• we współpracy z organami administracji państwowej odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami 
przygotowano projekt "Hydrotechnika w zgodzie z dyrektywami UE" obejmujący szkolenia, działania 
wydawnicze i wyjazd studyjny w dorzecze Łaby dla branży wodnej (inwestorów, projektantów, 
wykonawców prac, organów wydających decyzje administracyjne), na który składane zostaną 
aplikacje do możliwych źródeł finansowania w 2009 roku 

• przedstawiciel WWF bierze czynny udział w pracach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry, 
Komitetu  Sterującego :Programu dla Odry 2006, Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Rady Dorzecza 
Środkowej Odry oraz Komisji do spraw udziału społecznego przy RZGW w Szczecinie i we 
Wrocławiu. 

 
3. Projekt „Społeczeństwo a decyzje dotyczące środowiska” dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej 
• zorganizowano i przeprowadzono dwa warsztaty na temat roli społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji dotyczących środowiska. Poprzez zaproszenie na warsztaty przedstawicieli strony rządowej 
i samorządowej, inwestorów, jak i organizacji ekologicznych i przedstawicieli lokalnych społeczności 
udało się nawiązać dialog i wytyczyć wspólnie zasady dalszej współpracy w dziedzinie udziału 
społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Ponadto, dzięki zdobytej podczas 
warsztatów wiedzy wszystkie strony stały się gotowe do prowadzenia i uczestnictwa w konsultacjach 
społecznych. Uczestników: 116. 

• przygotowano, wydano i rozdystrybuowano broszury na temat warunków dobrych konsultacji 
społecznych na rzecz lepszych decyzji dotyczących środowiska. Poprzez dystrybucję broszury 
„Decyzje dotyczące środowiska – Warunki dobrych konsultacji społecznych” do 1000 przedstawicieli 
instytucji zajmujących się konsultacjami, insert w magazynach „Przegląd Komunalny” oraz „Gazeta 
Samorządu i Administracji” (w sumie 14500 egzemplarzy), dystrybucję na życzenie zainteresowanych 
oraz umieszczenie broszury na stronie WWF Polska i Koalicji POE na rzecz Funduszy UE, udało się 
zwrócić uwagę decydentów na rolę konsultacji społecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska. Cel Projektu założony na „Wzrost świadomości na temat korzyści płynących z 
przeprowadzania rzetelnych konsultacji społecznych przez organy administracji rządowej i 
samorządowej czy inwestorów” został osiągnięty. Publikacja: 26 500 egz.  

• przygotowano, wydano i rozpowszechniono ulotki zachęcające obywateli do udziału w podejmowaniu 
decyzji dotyczących środowiska 

• przygotowano, wydano i rozpowszechniono kalendarz (na rok 2009) promujący udział społeczny w 
decyzjach dotyczących środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na związek pomiędzy tymi 
decyzjami, jakością środowiska a jakością życia. Druk: 2000 egz. 

• rozszerzono internetowy pakiet informacyjny „Twoje środowisko, Twój udział”. Pakiet internetowy 
„Twoje środowisko Twój udział” www.wwf.pl/twojesrodowisko został rozbudowany o dodatkową 
zakładkę: „Dobre praktyki” w której umieszczono 10 przykładów dobrych praktyk w zakresie udziału 
społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz broszurę „Decyzje dotyczące 
środowiska – Warunki dobrych konsultacji społecznych”. Ponadto w ramach Pakietu zaktualizowano 



 

 
 
 
 

opracowania dotyczące udziału społecznego w prawie polskim oraz europejskim, stworzono 
oddzielne opracowanie na temat uwarunkowań prawnych w zakresie dostępu do informacji. 

4. Zrównoważone rybołówstwo 
• publikacja i promocja Ekologicznego poradnika  WWF  Polska „Jaka ryba na obiad” – 

110 000 kopii: W marcu 2008 roku WWF Polska wydał poradnik „Jaka ryba na obiad” skłaniający i 
umożliwiający konsumentom świadomy wybór niezagrożonych gatunków ryb. Również w marcu 
odbyła się promocja poradnika – warsztaty kulinarno - degustacyjne dla dziennikarzy w Akademii 
 Kurta Schellera. W tym samym czasie na największych skrzyżowaniach w Warszawie Poradnik 
rozdawany był przez wolontariuszy mieszkańcom. 90 000 kopi Poradnika została rozdystrybuowana 
jako dodatek do sierpniowego wydania miesięcznika „Świat Kobiety”. Pozostałe kopie Poradnika 
rozdystrybuowane zostały podczas licznych imprez okolicznościowych i konferencji. 

• wydanie, w grudniu 2008 roku, publikacji „Mądre Inwestycje. Promowanie zrównoważonych 
inicjatyw rybackich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego” – 250 kopii: W 
opublikowanym poradniku przedstawiliśmy przyjazne środowisku sposoby wykorzystania funduszy 
europejskich w rybołówstwie. Głównym celem poradnika jest nakłonienie szerokiej grupy 
zainteresowanych stron uprawnionych do korzystania ze środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego do podejmowania inicjatyw mogących przyczynić się do rozwoju zrównoważonego - 
przyjaznego zarówno środowisku jak i rybakom - rybołówstwa. 118 kopi poradnika zostało 
rozesłanych do potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego. Pozostałe kopie zostały  rozdystrybuowane podczas licznych konferencji i spotkań o 
tematyce związanej z rybołówstwem. 

• organizacja warsztatów „Identyfikowalność w przemyśle rybnym – skuteczne narzędzie 
walki z nielegalnymi połowami”. 15 grudnia 2008 roku w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni 
odbyły się warsztaty "Identyfikowalność w przemyśle rybnym - skuteczne narzędzie walki z 
nielegalnymi połowami". Głównym celem warsztatów, było promowanie systemów identyfikowalności 
jako narzędzia walki z nielegalnymi, nie raportowanymi i nieuregulowanymi połowami oraz wymiana 
informacji na temat samych systemów. Zainteresowanie warsztatami było ogromne. Wzięło w nich 
udział ponad 50 osób. Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele instytucji rządowych i 
samorządowych, naukowcy, inspektorzy rybołówstwa morskiego, przetwórcy (również zagraniczni), 
dostawcy, przedstawiciele sieci handlowych takich jak np Carrefour, krajowe i zagraniczne 
organizację ekologiczne i rybacy.  

• aktywne uczestnictwo w dyskusji na temat przyszłości rybołówstwa na Morzu Bałtyckim. Ewa 
Milewska pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Bałtyckiej Regionalnej Rady Doradczej jako 
przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych. Ewa Milewska reprezentuje polskie 
organizacje pozarządowe w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. 

5. Projekt „Klimat i energia” 
• przeprowadzono 3 audyty energetyczne wybranych fabryk w Polsce w celu sprawdzenia potencjału 

gospodarki niskoemisyjnej w polskim przemyśle.  
 

• przeprowadzono  w Poznaniu i Warszawie udaną akcję Earth Hour 2008  , w wydarzeniu  wziął udział 
m.in. Pałac Prezydenta RP i KPRM 

 
• WWF zajął stanowisko na temat poparcia przez rząd Donalda Tuska pakietu energetycznego UE tzw. 

3x20%  - wiążących celów 20% redukcji emisji CO2, celu wzrostu wykorzystania odnawialnych 



 

 
 
 
 

 
• źródeł energii o 20%, wzrostu efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 oraz rozwoju 

technologii 
 

• niskowęglowych  WWF w czasie wielu debat dotyczących europejskiego Pakietu Energetycznego 
przedstawiał argumenty za przyjęciem wiążących w/w celow gospodarki  niskoskowęglowej. 

 
• zorganizowano sesję lobbingową w Brukseli związana z pakietem. Do udziału  wersji zaprosiliśmy 

profesora Piotra Tryjanowskiego, eksperta IPCC. Przedstawiciele WWF spotkali się z Europosłami 
Filipem Kaczmarkiem, Marcin Libickim i Konradem Szymańskim. Poza tym WWF uczestniczył w sesji 
w Parlamencie Europejskim pt  “Power sector in the emission trading system - what is the best 
solution?” zorganizowanej przez Jerzego Buzka , Pawła Piskorskiego, Adama Gierka. 

 
• przygotowano interpelację dotyczącą samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz braku ulg 

fiskalnych na nie w Polsce . 
 

• WWF przedstawił  raport NewCarboFinance  nt potencjalnego wzrostu cen energii w Polsce w/z z 
przyjęciem Pakietu Klimatycznego UE.  

 
• zorganizowano wirtualny Okrągły Stół sektora finansowego na temat Pakietu UE. Bank Ochrony 

Środowiska wziął udział za pośrednictwem łączy video HP Halo. WWF wziął udział w Alarmie 
Klimatycznym i konferencji prasowej przed tzw PreCOPem w Warszawie 

 
• przedstawiciele WWF Polska wzięli udział w konferencji UNFCCC COP14 w  Poznaniu oraz w 

spotkaniach między sesyjnych. WWF był partnerem Poznania  w ramach Roku Klimatu i Środowiska 
w Wielkopolsce .  

• podczas COP 14 zorganizował kilka konferencji prasowych i briefingów, także wydarzeń, koncertów i 
akcji ulicznych.  

 
6. Projekt „Duże drapieżniki” 
• Przeprowadzono akcję informacyjno – promocyjną: w 2008 roku ukazało się 81 artykułów prasowych 

poświęconych projektowi, 49 wzmianek i audycji radiowych, 8 artykułów w Internecie, 29 wzmianek i 
programów telewizyjnych.  

• Przygotowano kampanię informacyjną (spoty radiowe i telewizyjne) dotyczącą niedźwiedzi. W efekcie 
kampanii od października do grudnia 2008 roku stronę WWF poświęconą niedźwiedziowi odwiedziło 
31 000 osób. 

• Przeprowadzono kampanię poświęconą rysiowi (spoty radiowe i telewizyjne). W omawianym okresie 
stronę rysia odwiedziło 61 000 osób.  

• We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przygotowano listę miejsc, w których 
dochodzi do konfliktów między człowiekiem a dużymi drapieżnikami na terenie południowo – 
wschodniej i wschodniej Polski. Przekazano 12 pastuchów elektrycznych hodowcom bydła, którzy 
odnotowali straty spowodowane atakami wilków.  

• Przekazano dwa psy pasterskie hodowcom bydła z terenów północno-wschodniej Polski i dwa 
hodowcom bieszczadzkim.  

• Sfinansowano dokarmianie 6 rysi biorących udział w programie reintrodukcji tego gatunku na terenie 
Puszczy Piskiej. Wypuszczono na wolność 2 rysie urodzone w wolierach reintrodukcyjnych.   

• Zorganizowano wyjazd studyjny na Litwę i Łotwę w celu rozpoznania możliwości pozyskania rysia z 
miejscowych ogrodów zoologicznych do procesu reintrodukcji na terenie Puszczy Piskiej.  



 

 
 
 
 

• Przygotowano i złożono wniosek, rozpatrzony pozytywnie, o dofinansowanie projektu „Duże 
drapieżniki w Polsce” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
7. Projekt „Rzeki dla Życia” 

 
• W ramach usuwania uchybień we wdrażaniu w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej wykonano i 

przekazano Ministerstwu Środowiska oraz KZGW następujące opracowania i ekspertyzy prawne: 
Ocena sytuacji gospodarowania wodą w Polsce w kontekście realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju, wdrażania prośrodowiskowych dyrektyw Unii Europejskiej, oraz racjonalnego 
gospodarowania środkami finansowymi z budżetu państwa i pochodzących z funduszy unijnych; 
Opinia prawna w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć 
polegających na regulacji cieków wodnych; Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej – cele i 
definicje. Stan na 20 sierpnia 2007r; Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej – planowanie w 
gospodarowaniu wodami. Stan na 30 listopada 2007r.”; Ograniczenia w zabudowie i 
zagospodarowaniu terenów zalewowych. Stan na 20 grudnia 2007r.; Koncepcja transpozycji 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej w Polsce. Analiza problemów i 
rekomendacje”; Uwagi do projektu ustawy z dnia ..... 2008 r. O zmianie ustawy – prawo wodne 
(oznaczonego przez Ministerstwo Środowisko jako projekt 20/08/08) w kontekście opracowania pt. 
‘Koncepcja transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej w Polsce. Analiza 
problemów i rekomendacje’; Skutki prawne, przyrodnicze, polityczne i społeczne oraz ekonomiczne 
nieprawidłowości w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej w 
kontekście nowelizacji ustawy Prawo wodne zaproponowanej w ‘Projekcie ustawy z dnia ..... 2008 
r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (oznaczonym przez Ministerstwo Środowisko jako Projekt 
20/08/08)’. Stan na listopad 2008”.  
 

• WWF wraz z Instytutem Rybactwa Śródlądowego zainicjował opracowanie „Strategii restytucji, 
ochrony i zrównoważonego użytkowania populacji minogów i ryb wędrownych w Polsce”, z szerokim 
udziałem społecznym. Patronat nad procesem opracowania „ Strategii …” objęli Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Minister Środowiska. Pierwszym etapem opracowania „Strategii …” były 
dwudniowe warsztaty zorganizowane i sfinansowane przez WWF, w których wzięło udział ponad 70 
osób. 

 
• Przygotowano opracowanie „Stanowisko WWF Polska na temat Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek” z czerwca 
2008r. oraz postulowane dalsze działania na rzecz definitywnego i szybkiego rozwiązania problemów 
stopnia i zbiornika wodnego Włocławek” i zaprezentowano je na otwartym posiedzeniu Krajowej 
Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.   

 
• Na bazie projektów technicznych udrożnienia czterech najważniejszych przeszkód dla wędrówki ryb 

(trzy z nich w latach ubiegłych sfinansował WWF) RZGW Kraków wspólnie z WWF i IOP w Krakowie 
zaaplikował do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o przyznanie środków na 
udrożnienie Rzeki Białej dla wędrówki ryb i innych zwierząt wodnych i lądowych. 

 
• WWF  we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Uniwersytetem 

Rolniczym w Krakowie i Polskim Związkiem Wędkarskim od roku 2004 realizuje program restytucji 
łososia na najważniejszych historycznych tarlisk tego gatunku w zlewni górnej Wisły. W ramach 
programu w roku 2008 wypuszczono około 330 000 wylęgu łososia oraz zakupiono ikrę łososia z 



 

 
 
 
 

przeznaczeniem do zarybień w roku 2009 (planowana ilość wylęgu – ok. 200 000 szt.). 
Przeprowadzono również wiosenny i jesienny monitoring przeżywalności narybku.  

 
• W latach 2006-2008 WWF we współpracy z polskimi i rosyjskimi partnerami realizował program 

przeniesienia praktycznych doświadczeń bartniczych z Uralu do polskich lasów. W roku 2008 WWF 
wsparł zoorganizowanie w Spale międzynarodowej konferencji popularnonaukowej poświęconej 
możliwości odtworzenia bartnictwa w Polsce jako elementu zrównoważonego leśnictwa, ochrony i 
odtwarzania dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla mieszkańców 
obszarów silnie zalesionych. WWF zorganizował również uroczyste „bartne miodobranie” - pierwsze 
po 100-letniej przerwie. 

 
• W ramach wspierania działań Biebrzańskiego Parku Narodowego na rzecz poprawy stosunków 

wodnych w środkowej części doliny Biebrzy zaburzonych wskutek XIX-wiecznych melioracji, 
przekazano BPN komplet dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji rzeki Jegrzni.  Na 
podstawie tej dokumentacji Biebrzański Park Narodowy wystąpił do Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych o przyznanie środków na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych.  

 
• WWF dofinansował zakup promu umożliwiającego rolnikom dostęp do łąk kośnych, na których  

coroczne koszenie jest jednym z podstawowych warunków zachowania ich wysokich walorów 
przyrodniczych. WWF również wsparł finansowo zorganizowane przez Biebrzański Park Narodowy 
„III Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody ‘Biebrzańskie Sianokosy’”, 
popularyzujących związki pomiędzy zachowaniem tradycyjnego rolnictwa i zachowaniem walorów 
przyrodniczych mokradeł 

 
• Zakończono pierwszą turę opracowanego przez WWF nowatorskiego programu edukacyjnego 

adresowanego do gimnazjów „Łosoś – reaktywacja”, poświęconego ochronie łososia i innych ryb 
wędrownych oraz ochronie rzek. W programie wzięło udział ponad 40 szkół. Rozpoczęto prace nad 
wersją „online” tego programu, który będzie dostępny w roku 2009.  

 
W 2009  roku, poza kontynuacją w/w projektów planowane są trzy nowe projekty: 
1.Ssaki Bałtyckie  
2.Ssaki morskie  
3.projekt związany z Arktyką. 
 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach 
służących realizacvji jej celów statutowych. Cały dochód z tej działalności fundacja przeznacza na 
działalność statutową w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest: 

-doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 

-sprzedaż hurtowa produktów z logo WWF 



 

 
 
 
 

-sprzedaż detaliczna produktów z logo WWF 

-prace badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska 

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

-działalność wydawnicza 

-reklama 

 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji podjęte w roku 2008: 

Nie wystąpiły 

 

Przychody uzyskane w 2008 roku: 

Przychody z działalności statutowej    8 755 322,39zł 

W tym: 

Środki zagraniczne ( z centrali WWF i innych oddz.)                       4 328 071,00 

Dotacje i darowizny krajowe     4 121 847,15 

Pozostałe przychody                                                                                                51 127,96 

Wynik finansowy netto na sprzedaży wyniósł 254 276,28 zł. co stanowi  2,90 % całości osiągniętych 
przychodów. 

Poniesione w 2008 roku koszty: 

na realizację celów statutowych – opp nieodpłatna     4 182 138,43 

na realizację zadań statutowych               2 677 636,98  



 

 
 
 
 

na działalność gospodarczą          327 003,33  

koszty finansowe                 238,04      

koszty   operacyjne                                                                                                     12 288,23 

 

Pracownicy 

Na dzień 31.12.2008 w fundacji zatrudnione były 24 osoby.(średnio roczne w przeliczeniu na pełne etaty 
25,75) 

 

 

Wynagrodzenia 

Z tytułu umów o pracę wypłacono 1 874 242,11 zł brutto, zaś z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacono 
634 969,77 zł brutto. 

Wynagrodzenie Zarządu w 2008 roku wyniosło z tytułu umowy o pracę 297 380,96 zł 

Majątek fundacji 

Fundacja nie udziela żadnych pożyczek pieniężnych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. fundacja posiada: 

na rachunkach bankowych w ING Banku Śląskim  1 766 496,13 zł, zaś w Citi Banku 1 989 923,39 zł. 

Fundacja nie posiada akcji ani obligacji , ani żadnych nieruchomości.. 

Fundacja w 2008 roku nabyła środki trwałe w tym 1 nagrywarka do kaset wideo, 1 skimmer, 1 kopiarka z 
podajnikiem,1 kopiarka A4, obroże z monitoringiem,3 komputery,szafka do sortowania poczty i inne na 
łączną kwotę 118 071,52 zł. 

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu finansowym fundacji. 



 

 
 
 
 

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzane na konto Urzędu 
Skarbowego Warszawa – Mokotów. Ujawniona w sprawozdaniu Finansowym zaległość wynika z terminu 
odprowadzania zaliczek do Urzędu Skarbowego, które potrąca się w grudniu, a odprowadza w styczniu roku 
następnego.  

W 2008r. fundacja co miesiąc odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy, kwartalnie VAT-7,oraz raz do 
roku fundacja składa deklerację CIT-8 wraz z załącznikami. 

W 2008 roku nie była przeprowadzana żadna kontrola  w fundacji. 

 

Warszawa, dn.22.06.2009 

Zarząd: 

 

 

Magdalena Dul Komosińska 

……………………………. 

Gary Miller 

……………………………… 


