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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 w tym ssaków bałtyckich,
lasów, rzek, klimatu, promowania zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rybołówstwa. W swojej
działalności fundacja nadal 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 2009 roku w ramach działalności statutowej nieodpłatnej:
1. Projekt „ Ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagranymi wyginięciem”
•

Udział WWF Polska w przedsięwzięciu charytatywnym EccoWalkathon 2009, zbieranie funduszy na
projekt dotyczący ochrony niedźwiedzia polarnego w Arktyce.

•

Międzynarodowe warsztaty CITES dla funkcjonariuszy służby celnej i inspekcji środowiskowej z
Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi (60 uczestników).

•

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii dla przedstawicieli służb wdrażających CITES z Polski oraz
Litwy. Współpraca z Botanicznym Ogrodem Królewskim w Kiew, UK Border Agency.

•

Wyjazd szkoleniowy na kurs CITES w Wlk. Brytanii dla koordynatorów ds. CITES z regionów
priorytetowych.

•

Analiza trendów handlu zagrożonymi gatunkami na rynku wewnętrznym Polski-przeprowadzenie
monitoringu i napisanie raportu. Raport został wydany i rozesłany do zainteresowanych instytucji
oraz koordynatorów CITES w całym kraju.

•

Szkolenia regionalne w ramach drugiej fazy spotkań dla policji z Komend Wojewódzkich i
prokuratorów w 2 regionach priorytetowych ( 80 uczestników).

•

Działania informacyjne na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu kawiorem skierowane do
konsumentów i sektora handlowego – wydanie ulotki dla konsumentów oraz broszury dla sektora
handlowego. Akcja WWF Polska uzyskała patronat Ministra Środowiska.

•

Spotkanie Grupy Roboczej ds. CITES. 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.

2. Projekt „ Odra”
•

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 w tym zwalczania
negatywnych skutków erozji wgłębnej rzeki poprzez dodawanie rumoszu (metoda która ma zostać

zastosowana poniżej budowanego stopnia wodnego Malczyce)
•

Przygotowano i złożono do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych projekt pt.
”Zwiększenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Odry w okolicy budowanego stopnia
wodnego Malczyce”. opracowano dokument pt. „Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej
rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. Synteza”, który będzie dystrybuowany w 2010 roku w wersji
polskiej i angielskiej; opracowanie to zostało już przekazane do Prezesowi Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej;

•

Trwają prace nad przygotowaniem niezależnej analizy projektu modernizacji stopnia wodnego w
Brzegu Dolnym pod kątem maksymalizacji efektów funkcjonowania przepławki dla ryb i innych
organizmów wodnych;

•

Rozpoczęto przygotowanie oceny możliwych konsekwencji przyrodniczych w przypadku regulacji
dolnej Odry;

•

Rozpoczęto prace nad aktualizacją Atlasu Terenów Zalewowych Odry, wydanego przez WWF
Niemcy (Auen Institut Rasttat) w 2000 r. Aktualizacja ma zawierać m.in. informację o obszarach
N2000 w dolinie Odry;

•

Prowadzony jest stały monitoring ogłoszeń o postępowaniach administracyjnych prowadzonych dla
istotnych inwestycji w dolinie Odry, których realizacja może negatywnie oddziaływać na środowisko
przyrodnicze doliny Odry;

•

Prowadzony jest stały monitoring postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji „zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz” ze względu na przewidywane oddziaływanie tej
inwestycji na odcinek około 200 km doliny Odry i 5 obszarów NATURA 2000.

•

Opracowany przez WWF wstępny projekt Planu Ochrony dla obszaru „Łęgi Odrzańskie” został
przekazany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

•

Kierownik projektu bierze czynny udział w pracach Komitetu Sterującego Programu dla Odry 2006,
Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Rad Dorzecza (Środkowej Odry przy RZGW Wrocław oraz
Dolnej Odry przy RZGW Szczecin), Komisji ds. Udziału Społecznego przy Dyrektorze RZGW we
Wrocławiu.

•

Prowadzony jest monitoring zmian w nowelizowanej Ustawie Prawo Wodne pod kątem transpozycji
Ramowej Dyrektywy Wodnej – zadanie wspólne z projektem „Rivers for Life”

•

Rozpoczęto przygotowania konferencji pt. „Powódź a Środowisko”, która odbędzie się na terenie
Dolnego Śląska i organizowana jest wspólnie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu;

•

Przedstawiciel WWF zaangażował się w przygotowanie publikacji pt. „Komunikacja, świadomość
społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000” - „Natura 2000 a gospodarka wodna” wydanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska;

•

W ramach realizowanego projektu rewitalizacji nadodrzańskiech terenów nadrzecznych odebrano
cześć dokumentacji projektowych (projekt „Domaszków – Tarchalice. Odtworzenie naturalnej
retencji”). Dokumentacja została przygotowana planowo zgodnie z założonym harmonogramem.

Poniżej wymienione są opracowania, które zostały do tej pory wykonane:
3. Projekt „Zrównoważone rybołówstwo”
•

Publikacja i dystrybucja, we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni, raportu „Mniej
statków – więcej ryb? Społeczno ekonomiczne skutki redukcji floty na Morzu Bałtyckim” w języku
polskim i angielskim. Celem niniejszej publikacji jest ocena społeczno – ekonomicznych efektów
procesu złomowania statków rybackich, jaki miał miejsce w rejonie Morza Bałtyckiego, a w
szczególności w Polsce, w oparciu o środki FIFG oraz odpowiedź na ile działanie to było efektywne
w sensie ekonomicznymi i spełniło założone cele. Publikacja rozesłana została do wszystkich stron
zainteresowanych tematyką rybołówstwa w Polsce jak i w obrębie Morza Bałtyckiego

•

Powołanie Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa. Z inicjatywy WWF Polska
powstał Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa (zwany dalej „Okrągłym Stołem”). Okrągły
stół jest nieformalnym i dobrowolnym forum, ukierunkowanym na zagadnienia dotyczące polskiego
rybołówstwa bałtyckiego, ochronę środowiska morskiego oraz zagadnienia naukowe związane z
Morzem Bałtyckim. Wśród członków Okrągłego Stołu znajdują się rybacy, naukowcy, i pozarządowe
organizacje ekologiczne. W roli obserwatorów w spotkania uczestniczą przedstawiciele
Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2009 Okrągły Stół
spotkał się 4 razy. Podczas spotkań poruszana była tematyka segmentacji polskiej floty rybackiej oraz
systemy zarządzania polskim rybołówstwem. Obszerny raport podsumowujący spotkania został
przesłany stronie rządowej i organizacją producenckim.

•

Publikacja i dystrybucja polskiej wersji broszury „Morze możliwości dla Europy”. W broszurze
przedstawiamy główne postulaty, jakie powinny być spełnione, aby zreformowana Wspólna Polityka
Rybacka gwarantowała zrównoważona przyszłość rybołówstwu. Broszura dystrybuowana podczas
licznych spotkań o tematyce rybackiej w Polsce.

•

Organizacja pokazu filmu „The End of the Line” podczas The Tall Ships` Races w Gdyni w lipcu
2009 roku. Film „ten jest pierwszym pełnometrażowym dokumentem ukazującym negatywne
oddziaływanie niewłaściwych praktyk rybackich na środowisko morskie. Główny cel pokazu –
zwiększenie świadomości społecznej w odniesieniu do problemów rybołówstwa.

•

Złożenie wnioski do Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwoju sektora rybołówstwa i
nabrzeżnych obszarów rybackich na projekt o tytule „Poprawa stanu ekosystemu Bałtyku poprzez
działania czynne mające na celu ograniczenie ilości zalegającego w morzu utraconego sprzętu
połowowego”. Głównym celem projektu są działania przyczyniające się do eksploatowania
ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku polegające na usuwaniu i ograniczaniu ilości
zalegającego w Bałtyku utraconego sprzętu połowowego oraz unieszkodliwianiu odpadów. Projekt w
trakcie oceny przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

•

WWF aktywnie uczestniczy 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. Ewa Milewska jest członkiem
Tymczasowego Komitetu Sterującego Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa.

4. Projekt „Klimat i energia”
•

Przeprowadzono w Poznaniu i Warszawie udaną akcję Earth Hour 2009 , w wydarzeniu wziął udział
m.in. Pałac Prezydenta RP i KPRM. Prezydent Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz wzięła udział w
wygaszeniu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

•

WWF Polska, dostrzegając wagę kwestii efektywności energetycznej, zajęła się oceną stopnia
poprawnego wdrożenia odpowiednich dyrektyw regulujących kwestie ochrony cieplnej budynków
(EPBD) i ich certyfikacji oraz dyrektywą nt. produktów zużywających energię elektryczną, tzw. EuP,
Eco Design.

•

Na zlecenie WWF wykonany został m.in. raport pt. „Analiza potencjału zmniejszenia zużycia energii
w nowych budynkach, w wyniku zastosowania wyższych standardów w zakresie izolacyjności
przegród zewnętrznych”.

•

Jego uzupełnienie stanowił raport termowizyjny, obrazujący stopień wypełnienia standardów przez
deweloperów stawiających obecnie nowe osiedla. Wyniki obu raportów, wskazujące na duże
możliwości poprawy stopnia ochrony cieplnej nowych i termo-modernizowanych budynków w
Polsce, zostały upowszechnione w mediach ogólnopolskich i branżowych, a także przekazane
polskim parlamentarzystom i posłom Parlamentu Europejskiego.

•

Przygotowano interpelację dotyczącą niewystarczającego stopnia ochrony cieplnej budynków w
Polsce.

•

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, w którym uczestniczyli najważniejsi polscy politycy,
WWF zorganizował dwudniowy happening, mający na celu przekonanie delegatów, że działanie na
rzecz ochrony klimatu powinno być jednym z ich priorytetów. W dniach 9 i 10 września sześć gałek
ocznych obserwowało polityków wchodzących i wychodzących z obiektów Forum, pokazując, że
świat przygląda się ich działaniom. WWF starał się także wskazać kierunek, w jakim powinna
podążać polska polityka klimatyczna, by efektywne włączyć się w międzynarodowe działania na
rzecz klimatu.

•

19 października 2009 WWF zorganizował happening przed Ministerstwem Finansów oraz przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Trzej politycy – premier Donald Tusk, minister finansów Jacek
Rostowski oraz minister Gospodarki Waldemar Pawlak – smażyli model kuli ziemskiej na wielkiej
patelni z hasłem „Stop zmianom klimatu, nie chcemy się usmażyć!”. Happening odbywał się w
kontekście zbliżających się spotkań Rady Europejskiej oraz rady ECOFIN. W ramach wydarzenia
zaprezentowano najnowszy raport WWF Climate Solutions 2.

•

20 listopada 2009 WWF uczestniczył w happeningu zorganizowanym przez organizacje skupione pod
szyldem kampanii „Ty decydujesz”. Sześć wielkich gałek ocznych ponownie obserwowało polityków
i gości obchodów dwulecia rządu Donalda Tuska, przypominając, że świat nieustannie na nich patrzy
i oczekuje ambitnych działań przed i podczas konferencją COP15 w Kopenhadze.

•

Przedstawiciel WWF Polska wziął udział w konferencji UNFCCC COP15 w Kopenhadze oraz w
spotkaniach towarzyszących

5.Projekt „Duże Drapiezniki ”
•

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

•

Urodzony w niewoli młody ryś został wypuszczony na wolność

•

W celu wzbogacenia puli genowej rentrodukowanych w Puszczy Piskiej rysi sprowadzono z Łotwy
(ogród zoologiczny) młodego rysia – samca

•

Wybudowano nową wolierę reintrodukcyjną w Puszczy Piskiej (Nadleśnictwo Spychowo);
przeniesiono tam młodego rysi oraz 2. osobniki dorosłe (samica i samiec)

•

Przygotowano opracowanie dot. rejonów gwarowania niedźwiedzi w polskich Karpatach – rejon
bieszczadzki oraz rejon Tatry – rejon (na ukończeniu)

•

W celu poprawy sytuacji pokarmowej niedźwiedzi prowadzono rewitalizację starych sadów –
przeprowadzono zabiegi na ponad 1500 drzew oraz posadzono ok. 500 młodych drzewek.

•

W celu ochrony pasiek przed zniszczeniami przez niedźwiedzie przekazano pszczelarzom – 10
zestawów nowoczesnych pastuchów (wraz z panelami słonecznymi)

•

Dla ochrony zwierząt hodowlanych przed atakami wilków przekazano hodowcom w Polsce
południowo-wschodniej i północno-wschodniej 34 zestawy pastuchów elektrycznych oraz 5 psów
rasy owczarek podhalański

•

Rozpoczęto produkcję 4 filmów – o rysiu, wilku, niedźwiedziu i o korytarzach ekologicznych

•

W lipcu 2009 roku WWF Polska zorganizował w Bieszczadach imprezę plenerową poświeconą
promocji, którą odwiedziło ok. 1000 osób – turyści, miejscowi hodowcy.

6.Projekt „Rzeki dla Życia”
•

W ramach wsparcia dla usuwania uchybień w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej rozpoczęto
prace nad ekspertyzą prawną oceniającą projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, pod kątem
zgodności projektu ze wspólnotowym prawodawstwem. Ekspertyza zostanie przekazana
Ministerstwu Środowiska na początku 2010r.

•

W ramach społecznych konsultacji procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

opracowano i przekazano KZGW ocenę planów gospodarowania wodami w dorzeczu Odry i Wisły.
Rozpoczęto ocenę Programu Wodno-środowiskowego Kraju.
•

Kierownik projektu „Rzeki dla Życia” brał udział w pracach Rady Dorzecza Regionu Wodnego
Górnej Wisły przy RZGW Kraków, Stałej Komisji ds. Udziału Społecznego przy RZGW Kraków,
Rady Dorzecza Regionu Wodnego Środkowej Wisły przy RZGW Warszawa oraz Zespołu ds.
Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Departamencie Rybołówstwa Min. Rolnictwa i RW.
Został również powołany na członka Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

•

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wstępnie zaaprobowało wniosek o przyznanie
środków na udrożnienie Rzeki Białej dla wędrówki ryb i innych zwierząt wodnych i lądowych.
Wniosek ten opracował RZGW Kraków wspólnie z WWF i IOP w Krakowie, na bazie projektów
technicznych udrożnienia czterech najważniejszych przeszkód dla wędrówki ryb na rzece Białej (trzy
z tych projektów w latach ubiegłych sfinansował WWF).

•

Zakończono trwający 5 lat, pilotażowy etap programu restytucji łososia na najważniejszych
historycznych tarliskach tego gatunku w zlewni górnej Wisły. Program był realizowany przez WWF
we współpracy z RZGW w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i PZW. W 2009r
(ostatnim roku trwania pilotażowego etapu programu) wypuszczono do rzek i potoków około 240 000
wylęgu łososia. Przeprowadzono również wiosenny i jesienny monitoring przeżywalności narybku
oraz opracowano raport podsumowujący doświadczenia zebrane w trakcie realizacji programu
restytucji łososia.

•

Rozpoczęto prace nad przetłumaczeniem na język polski rekomendowanego przez FAO podręcznika
budowy i monitorowania przejść dla ryb.

•

Znowelizowano 5 poradników prawnych dla organizacji pozarządowych dot. społecznego udziału w
gospodarowaniu rzekami oraz opracowano poradnik prawny dot. stosowania w praktyce Ustawy o
zapobieganiu szkodom w środowisku ich naprawie. Opracowano również roboczą wersję poradnika
prawnego adresowanego do szerokich kręgów odbiorców, poświęconego interwencjom w
przypadkach łamania prawa w odniesieniu do środowiska i przyrody.

•

Zorganizowano w Warszawie plenerowe wydarzenie edukacyjne „Odkrywamy Wisłę” poświęcone
przyrodzie Wisły. Wzięło w nim udział kilka tysięcy warszawiaków.

•

Udzielono wsparcia dla wydania albumu „Wisła Królowa Rzek” – pierwszej tego typu publikacji
ilustrującej unikatowe walory krajobrazowe i przyrodnicze najbardziej naturalnego, środkowego
odcinka Wisły.

•

Zakończono drugą turę opracowanego przez WWF nowatorskiego programu edukacyjnego
adresowanego do gimnazjów „Łosoś – reaktywacja”, poświęconego ochronie łososia i innych ryb
wędrownych oraz ochronie rzek. W programie, dostępnym online, wzięło udział ponad 30 szkół.

•

Opracowano 2 internetowe animowane quizy poświęcone biologii i ochronie łososia i jesiotra w
Polsce.

7.Projekt „Ssaki Bałtyckie”
•

Wydanie Błękitnego poradnika (50 tys. egzemplarzy): od marca do czerwca trwały prace nad
przygotowaniem „Błękitnego poradnika”, którego celem jest edukacja społeczeństwa pod kontem
zachowania w przypadku spotkania foki lub morświna. Poradnik rozdystrybuowano m.in. wśród
wolontariuszy Błękitnego patrolu WWF, instytucji zlokalizowanych w gminach nadmorskich
(szkoły, urzędy gmin i miast, wojsko, itd.) oraz podczas zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races
w Gdyni.

•

Uruchomienie patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże Bałtyku:

•

We wrześniu i październiku wyprodukowano i rozdystrybuowano 5 tys. szt. plakatów
rekrutacyjnych oraz specjalny dodatek do dziennika Metro. W mediach lokalnych ukazały się
ogłoszenia nt rekrutacji wolontariuszy Błękitnego patrolu WWF. Przeprowadzono także
spotkania informacyjne, a później rozmowy rekrutacyjne w 10 miejscowościach na wybrzeżu.

•

Rekrutowano członków Błękitnego patrolu i wyposażono ich w odpowiedni sprzęt. W grudniu
przeprowadzono 2 tury szkolenia wolontariuszy w Stacji Morskiej w Helu, a partner projektu
(UG) odebrał specjalistyczny samochód oraz przyczepę do transportu ssaków morskich.

•

Stworzenie bazy danych nt. ssaków bałtyckich i ich ostoi: została stworzona baza danych nt.
ssaków bałtyckich i ich ostoi w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża.
Zlecono wprowadzenie danych z 2009 r.

•

Wprowadzanie fok urodzonych i rehabilitowanych w Stacji Morskiej: partner projektu (UG)
dokonał odbioru niezbędnego dla leczenia i rehabilitacji ssaków morskich sprzętu medycznego:
wirówki laboratoryjnej, sterylizatora i zamrażarki. Od marca koszty utrzymania basenów
hodowlanych, stada rozrodczego oraz młodych fok są kwalifikowane jako wkład własny
ponoszony przez partnera projektu Fundacje Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

•

Wydarzenie medialne na Dworcu Centralnym: 25 czerwca odbył się event na warszawskim
Dworcu Centralnym, którego celem było oficjalne poinformowanie mediów o projekcie WWF
„Ssaki bałtyckie” oraz edukacja polskiego społeczeństwa, jak należy zachować się na plaży w
przypadku zaobserwowania foki.

•

Strona www.ssakibaltyckie.wwf.pl: powstała strona internetowa projektu, która jest w pełni
funkcjonalna.

•

Zlot żaglowców w Gdyni: w dniach 2-5 lipca WWF był obecny na The Tall Ships’ Races. WWF
przygotował specjalne stoisko, na którym można było się dowiedzieć więcej o ssakach
bałtyckich. WWF zorganizował również pokaz filmów poświęconych Bałtykowi.

•

Rozpowszechnianie informacji o projekcie w środowiskach fachowych: kierownik projektu oraz
kierownictwo Stacji Morskiej UG (partner projektu) wzięli udział w licznych spotkaniach i
konferencjach.

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 2009:
Uchwała Nr 01/10/2009 Zarządu Fundacji z dnia 25.09.2009 r o wejściu z dniem 01.10.2009r nowego
Regulaminu Pracy podpisana przez Dyrektora Naczelnego Zarządu - Magdalenę Dul – Komosińską.

Przychody uzyskane w 2009 roku:
Przychody z działalności statutowej
W tym:

9 083 579,03

Środki zagraniczne ( z centrali WWF i innych oddz.)

3 193 377,98

Dotacje i darowizny krajowe

3 195 880,62

Pozostałe przychody

2 694 320,43

Wynik finansowy netto na sprzedaży wyniósł 321 537,19 zł. co stanowi 4,76 % całości osiągniętych
przychodów.
Poniesione w 2009 roku koszty:
na realizację celów statutowych – opp nieodpłatna
na działalność gospodarczą

6 586 908,35
917 579,50

koszty finansowe

1 640,68

koszty operacyjne

1 331,40

Pracownicy
Na dzień 31.12.2009 w fundacji zatrudnionych było 25 osób.(średnio roczne w przeliczeniu na pełne etaty
23,96~24)
Wynagrodzenia
Z tytułu umów o pracę wypłacono 1 844 505,98 zł brutto, zaś z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacono
751 812,87 zł brutto.Wynagrodzenie Zarządu w 2009 roku wyniosło z tytułu umowy o pracę 192 119,04 zł
Majątek fundacji
Fundacja nie udziela żadnych pożyczek pieniężnych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. fundacja posiada:
na rachunkach bankowych w ING Banku Śląskim 1 473 352,40 zł, zaś w Citi Banku 3 663 657,31 zł.

Fundacja nie posiada akcji ani obligacji , ani żadnych nieruchomości..
Fundacja w 2009 roku nabyła środki trwałe (w tym: 1komputer stacjonarny, 4 laptopy, wolierę dla rysia ) na
łączną kwotę 106 338,06 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 2009r. fundacja co miesiąc odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy, kwartalnie VAT-7,oraz raz do
roku fundacja składa deklerację CIT-8 wraz z załącznikami.
W 2009 roku przeprowadzone było badanie bilansu za rok 2008 przez niezależnego biegłego rewidenta..

Warszawa, dn.21.06.2010
Zarząd:
Magdalena Dul-Komsińska
………………………………
Gary Miller
……………………………….

