REGULAMIN PRZYZNANIA I PRZEKAZANIA NAGRODY PIENIĘŻNEJ ZA POMOC W UJĘCIU
SPRAWCY SKŁUSOWANIA RYSICY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(dalej: „Regulamin”)
Warszawa, dnia 24 marca 2022 r.

1. Niniejsze zapisy określają zasady przyznania nagrody pieniężnej (dalej: „Nagroda”) za
pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców skłusowania rysicy (dalej:
„Kłusownik/Kłusownicy”) w lutym 2022 r. w województwie zachodniopomorskim.
2. Fundatorem nagrody pieniężnej jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul.
Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa (dalej: „WWF”).
3. Nagroda wyniesie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.
4. Nagroda zostanie przyznana przez WWF osobie (dalej: „Informator”), która przyczyni
się do ujęcia Kłusownika, w szczególności poprzez poinformowanie o potencjalnym
sprawcy zdarzenia Policji.
5. Informacje o wyznaczeniu nagrody dla Informatora za działania wskazane w pkt 3
powyżej zostaną umieszczone na stronie WWF i Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego.
6. Nagroda zostanie przekazana przez WWF Informatorowi w terminie 30 dni od
wpłynięcia
do
właściwego
Sądu
aktu
oskarżenia
przeciwko
Kłusownikowi/Kłusownikom wskazanym przez Informatora.
7. Nagroda zostanie wypłacona przelewem bankowym na rachunek wskazany przez
Informatora.
8. W przypadku, gdy do ujęcia Kłusownika/Kłusowników przyczyni się więcej niż jedna
osoba, Nagroda zostanie podzielona po równo dla wszystkich osób.
9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych od Nagrody WWF obliczy, pobierze i uiści organowi podatkowemu podatek
dochodowy w wysokości 10% wartości tej Nagrody.
10. WWF zachowa w poufności wszelkie informacje o osobie Informatora, w szczególności
zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które wypełniać mogą
znamiona działania na szkodę Informatora, w tym umożliwiające identyfikację jego
osoby.

11. Celem wypłaty Nagrody osoba, która ujawniła dane Kłusownika/Kłusowników zgłosi
się pisemnie do Fundacji WWF podając swoje dane osobowe w postaci imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego. Podanie przez
Informatora danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o
którym mowa w punkcie 4 Regulaminu.
12. Powyższe dane, jak i przekazanie informacji o sprawcy/sprawcach skłusowania rysicy
do Policji zostaną zweryfikowane przez WWF poprzez wgląd do akt postępowania
przygotowawczego.
13. WWF zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalizmu,
uczciwości i etyki w miejscu pracy oraz w swoich działaniach. W związku z tym WWF
przyjął Kodeks etyczny WWF oraz Politykę przeciwdziałania oszustwom i korupcji
WWF, które znajdują się pod linkiem: https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Administratorem danych osobowych Informatora będzie Fundacja WWF Polska
z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail:
kontakt@wwf.pl .
15. WWF zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu.

