Wilki zasługują na skuteczną ochronę. Jesteś
za? To gramy w tym samym zespole
Czy wilki zasługują na bezpieczne przejścia dla zwierząt, żeby nie musiały ginąć pod kołami
samochodów? Czy zasługują na ochronę przed wnykami i strzelbami kłusowników? Czy powinny być
nadal chronione przed odstrzałem w Polsce?

Czy wilki zasługują na bezpieczne przejścia dla zwierząt, żeby nie musiały ginąć pod kołami
samochodów? Czy zasługują na ochronę przed wnykami i strzelbami kłusowników? Czy
powinny być nadal chronione przed odstrzałem w Polsce? Jeśli zgadzasz się z naszymi
postulatami, to znaczy, że jesteśmy po tej samej stronie. Z Twoją pomocą możemy
skutecznie pracować dla ich lepszej ochrony. Bądź z nami – Twój 1% podatku może wiele
zmienić.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy bezpieczny i bezpłatny program do rozliczenia podatkowego,
dzięki niemu możesz przekazać 1 procent podatku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Nasz nr KRS 0000120960
http://jeden-procent.pracownia.org.pl/drapiezniki

Zobacz, po co są korytarze – film "Dajmy wilkom szansę"
Dlaczego Twój 1% jest dla nas ważny?
Naszą pracę na rzecz przyrody finansujemy z darowizn i dotacji osób prywatnych, a istotnym
wsparciem naszych działań są środki z 1% podatku, przekazywane nam przez osoby, dla których
ważna jest przyroda. W ten sposób dbamy o wilki w Polsce także w Twoim imieniu.
Za pieniądze uzyskane z 1% w 2017 r. :
będziemy patrzeć na ręce myśliwym, władzy i mediom, by przeciwdziałać polityce kłamstw
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i psychozie strachu wywoływanej na potrzeby powrotu wilka na listę gatunków łownych,
będziemy uczestniczyć w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć kolidujących
z siedliskami i korytarzami migracyjnymi wilka tj. drogi szybkiego ruchu czy inwestycje
narciarskie,
będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w precedensową sprawę oskórowania wilka
w Bieszczadach - jesteśmy obserwatorem społecznym w procesie karnym myśliwych, którzy
zostali przyłapani na gorącym uczynku. Upomnimy się o każde zabite nielegalnie zwierzę.
Efekty naszej pracy to m.in.:
przyczyniliśmy się do lepszej ochrony wilków na polsko-słowackim pograniczu dzięki
utworzeniu strefy bez polowań przy granicy z Polską oraz wyeliminowaniu polowań
w słowackich obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest wilk,
przyczyniliśmy się do zmiany warunków polowań na wilki na Słowacji tj. zmniejszenie liczby
wilków do odstrzału, nakaz rewizji polowania przez pracownika służby ochrony przyrody,
zakaz polowania na całe grupy rodzinne,
uruchomiliśmy jeden z nielicznych na świecie i jedyny w Polsce portal korytarze.pl
dedykowany ochronie korytarzy ekologicznych z interaktywną mapą korytarzy migracyjnych,
wskazaliśmy do budowy kilkadziesiąt przejść dla wilków i innych zwierząt, które można
podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują
kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg,
przygotowaliśmy unikatowy poradnik dotyczący projektowania przejść dla zwierząt,
doprowadziliśmy do objęcia w 1995 roku ścisłą ochroną gatunkową rysia, a w 1998 roku także
wilka.
Aby ułatwić Ci przekazanie 1%, przygotowaliśmy bezpieczny i bezpłatny program do rozliczenia
podatkowego.
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Zalety naszego programu do rozliczenia podatkowego
Przekazując 1% swojego podatku na nasze działania, możesz skorzystać z łatwego w obsłudze
programu do rozliczenia PIT. Jego zalety to m.in. możliwość wypełnienia on-line, bez instalacji, pełna
współpraca z e-Deklaracjami Ministerstwa Finansów, przydatne narzędzia, w tym PIT Kreator –
inteligentny pomocnik, dzięki któremu osoby niemające wiedzy podatkowej bez problemu poradzą
sobie z wypełnieniem PIT-a.
Dziękujemy!
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