
Informacja o sponsorach projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” 

Budżet projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” wynosi 5.4 mln €. W 75% (4 

mln €) finansowany jest przez fundusz LIFE-Przyroda Unii Europejskiej. Pozostałe 1,4 mln € 

zostało sfinansowane przez OTOP (200.000 €, czyli 4%), sześciu partnerów projektu (9%) oraz 

trzy organizacje współfinansujące (12%): RSPB (457.000 €), Swarovski Optik (150.000 €) i Cemex 

Polska (25.000 €).  

 

Program LIFE Przyroda Unii Europejskiej: 

Zainicjowany w 1992 r. przez Komisję Europejską program LIFE (Instrument finansowy na rzecz środowiska) jest 

jednym z najważniejszych punktów polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Program LIFE wnosi wkład w 

realizację, rozwijanie i doskonalenie wspólnotowej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska oraz 

we włączanie kwestii ochrony środowiska do innych polityk UE. W ramach programu wspierane jest opracowanie 

nowych rozwiązań dla problemów środowiska naturalnego, w obliczu których stoi UE, oraz podejmowanie 

wysiłków zmierzających do realizacji polityki Wspólnoty określonej w wspólnotowym programie działań w zakresie 

środowiska naturalnego. 

Program składa się z trzech podprogramów: LIFE-Środowisko, LIFE-Przyroda i LIFE-Komunikacja, z których każdy 

poświęcony jest jasno określonym zagadnieniom, w tym podprogram LIFE Przyroda koncentruje się na wspieraniu 

kosztów zarzadzania Europejską siecią obszarów chronionych Natura 2000. 

 

 

RSPB (Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, partner BirdLife International w UK): 

RSPB jest najstarszą i największą europejską organizacją zajmującą się ochroną przyrody. Działa od 122 lat i ma 

ponad milion członków. W Wielkiej Brytanii organizacja prowadzi ponad 200 rezerwatów przyrody o łącznej 

powierzchni 200 tys. ha.  

Jako partner BirdLife International wspiera działalność innych organizacji zrzeszonych w BirdLife.  

RSPB koordynuje i wspiera ochronę wodniczki na wszystkich obszarach jej występowania. Z tego powodu RSPB 

przekazało 457.000 € dofinansowania do projektu. Środki te zostały przeznaczone głównie na zakup gruntów i 

utworzenie rezerwatów przyrody dla wodniczki.  



 

Swarovski Optik: 

Firma Swarovski Optik z siedzibą w Absam w Austrii została założona w 1949 r. Specjalizuje się w produkcji bardzo 

precyzyjnych urządzeń optycznych spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Szacunek dla przyrody jest 

ważny element filozofii firmy i znajduje odzwierciedlenie w dbałości o ochronę środowiska przy produkcji, a także 

w zaangażowaniu w długoterminowe projekty jego ochrony.  

Carina Schiestl-Swarovski, prezes zarządu Swarovski Optik, podsumowuje pełne szacunku podejście firmy do 

ochrony  środowiska: „Pracujemy w symbiozie z naturą i środowiskiem naturalnym, ponieważ to stanowi podstawę 

funkcjonowania naszej firmy. Dobra kondycja środowiska naturalnego pozwoli naszym klientom w pełni cieszyć się 

niezapomnianymi wrażeniami z jego obserwacji”.  

Austriacki producent optyki odegrał ważną rolę w historii tego projektu. W 1993 roku darowizna przekazana przez 

firmę Swarovski Optik umożliwiła zakup 180 ha ziemi przeznaczonej pod rezerwat zarządzany przez OTOP w 

Karsiborskiej Kępie. Jest to jedno z ostatnich siedlisk wodniczki na Pomorzu Zachodnim.  

Swarovski zapewnił również wkład własny do projektu “Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech” realizowanego 

od 2005 roku. Środki te zostały przeznaczone na zakup gruntów przy Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie 

utworzono nowe rezerwaty przyrody.  

 

 

Cemex Polska: 

CEMEX jest meksykańskim koncernem produkującym i dostarczającym wysokiej jakości produkty (przede 

wszystkim cement, beton i kruszywo) oraz usługi budowlane klientom w ponad 50 krajach. W Polsce CEMEX zalicza 

się do krajowej czołówki producentów materiałów budowlanych. 

Dbałość o stan środowiska naturalnego od lat stanowi integralny element strategii rozwoju firmy. Zgodnie z 

przyjętą polityka środowiskową CEMEX racjonalnie gospodaruje zasobami, zapobiega i ogranicza do minimum 

swoje oddziaływanie na otoczenie, w tym na różnorodność biologiczną. CEMEX nie tylko podejmuje działania 

mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej swoich pracowników, ale również wspiera lokalne projekty 

służące ochronie przyrody bądź poprawie stanu środowiska. Jednym z głównych tematów zainteresowania CEMEX 

jest realizowany przez OTOP projekt mający na celu ochronę rzadkiego gatunku ptaka - wodniczki, która gnieździ 

się między innymi na Torfowiskach Chełmskich w okolicy zakładu Cementownia Chełm. Po finansowym wsparciu 

dla dobiegającego końca projektu ochrony wodniczki w Polsce i w Niemczech CEMEX po raz kolejny zaangażował 

się we współpracę z OTOP, przy kolejnym dodatkowym projektu LIFE+ „wodniczka i biomasa”. Tym razem obok 

wsparcia finansowego CEMEX zamierza również przeprowadzić testy współspalania w piecu obrotowym w 

Cementowni Chełm biomasy pochodzącej z pielęgnacji siedlisk wodniczki w rejonie Chełma.  


