SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI OCHRONY GŁUSZCA
ZA II ROK OBRACHUNKOWY KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31.10.2009 R.

1. Fundacja Ochrony Głuszca z siedzibą w Warszawie /00-043/ ul.Czackiego 7/9, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2008 r.
KRS
REGON

0000303057
141380335

NIP

5252425138

Zarząd Fundacji:
Daniel Stanisław Więzik
Prezes Zarządu
zam. 03-291 Warszawa ul. Wincentego 110 m.224
Władysław Marcin Mizia
Wiceprezes Zarządu
zam. 34-340 Jeleśnia ul. Jana Kazimierza 179
Fundacja powołana została w celu ochrony i wzmocnienia populacji rodzimych gatunków
zwierząt dziko żyjących, których istnienie jest w naszym kraju zagrożone.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność także poza
granicami kraju. Cele realizowane są na rzecz całego społeczeństwa, na zasadzie
nieodpłatnej, poprzez:
a/ gromadzenie we współpracy z właściwymi komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi
samorządu terytorialnego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, jak
też organizacjami ekologicznymi oraz innymi podmiotami – informacji na temat stanu
zagrożenia gatunków zwierząt dziko żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej projektom mającym na celu ochronę wybranych
gatunków rodzimej fauny i jej środowiska naturalnego,
c/ monitorowanie stanu populacji, warunków bytowania, ochrony, hodowli i reintrodukcji
wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,
d/ działania mające na celu poprawę warunków bytowania, odbudowe i wzrost liczebności
populacji wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,
e/ działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i zjawisk powodujących regres populacji
wybranych zwierząt gatunków zwierząt dziko żyjących,
f/ prowadzenie akcji zasiedleń wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,
g/ monitorowanie liczebności i działania zmierzające do redukcji liczebności gatunków obcych,
które stanowią konkurencję dla rodzimych gatunków zwierząt,

h/ edukację ekologiczną społeczeństwa, w szczególności młodzieży szkolnej, za pomocą m.in.:
konferencji, szkoleń, akcji, konkursów oraz kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz
prowadzonej przez Fundację działalności wydawniczej i patronackiej.
Główne zdarzenia o charakterze prawnym i prawno-finansowym w działalności Fundacji, w
okresie sprawozdawczym:
1/ Uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego postanowieniem Sądu
Rejonowego dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 27.02.2009 r.
2/ Zakwalifikowanie wniosku Fundacji o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pomoc
dydaktyczna. Polskie kuraki”, w ramach Programu Priorytetowego : Wspieranie edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej – zadania A.2., Wspieranie
produkcji pomocy dydaktycznych, skierowanego do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zawarcie stosownej umowy.
3.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej

4.

Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

5.

Uzyskane przychody łącznie zł 11 021,31 w tym:
-

darowizny

-

zł 6 000,00

-

odsetki

-

zł

13,25

Fundusz założycielski zł 10 000,00
6.

Poniesione koszty:
- na realizację celów statutowych – nie poniesiono

7.

- administracyjne

- zł 9 275,00

- na działalność gospodarczą

- nie podjęto działalności

- pozostałe koszty

- nie poniesiono

a/
Fundacja nie zatrudnia pracowników,
b/
nie wystąpiły,
c/
nie wystąpiły,
d/
nie wystąpiły,
e/
nie wystąpiły,
f/
kwota zł 11 746,31 /wg stanu na dzień zamknięcia roku obrotowego tj.31.10.2009 r./
ulokowana jest na rachunku bankowym /bieżącym/ Fundacji o nr 47 1540 1157 2034 6608
0895 0001 umiejscowionym w Banku Ochrony Środowiska SA. w Warszawie 5. Oddział
Operacyjny /00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 70/80/,
g/
h/

nie wystąpiła
nie nabyto,

i/
j/

nie nabyto,
nie wystąpiła.

8.

Nie wystąpiła.

9.

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe – pozyskane fundusze służą wyłącznie
realizacji celów statutowych Fundacji.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddana żadnej kontroli zewnętrznej. Bieżący
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji.
Informacja dodatkowa:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Fundacji-podjęto 4 uchwały.
Okres minionego roku nie był niestety nazbyt przychylny dla realizacji, przyjętego w roku
poprzednim, planu zakładającego zdecydowaną ekspansję działalności Fundacji nakierowaną
na pozyskanie źródeł finansowego wsparcia Fundacji i istotnych Partnerów do
długookresowej współpracy w realizacji jej celów statutowych i umożliwiających zarazem
uruchomienie na szerszą skalę działań o profilu edukacyjno-ekologicznym. Utrzymująca się
dekoniunktura na rynku gospodarczym, będąca pochodną kryzysu o skali ogólnoświatowej,
zaowocowała znaczącą redukcją środków dedykowanych przez podmioty gospodarcze ale i
również osoby prywatne o zasobnych portfelach na cele społecznie użyteczne. Stąd też wyniki
uzyskane na tym odcinku nie są niestety satysfakcjonujące. Ta niesprzyjająca okoliczność nie
mogła jednakże ważyć na aktywności Fundacji. Do niepodważalnych sukcesów Fundacji
trzeba zaliczyć pomyślne zakończenie wielomiesięcznej żmudnej procedury, której finałem – w
lutym 2009 r. – było uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Jest to znaczący fakt
dla prowadzonej nieprzerwanie kampanii na rzecz pozyskiwania środków niezbędnych na
uruchomienie każdego planowanego przedsięwzięcia Fundacji. Niezwykle ostre rygory
kontrolne jakim poddawana jest każda organizacja tego typu czyni ją przez to wiarygodnym
podmiotem w oczach opinii publicznej i solidnym partnerem dla potencjalnych wspólnych
przedsięwzięć. Także w lutym odbyło się – zorganizowane przez naszą Fundację – pierwsze
seminarium programowe pod hasłem „ Ochrona i reintrodukcja kuraków leśnych”. Miarą
sukcesu seminarium była zarówno bardzo liczna i szeroka reprezentacja środowisk
zaangażowanych w tematykę ochrony kuraków w Polsce, i szerzej – gatunków zwierząt dziko
żyjących , których istnienie jest w naszym kraju zagrożone - ale także zaskakująca ich
aktywność. Obok bowiem członków Rady Programowej Fundacji, działaczy Fundacji obecni
byli m.in.: prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego – Andrzej Gdula,
dyrektor generalny Ochrony Środowiska – Michał Kiełsznia,, poseł na Sejm Stanisław Wziątek,
zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego –
prof.Zygmunt Jasiński, wicedyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Andrzej Jeske ale i także
przedstawiciele innych ośrodków i instytucji zainteresowanych zarówno FOG jak i
problematyką seminarium. Kwestie wiodące to: obecna sytuacja gatunku i jego
poszczególnych populacji, charakterystyka uwarunkowań prawnych związanych z ochroną
głuszców i cietrzewi na tle prawa unijnego i aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.
W czerwcu 2009 r. Fundacja podjęła kolejną inicjatywę , mierzoną konkretnymi działaniami,
prowadzącą w sposób planowy i systematyczny do praktycznego zastosowania pułapek

żywołownych w celu eliminacji drapieżników, które nie będąc naszymi gatunkami rodzimymi,
zagrażają istnieniu rzadkich gatunków naszej fauny, w tym także gatunków łownych i
chronionych. Po długim okresie prac legislacyjnych powstały prawne podstawy do
dokonywania odłowu w pułapki żywołowne populacji drapieżników, w szczególności takich,
jak: lis, norka amerykańska, szop pracz. Wobec tych populacji bowiem odnotowujących
gwałtowny przyrost tradycyjne metody wykonywania polowania przy nazbyt liberalnym
podejściu do gospodarowania populacjami drapieżników w ogóle, nie przynosiły
zamierzonych skutków. Stopień zagrożenia płynący z tego źródła dla zachwianej już
poważnie równowagi przyrodniczej był tak duży, że dopuszczono w sposób legalny
stosowanie dodatkowego narzędzia do stabilizowania sytuacji.
Fundacja przygotowała już projekt pilotażowego Programu pod roboczym tytułem „Pułapki
żywołowne jako instrument ochrony populacji gatunków ptaków gniazdujących na ziemi”
obejmującego swym zasięgiem rejon Dolnego Śląska z uwagi na jego bardzo korzystne
uwarunkowania z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. W dalszej kolejności akcja
obejmować będzie sukcesywnie cały kraj. Po uprzednim rozpoznaniu możliwości realizacji
programu na terenie województwa Dolnośląskiego, w tym uzyskaniu oceny przedsięwzięcia
dokonanej przez najpoważniejszych Partnerów projektu w w/w regionie /m.in.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Oddziału w Legnicy/,
wstępnym wytypowaniu obszarów objętych Programem, ustanowieniu Koordynatorów na
szczeblach regionu i centralnym, prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie tego projektu – zgodnie z przyjętymi wymogami natury formalnoprawnej. Trzeba podkreślić rolę Raportu końcowego jako dokumentu o najistotniejszym
znaczeniu, który będzie sporządzany po zamknięciu projektu.
W realizacji kolejnego celu nakreślonego statutem Fundacja złożyła w czerwcu 2009 r. do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o
dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Wspieranie edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej : Wspieranie produkcji pomocy
dydaktycznych”. Program pn.”Pomoce dydaktyczne. Polskie kuraki” autorstwa Fundacji
zakłada przygotowanie pakietu pomocy dydaktycznych jako elementu wsparcia nauczycieli i
placówek oświatowych w sferze nauczania biologii i ochrony zagrożonych gatunków /biologia
i morfologia kuraków leśnych i polnych, sytuacja kuraków, możliwości i sposoby ratowania
zagrożonych gatunków. Pakiet w skład którego będą wchodzić:
1/
plansze edukacyjne pod hasłem „Polskie kuraki”,
2/
publikacja książkowa „Polskie kuraki”,
3/
przewodnik terenowy „Poznaj cudowną przyrodę wokół polskich kuraków”,
4/
broszura edukacyjna „jak obszary NATURA 2000 pomagają chronić kuraki leśne i
polne”,
5/
edukacyjna gra komputerowa „Życie głuszca”.
Skierowany będzie do 500 szkół na terenie całego kraju oraz do 500 podmiotów
współpracujących z Fundacją, które wyeksponują je w swoich siedzibach gdzie organizowane
są lekcje przyrody dla młodzieży szkolnej lub na ścieżkach edukacyjnych. Zakładamy
szacunkowo, że z zawartością pomocy dydaktycznych zapozna się co najmniej 25 000 uczniów
i ponad 500 nauczycieli. Tym samym nastąpi znaczne rozszerzenie wiedzy odbiorców na
temat bioróżnorodności, problematyki ochrony zwierząt w Polsce.

Z satysfakcja należy podkreślić, że projekt znalazł uznanie w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i już uzyskał stosowne wsparcie finansowe w
formie dotacji.
Aktywność Fundacji na płaszczyźnie edukacyjno-informacyjnej wyrażała się także poprzez
liczne publikacje podnoszące najważniejsze i najbardziej aktualne, z punktu widzenia celów
Fundacji, kwestie w formie wkładki pn. Fundacja Ochrony Głuszca, w czasie trwania całego
okresu sprawozdawczego 2009.
Fundacja objęła także patronatem merytorycznym czwartą edycję programu edukacyjnoekologicznego „Łowca Polskiego” pn. Ożywić pola 2008-2009. Rok cietrzewia. Akcja „Ożywić
pola” organizowana jest od 2005 roku przez redakcję czasopisma „Łowiec Polski” we
współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Przedsiębiorstwem Lasy Państwowe i Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.
Głównymi celami akcji są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego
rozwoju i polityki ekologicznej zaś jej odbiorcami jest młodzież szkolna, nauczyciele,
członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – poprzez udział w akcji myśliwych – oraz leśnicy.
Zwrócić należy uwagę, że propozycja organizatorów programu „Ożywić pola” skierowana do
Fundacji o objęcie jej patronatem merytorycznym jest bez wątpienia ogromnym
wyróżnieniem i wysoką ocena dla jej działalności.
Fundacja współuczestniczyła w przygotowywaniu publikacji w ramach tej akcji a także w
konferencji wieńczącej finał edycji.
W ramach współpracy podjętej w 2008 roku z Międzyregionalną Organizacją Społeczną
„Leningradzkim Związkiem Myśliwych” z Sankt Petersburga kontynuowano prace w ramach
jednego z projektów, którego celem ma być film edukacyjny o głuszcach i cietrzewiach w
Rosji, gromadząc i dokonując wstępnej selekcji materiału zdjęciowego i dźwiękowego.
Zważywszy na podjętą tematykę filmu trzeba mieć pełną świadomość ,iż proces produkcji jest
niezwykle pracochłonny i na efekt końcowy przyjdzie jeszcze poczekać.
Należy jeszcze nadmienić, że w okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała również
umowę zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska SA. w Warszawie będącym Głównym
Sponsorem Fundacji.

Warszawa

Daniel Więzik
Prezes Zarządu
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Wiceprezes Zarządu

