SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI OCHRONY GŁUSZCA
ZA III ROK OBRACHUNKOWY KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31.10.2010 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
zam. 34-340 Jeleśnia

Wiceprezes Zarządu
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:
-

Zawarcie w dniu 13.01.2010 r. „Umowy nr 7/2010/Wn-07/EE-EE/D o dofinansowanie
w formie dotacji” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a realizacji przedsięwzięcia
nieinwestycyjnego pn. „Pomoc dydaktyczna”, w ramach Programu Priorytetowego :
Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej
oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują
przekroczenia standardów środowiska, Działanie A.4., Wspieranie produkcji pomocy
dydaktycznych.

-

Zawarcie w dniu 16.06.2010 r. „Umowy pożyczki” ze Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą „FONON” z siedzibą w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii
Krajowej 18, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000152347, NIP 527-23-99-562.

3.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej.

4.

Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

5.

Uzyskane przychody łącznie zł 515.280,93 w tym:
-

darowizny

-

zł 115.038,97

-

odsetki bankowe

-

zł

-

dotacje

-

zł 398.490,00

-

pozostałe

-

zł

5,45

1.746,51

Fundusz założycielski zł 10 000,00
6.

Poniesione koszty:
- na realizację celów statutowych – zł 399.256,19

7.

- administracyjne

- zł

- na działalność gospodarczą

- nie podjęto działalności

- pozostałe koszty

- zł

a/
b/
c/
d/
e/
f/

2.578,50

4.000,00

Fundacja nie zatrudnia pracowników,
nie wystąpiły,
nie wystąpiły,
nie wystąpiły,
nie wystąpiły,
kwota zł 915,37 /wg stanu na dzień zamknięcia roku obrotowego

tj.31.10.2010 r./ ulokowana 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/
i/
j/

nie wystąpiła
nie nabyto,
nie nabyto,
nie wystąpiła.

8.

Nie wystąpiła.

9.

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe – pozyskane fundusze służą
wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji. Składane deklaracje podatkowe :
CIT-8 oraz CIT-8-0.
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 10 posiedzeń Zarządu - podjęto 7 uchwał.
W okresie sprawozdawczym zaczynającym się 01.11.2009 r. i kończącym 31.10.2010
r. aktywność Fundacji Ochrony Głuszca skoncentrowana była przede wszystkim na:
realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomoc dydaktyczna” (Polskie kuraki-tytuł przyjęty dla
identyfikacji tematyki objętej programem) współfinansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
działaniach promujących Fundację i propagujących jej misję i cele, działaniach na
płaszczyźnie edukacyjno-informacyjnej, działaniach na rzecz pozyskania źródeł
finansowego wsparcia działań statutowych Fundacji, monitorowaniu stanu prac
legislacyjnych w kwestiach istotnych dla ochrony zwierząt dziko żyjących i ich
środowiska, inicjowanych i podnoszonych na forach publicznych przez Fundację.
Sprawą wagi najwyższej dla Fundacji była kontynuacja przedsięwzięcia podjętego w
roku sprawozdawczym 2009 pn. „Pomoc dydaktyczna” (Polskie kuraki), w ramach
programu: Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym gospodarki
wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których
występują przekroczenia standardów środowiska, zadania A.4.-wspieranie produkcji
pomocy dydaktycznych. Nadanie temu zadaniu statusu priorytetu wydaje się
oczywiste, zważywszy iż było to pierwsze zadanie podjęte z inicjatywy Fundacji o
takiej skali finansowania i z wykorzystaniem środków publicznych, jak i z uwagi na
przedmiot zadania i charakter odbiorców pomocy dydaktycznych powstałych w
efekcie realizacji przedsięwzięcia. Dla przypomnienia: celem podjętego
przedsięwzięcia było przygotowanie szeregu pomocy dydaktycznych jako
instrumentów wspierających kadrę nauczycieli w procesie nauczania młodzieży
szkolnej biologii i ochrony zagrożonych gatunków, w tym konkretnym przypadku
kuraków zarówno leśnych (cietrzewia, głuszca, jarząbka) jak i polnych (kuropatwy,
przepiórki , bażanta), i innych gniazdujących na ziemi. Pierwotnie zakładano
przygotowanie pakietu 5 unikalnych pomocy dydaktycznych: plansz edukacyjnych
pod hasłem „Polskie kuraki”, publikacji książkowych „Polskie kuraki”, przewodnika
terenowego „Poznaj cudowną przyrodę wokół polskich kuraków”, broszury

edukacyjnej „Jak obszary Natura 2000 pomagają chronić kuraki leśne i polne” oraz
edukacyjnej gry komputerowej „Życie głuszca”. Upływ czasu jaki towarzyszył
procesowi wypracowywania wszystkich najistotniejszych warunków umowy
gwarantującej Fundacji pozyskanie niezbędnych środków w formie dotacji, który
zaowocował zawarciem umowy z Dotującym tj. Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, siłą rzeczy zweryfikował zarówno zakres zadania
jak i przyjęte w początkowej fazie koszty jego realizacji. Także pozyskana w
międzyczasie wiedza na temat dopuszczalnej kwoty dotacji ze strony NFOŚ i GW, w
ramach wspierania produkcji pomocy dydaktycznych, wpłynęła na zmianę pierwotnej
koncepcji. Wobec powyższego niezbędnym stało się zweryfikowanie pierwotnego
założenia przygotowania pomocy dydaktycznych w tak szerokim zakresie. Strony
przyjęły, że pełne osiągnięcie założonego efektu rzeczowego oraz ekologicznego
(podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej) będzie zapewnione przy
ograniczeniu skali przedsięwzięcia, bez uszczerbku dla przyjętego docelowego
założenia przedsięwzięcia, do 3 pomocy dydaktycznych. Ostatecznie Fundacja
podjęła decyzję o przygotowaniu takich pomocy dydaktycznych, jak: publikacja
książkowa „Kuraki polskie”, przewodnik terenowy „Poznaj cudowną przyrodę wokół
polskich kuraków” oraz ekologiczną grę komputerową „Życie głuszca”. Fundacja
podeszła do realizacji zadań w sposób wielce odpowiedzialny mając na uwadze fakt
zaangażowania środków publicznych oraz obowiązek ścisłego przestrzegania
procedur regulujących tego rodzaju przedsięwzięcia. W tym celu powołano specjalny
Zespół, dla realizacji wszystkich zadań związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców
przedmiotów zamówień (pomocy dydaktycznych). Założono uruchomienie 2-ch
postępowań. Jednym objęto „przygotowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych dla
programów współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej”. Określony zakres przedmiotu zamówienia to: projekt i
przygotowanie komputerowe, projekt książki, skład , obróbka zdjęć, druk, projekt
graficzny i skład gry komputerowej „Życie głuszca”, muzyka i udźwiękowienie gry,
oprogramowanie gry komputerowej, oprogramowanie środowiska do gry, projekt i
wykonanie okładki do pudełka gry i tłoczenie. Drugim objęto „opracowanie, druk i
dystrybucję przewodnika terenowego pt.: ”Poznaj cudowną przyrodę wokół polskich
kuraków”. Określono zakres przedmiotu zamówienia: druk i przygotowanie do druku,
oprawa, dystrybucja. Posiłkując się przepisem art.69 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przyjęto, że prowadzenie postępowań o udzielenie
przedmiotowych zamówień odbywać się będzie w trybie zapytania o cenę.
Wyłonienie wykonawców zapoczątkowało etap faktycznej realizacji zadań ujętych
harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. Mając na uwadze
konieczność zabezpieczenia środków finansowych na bieżące regulowanie
należności powstałych z tytułu realizacji poszczególnych etapów projektu podpisano
umowę o udzielenie pożyczki pieniężnej z podmiotem posiadającym pełne
umocowania formalno-prawne do prowadzenia tego rodzaju działalności na rynku
usług finansowych ( pełna spłata pożyczki już nastąpiła).Trzeba bowiem pamiętać, że
uzyskanie środków z przyznanej dotacji następuje ściśle wg obowiązujących
procedur tj. po wykonaniu konkretnego zadania i dokonaniu rozliczenia z Funduszem
w przyjętej formule.

Zgodnie z w/w procedurami Fundacja składała także do Funduszu okresowe
sprawozdania zarówno merytoryczne jak i finansowe w formie tzw. „rozliczenia
dofinansowania w formie dotacji”. Wyrazem akceptacji dla działań Fundacji na
poszczególnych etapach realizacji projektu, tak w odniesieniu do konkretnych zadań
jak i ich finansowania, była pozytywna decyzja Funduszu pozwalająca na
uruchamianie kolejnych transz środków z dotacji.
Zamknięcie projektu nastąpiło zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowofinansowym. W efekcie realizacji przedsięwzięcia – przy uwzględnieniu drobnych
przesunięć czasowych w odniesieniu do niektórych publikacji – osiągnięto założony
efekt rzeczowy w postaci przygotowania i wydania publikacji ekologicznej „Polskie
kuraki” w ilości 25 000 egzemplarzy, przygotowania i wydania przewodnika
terenowego „Poznaj cudowną przyrodę wokół polskich kuraków” w ilości 24 000
egzemplarzy oraz wyprodukowania ekologicznej gry komputerowej pn. „Życie
głuszca” w ilości 25 000 egzemplarzy, z terminem realizacji 30 września 2010 r.
Osiągnięto także założony efekt ekologiczny w postaci podwyższenia stopnia
świadomości ekologicznej społeczeństwa, wśród odbiorców pomocy dydaktycznych,
z terminem realizacji 30 września 2010 r. A zatem łącznie przekazano 74 000
egzemplarzy niezwykle interesującej lektury ekologiczno-edukacyjnej.
Działania promujące Fundację, propagujące jej misję i cele ale także aktywność na
płaszczyźnie edukacyjno-informacyjnej wyrażały się poprzez obecność na łamach
czasopisma „Łowiec Polski”, w jej wydaniach w całym okresie sprawozdawczym. W
ramach tzw. wkładki Fundacji Ochrony Głuszca publikowano artykuły traktujące o
najistotniejszych kwestiach z punktu widzenia Fundacji. Fundacja objęła patronatem
merytorycznym kolejną edycję programu edukacyjno-ekologicznego „Łowca
Polskiego” pn. Ożywić pola 2009-2010. Akcja zainicjowana po raz pierwszy 5 lat temu
przez Redakcję czasopisma „Łowiec Polski” i realizowana we współpracy z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównym
donatora akcji, Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego i
Przedsiębiorstwem Lasy Państwowe, to najciekawszy i najważniejszy program
edukacyjny z udziałem braci myśliwskiej w Polsce, który uczy i pozwala zarazem
dbać o przyrodę ale także chronić zwierzynę drobną. Z roku na rok lawinowo wzrasta
liczba uczestników tego przedsięwzięcia, zyskuje zwolenników i sympatyków. Stąd
zaproszenie Fundacji do udziału w akcji odbieramy jako wyraz uznania. Fundacja
Ochrony Głuszca została zaproszona także do objęcia patronatem Jubileuszowej
XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która miała miejsce w dniach 4-6.06.2010 r. w
Białowieży. Także i to zaproszenie odbieramy jako znaczące wyróżnienie. Nawiązana
została współpraca z Ligą Ochrony Przyrody, która została Partnerem w ramach
projektu „Pomoc dydaktyczna” (Kuraki polskie). W związku z realizacją tego projektu
nawiązano także współpracę z koordynatorem projektu „Baltic Sea Project”.
Pozyskano kolejnego Partnera do przyszłych ewentualnych projektów i jednocześnie
odbiorcę publikacji powstałych w efekcie zrealizowania projektu pn. Pomoc
dydaktyczne.
Kolejny z rzędu rok nie był niestety przychylny dla realizacji planu zakładającego
skuteczność w działalności Fundacji zmierzającej do pozyskanie źródeł finansowego
wsparcia Fundacji pozwalających na szerszą aniżeli dotychczas skalę działań.
Utrzymująca sie na rynku gospodarczym, rynku potencjalnych donatorów i Partnerów

do długookresowej współpracy, sytuacja nie oddziaływała na ich aktywność co w
rezultacie wpływało na brak zainteresowania wspierania działalności społecznej.
Niemniej jednak za niewątpliwy sukces należy uznać zainteresowanie działalnością
Fundacji znanej, liczącej się na rynku producentów i sprzedawców specjalistycznego
sprzętu optycznego firmy Delta Optical. Fundacja ma nadzieję, że uzyska w niej
stałego sponsora. Wobec takiego stanu rzeczy Fundacja, legitymująca się statusem
organizacji pożytku publicznego, podjęła intensywne zabiegi na rzecz
zainteresowania podatników akcją „Przekaż 1% na Fundacje Ochrony Głuszca”
dostrzegając tam, i chyba słusznie, realną możliwość pozyskania środków
finansowych. Szeroka akcja informacyjna agitująca na rzecz Fundacji prowadzona na
łamach czasopisma „Łowiec Polski”, kontakty bezpośrednie przy okazji różnych
spotkań tak prywatnych jak i biznesowych, wsparcie ludzi świata kultury, powszechnie
znanych, lubianych i szanowanych /Krzysztof Daukszewicz, Andrzej Grabarczyk,
Edward Lutczyn/ przyniosły nieoczekiwanie pozytywne efekty. Pozyskaliśmy, dzięki
szczodrości naszych przyjaciół, środki na poziomie, który umożliwia planowanie
projektów działania na przyszły 2011 rok. Pierwszy projekt zakłada wsiedlenie
„naszych” , bowiem zakupionych ze środków naszych darczyńców, głuszców w
rejonie Beskidu Śląskiego. Powodzenie tego pionierskiego dla Fundacji
przedsięwzięcia zależy w ogromnej mierze od efektów jakie przyniesie, planowany do
uruchomienia projekt intensyfikacji redukcji drapieżników, przede wszystkim lisów w
okręgu bielskim. Specjalny konkurs dla kół łowieckich z terenów gdzie planujemy
wsiedlenia powinien zaowocować stworzeniem dogodnych warunków dla głuszców.
Do projektu zaprosiliśmy firmę Delta Optical, która już jako nowo pozyskany sponsor
dla Fundacji, ufunduje lornetki myśliwskie dla najlepszych. W następnej kolejności
zakłada się realizację projektu zainstalowania tzw. infokiosków w schroniskach
turystycznych tego regionu, informujących o akcji FOG, zagrożeniach dla ptaków i
innych zwierząt oraz konieczności aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody.
Fundacja prowadziła też w minionym okresie monitoring stanu prac legislacyjnych w
sprawach dotyczących bezpośrednio ochrony naturalnych siedlisk zwierzyny dziko
żyjącej, zwłaszcza populacji będących w zasięgu szczególnego zainteresowania
Fundacji, i ochronie populacji gatunków objętych ochroną, których liczebność
nieustannie się kurczy, gdzie była i jest czynnie zaangażowana. I tak w odniesieniu
do tematu quadów: aktualny stan prac nad uregulowaniem przepisów pozwalających
na identyfikację posiadaczy quadów i dzięki temu karaniu właścicieli za naruszanie
przepisów Prawa o ruchu drogowym /art.161/ oraz ustawy o lasach /art.29/ oraz
przepisów regulujących sposób postępowania z odłowionymi drapieżnikami przy
użyciu pułapek żywo łownych to 3.krotna w 2010 r. nowelizacja ustawy Prawo o
ruchu drogowym, która nie przyniosła oczekiwanych przez FOG rozwiązań. W
drugiej, odnoszącej się do pułapek żywo łownych a konkretnie sposobu
postępowania z drapieżnikami pozyskanymi z zastosowaniem tych urządzeń,
dokonano stosownych zapisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Planowane wejście w życie to I
kwartał 2011 r. Fundacja w dalszym ciągu będzie aktywnie zabiegać, wespół z
Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, o zmianę prawa o ruchu
drogowym w pożądanym dla siebie kierunku.

W ramach współpracy podjętej w 2008 roku z Międzyregionalną Organizacją
Społeczną „Leningradzkim Związkiem Myśliwych i Wędkarzy” z Sankt Petersburga
kontynuowano wymianę informacji i doświadczeń związanych z działalnością obu
podmiotów. W tym celu, w marcu 2010 r. na zaproszenie Zarządu Fundacji w
Warszawie przebywała delegacja z St. Petersburga na czele z przewodniczącym
Związku.
Reasumując, można uznać, że miniony rok sprawozdawczy przyniósł nowe
wyzwania, nowe doświadczenia. Dał powody do zadowolenia i satysfakcji bowiem
mimo trudności odnotowaliśmy wyraźne sukcesy. Można by uznać, że skala działań
mogła być większa. Dokonując jednakże oceny wyników pracy Fundacji trzeba
bezwzględnie czynić to przez pryzmat ludzi dla niej pracujących, bezpośrednio
zaangażowanych w realizację wskazanych w sprawozdaniu konkretnych działań. Jest
to garstka entuzjastów, którzy obok pracy wykonywanej na rzecz macierzystych
zakładów pracy, realizują społecznie swoją pasję. Dotyczy to także członków Zarządu
Fundacji. Przyjęta formuła działania – bez zbędnych kosztów administracyjnych –
znajduje pełne poparcie i zrozumienie wśród pracujących na jej rzecz.

Warszawa

