
 
 
 

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
                                    FUNDACJI  OCHRONY  GŁUSZCA  
            ZA I ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ  DNIA 31.10.2008 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 0000303057 
REGON  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 działalności 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, odbudowę i wzrost 
liczebności populacji wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących, 

e/ działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i zjawisk powodujących 
regres populacji wybranych 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/ Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji  z dnia 09.11.2007 r. 
2/ Zmiana Oświadczenia o ustanowieniu Fundacji z dnia 31.01.2008 r.   
3/ Uchwała Fundatorów Fundacji w sprawie wyboru członków Rady Fundacji     

z dnia 31.01.2008 r. 
4/ Uchwała Fundatorów Fundacji w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji     

z dnia 31.01.2008 r. 
5/ Umowa Sponsoringu dotycząca zaangażowania Concordia Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Poznaniu, w  działalność 
Fundacji Ochrony Głuszca - z dnia 26.05.2008 r. 

6/ Umowa o prowadzenie księgi handlowej zawarta z Biurem Rachunkowym 
Agencja R&R z siedzibą w Warszawie /nr zezwolenia MF 2565/97 w dniu 
03.07.2008 r. 

7/ Umowa o współpracy pomiędzy Fundacją Ochrony Głuszca i Między - 
regionalną Organizacją Społeczną „Leningradzki Związek Myśliwych i 
Rybaków z siedzibą w Sankt Petersburgu - z dnia 08.08.2008 r. 

8/ Umowa Sponsorska zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą 
w Warszawie – z dnia 30.10.2008 r. 
 

3. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej. 
     

4. Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 
 

5. Uzyskane przychody łącznie zł 9 153,60 w tym: 
 

- darowizny   – zł 9 150,00 
- odsetki bankowe  – zł    3,65  
 
Fundusz założycielski zł 10 000,00 

 
6. Poniesione koszty: 

 
- na realizację celów statutowych – nie poniesiono 
- na administrację - zł    234,02 
- na działalność gospodarczą – nie podjęto działalności 
- pozostałe koszty - zł 3 911,57 

 
7. a/ Fundacja nie zatrudnia pracowników, 

b/ nie wystąpiły, 
c/  nie wystąpiły, 
d/ nie wystąpiły, 
e/ nie wystąpiły, 
f/ kwota zł 13 008,06 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/ nie wystąpiła, 
h/ nie nabyto, 
i/ nie nabyto, 
j/ 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 odbyły się 3. posiedzenia Rady Fundacji – podjęto 12 
uchwał oraz 5. posiedzeń Zarządu Fundacji – podjęto 7 uchwał.  
 
Za niewątpliwe osiągnięcie Fundacji i jednocześnie sukces osobisty 
przewodniczącego jej Rady Programowej w osobie Pana prof.dr.hab. Romana 
Dziedzica -  kierownika Katedry Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych w 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – jest pozyskanie do pracy dla Fundacji  
grona wybitnych naukowców i innych ważnych osobistości działających na rzecz 
ochrony przyrody. W Radzie Programowej Fundacji zasiedli m.in.: prof.dr hab. 
Henryk Okarma-dyr.Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, prof.dr 
hab. Zbigniew Głowaciński – z-ca dyr.Instytutu Ochrony Przyrody PAN ds. 
naukowych, prof.dr hab. Ryszard Dzięciołowski – Wydział Leśny Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, prof.dr hab. Wiesław Bogdanowicz - Instytut Zoologii 
PAN, Stepan Bambiza – dyr. Generalny Prypeckiego Parku Narodowego. Są także 
reprezentanci Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
Ministerstwa Środowiska, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Zespół powołany  przez prof.R.Dziedzica 
odgrywa fundamentalną rolę dla Fundacji. Tworzy bowiem de facto najwyższą 
wartość Fundacji – jej potencjał intelektualny,  co bez wątpienia daje jej siłę i  
stanowi gwarancję osiągnięcia zakładanych celów.  
 
Fundacja nawiązała także ścisłą współpracę z nadleśnictwami w Wiśle oraz 
Leżajsku gdzie prowadzi się wolierową  hodowlę głuszca. 
 
 
 
 

 
 
28.11.2008 r. 


