SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI
FUNDACJI OCHRONY G L U S Z C A
ZA VI R O K O B R A C H U N K O W Y KONCZACY S l ^ DNIA 31.10.2013 R.

1. Fundacja Ochrony Gtuszca z siedzib^ w Warszawie /00-043/ ul. Czackiego 7/9,
wpisana do Krajowego Rejestru S^dowego w dniu 03.04.2008 r.
KRS
REGON

0000303057
141380335
NIP

5252425138

Zarz^d Fundacji:
Daniel Stanistaw Wi^zik
Prezes Zarz^du
zam. 03-291 Warszawa ul. Wincentego 110 m.224
Wtadystaw Marcin Mizia
Wiceprezes Zarz^du
zam. 96-321 Zelechow ul. Podole 8
Fundacja powotana zostata w celu ochrony i wzmocnienia populacji rodzimych
gatunkow zwierzqt dziko zyj^cych, ktorych istnienie jest w naszym kraju zagrozone.
2. Fundacja prowadzi dziatalnosc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbednym dIa wtasciwego realizowania celow moze prowadzic dziatalnosc
takze poza granicami kraju. Cele realizowane s^ na rzecz catego spoteczenstwa, na
zasadzie nieodptatnej, poprzez:
a/ gromadzenie we wspotpracy z wtasciwymi komorkami oraz jednostkami
organizacyjnymi samorz^du terytorialnego, Patistwowego Gospodarstwa Lesnego
„Lasy Pahstwowe", jak tez organizacjami ekologicznymi oraz innymi podmiotami informacji na temat stanu zagrozenia gatunkow zwierz^t dziko zyj^cych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej projektom maj^cym na celu ochron?
wybranych gatunkow rodzimej fauny i jej srodowiska naturalnego,
c/ monitorowanie stanu populacji, warunkow bytowania, ochrony, hodowli i reintrodukcji
wybranych gatunkow zwierzqt dziko zyj^cych,
d/ dziatania maj^ce na celu popraw^ warunkow bytowania, odbudowe i wzrost
liczebnosci populacji wybranych gatunkow zwierz^t dziko zyj^cych,
e/ dziatania zmierzajqce do eliminowania zagrozeri i zjawisk powoduj^cych regres
populacji wybranych zwierz^t gatunkow zwierzqt dziko zyj^cych,
f/

prowadzenie akcji zasiedleh wybranych gatunkow zwierz^t dziko zyjqcych,

g/ monitorowanie liczebnosci i dziatania zmierzaj^ce do redukcji liczebnosci gatunkow
obcych, ktore stanowiq konkurencj? dia rodzimych gatunkow zwierz^t,

h/ edukacj? ekologiczn^ spoteczenstwa, w szczegolnosci mtodziezy szkolnej, za
pomocy m.in.: konferencji, szkoleh, akcji, konkursow oraz kampanii informacyjnoedukacyjnych oraz prowadzonej przez Fundacja dziatalnosc! wydawniczej i
patronackiej.
Gtowne zdarzenia o ctiarakterze prawnym i prawno-finansowym w dziatalnosci Fundacji,
w okresie sprawozdawczym: zarejestrowanie Fundacji jako podatnika VAT czynnego
/pismo naczelnika Pierwszego Urzedu Skarbowego w Warszawie z dnia 03.12.2012 r./.
3. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadzita dziatalnosci gospodarczej.
4. Odpisy uctiwat Zarz^du stanowiq zatqczniki do niniejszego sprawozdania.
5. Uzyskane przychody t^cznie zt 336 809,88 w tym:
darowizny

-

zl

180,00

odsetki bankowe

-

zt

23,07

dotacje

-

zl

0,00

pozostate

-

zt 336 606,81

Fundusz zatozycielski zt 10 000,00
6. Poniesione koszty:
- na realizacje celow statutowycti - zt 57 093,92
- administracyjne

- zt 54 844,50

- na dziatalnosc gospodarcz^

- zt

0,00

- pozostate koszty

- zt

0,00

7. a/
Fundacja nie zatrudnia pracownikow,
hi
nie wyst^pity,
c/
nie wyst^pity,
d/
wydatki na wynagrodzenia z umow zlecenia zt 6 425,00
el
nie wystqpity,
f/
kwota zt 210 101,46 wg stanu na dzien zamkni^cia roku obrotowego
tj.31.10.2013 r./ ulokowana na ractiunku bankowym /biezqcym/ Fundacji o nr47 1540
1157 2034 6608 0895 0001 umiejscowionym w Banku Ochirony Srodowiska SA. w
Warszawie 5. Oddziat Operacyjny /00-517 Warszawa ul. Marszatkowska 70/80/,
g/
nie wyst^pita
h/
nie nabyto,
i/
nie nabyto,
j/
wartosci aktywow i zobowiqzan Fundacji uj^tych we wtasciwych
sprawozdaniach finansowychi sporz^dzanycti dIa celow statystycznych:

wartosc aktywow : zt 234 871,46
wartosc pasywow: zt 234 871,46
8. Nie wyst^pita.
9. Na Fundacji nie ci^zq zadne zobowi^zania podatkowe - pozyskane fundusze stuz^
wyt^cznie realizacji celow statutowych Fundacji. Sktadane deklaracje podatkowe :
CIT-8 oraz CIT-8-0.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie byta poddana kontroli zewn^trznej.
Biez^cy nadzor nad dziatalnosci^ Fundacji sprawuje Rada Fundacji.
Informacja dodatkowa:
W okresie sprawozdawczym odbyto si? 10 posiedzeh Zarz^du - podj^to 10 uchwat.
Okres sprawozdawczy zapoczqtkowany w dniu 01.11.2012 r. i zakoticzony z dniem
31.10.2013 r. bytjednoczesnie 6. rokiem istnienia Fundacji i aktywnej pracy na rzecz
realizacji zadah statutowych. Sytuacja gospodarcza kraju, kolejny juz rok, nie byta
sprzyjaj^ca dIa Fundacji. Brak wyraznego ozywienia na rynku w dalszym ciqgu
niweczy skutecznie zabiegi Fundacji o pozyskanie w zdecydowanie wi^kszym anizeli
dotychczas zakresie sponsorow do finansowego i rzeczowego wspierania swoich
projektow. DIa Fundacji nie jest bez znaczenia kondycja podmiotow funkcjonujqcych
w jej otoczeniu i b^d^cych zarazem w kr^gu zainteresowania jako potencjalnych
partnerow dIa realizacji jej zadah statutowych. Aktywnosc tych podmiotow na
' odcinku wspomagania dziatah organizacji pozarzqdowych, w tym organizacji pozytku
publicznego do ktorych zaiicza si? Fundacja Ochrony Gtuszca, jest w dalszym ciqgu
niedostateczna. Sytuacja w tym obszarze dziatalnosci charakteryzuje si? pewnego
rodzaju „stabilnosciq" i - jak wskazujq doswiadczenia ostatnich iat - z pewnosci^ nie
nast^pi poprawa przy obecnym stanie gospodarki.
Zasi?g i aktywnosc Fundacji w roku sprawozdawczym 2012-2013 w zakresie
realizacji jej statutowych zadah byta determinowana w istocie rzeczy skal^
zainteresowania spotecznego jej projektami w zakresie „aktywnej edukacji
ekologicznej" i „poprawy warunkow egzystencji swiata zwierz?cego, zwtaszcza w
odniesieniu do gatunkow zagrozonych wygini?ciem" i poziomem zasobnosci
finansowej.
Zarz^d Fundacji ocenia, iz zainteresowanie to osi^gn?to - bior^c pod uwag? ogoln^
sytuacj? - satysfakcjonuj^cy poziom. Projekt „Aktywnej edukacji ekologicznej - nasza
szkota chroni ptaki" powstaty z inicjatywy Fundacji w roku 2011, czy akcja redukcji
drapieznikow w celu ochrony gatunkow zagrozonych, zyskaty licznych zwolennikow i
uznanie. Miar^ ich sukcesu s^ bowiem konkretne wyniki.
Wznawianie zatem kolejnych edycji tego programu jest ze wszech miarzasadne.
Realizacja jednakze projektow , zwtaszcza dedykowanych spotecznosciom
szkolnym (mtodziezy, nauczycielom /wychowawcom), ktorych celem jest
podniesienie poziomu szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej, wymaga takze
wsparcia finansowego.
Osi^gni?cie tzw. efektu ekologicznego, stanowiqcego podstawowe kryterium oceny
realizacji zatozeh kazdego programu edukacji ekologicznej, zaiezy w niezwykle
istotnym stopniu od nalezytej tj. na odpowiednio wysokim poziomie, formy przekazu
wiedzy teoretycznej, co wymaga zapewnienia wszystkim uczestnikom akcji

i

odpowiedniej liczby pomocy dydaktycznych w formie wydawnictw ksi^zkowych,
zeszytow do cwiczeh, przewodnikow itp.
Nie jest bez znaczenia takze wybor metod i form zach?ty do udziatu w realizacji
projektu. Skutecznym narz?dziem jest tutaj odpowiednio atrakcyjna pula nagrod. St^d
tez dziatania Fundacji koncentrowaty si? w istotnym stopniu takze na poszukiwaniu
zrodet wsparcia finansowego ale i rzeczowego dIa realizacji swoicti przedsi?wzi?c.
Pozyskanie dofinansowania srodkami budzetu Panstwa, ktorymi dysponuj^ instytucje
pahstwowe jest dIa Fundacji zadaniem pierwszoplanowym.
Zamierzenia spopularyzowania i zrealizowania projektu „Nasza szkota chroni ptaki" w
catym kraju oparto na zatozeniu aktywnej pomocy ze strony wojewodzkich funduszy
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej. W wojewodztwie mazowieckim program
uzyskat takie wsparcie finansowe. Niestety, proba zainteresowania Zarzqdu
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
projektem pod hastem „Nasza szkota chroni ptaki" - aktywna edukacja ekologiczna
placowek szkolnych na terenie wojewodztwa todzkiego" nie znalazta zrozumienia.
W tym stanie rzeczy, tj. wysoce prawdopodobnym brakiem zainteresowania przez
wytypowane fundusze wojewodzkie, Zarz^d Fundacji powzi^t decyzj? o zawieszeniu
prac nad „ wnioskami o dotacje" z uwagi na czasochtonnosc i koniecznosc znacznego
angazowania sit przy ich sporzqdzaniu i kompletowaniu innych dokumentow, i
skoncentrowat swoj^ uwag? na zabezpieczeniu warunkow pozwalaj^cych na
zakohczenie I edycji tego programu. Szcz?sliwy finat: rozstrzygni?cie i wybor
zwyci?zcy nast^pit w pazdzierniku 2013 r. Komisja Konkursowa powotana przez
Zarz^d Fundacji poddata wnikliwej ocenie wszystkie nadestane sprawozdania. W
jednogtosnej ocenie Komisji na najwyzsz^ not? i szczegolne wyroznienie zastuzyta
szkota podstawowa w Hejdyku, niewielkiej wsi na Mazurach, w gminie Pisz, ktorej
przyznano nagrod? pieni?zn^. Srodki przeznaczone b?d^ na doposazenie szkoty w
sprz?t stuzqcy bezposrednio uczniom i nauczycielom w procesie dydaktycznowychowawczym. Komisja odst^pita od przyznawania innych nagrod w celu
wyraznego uhonorowania wybitnych osiqgni?c szkoty przy realizacji programu.
Zarz^d Fundacji, maj^c na uwadze ogromn^ popularnosc i zainteresowanie jakie
towarzyszyto I edycji programu „Nasza szkota chroni ptaki", powziqt decyzj? o
kontynuacji tego projektu w nast?pnych latach.
Efekty akcji redukcji drapieznikow w ostoi gtuszca i wokot nich prowadzone w ramach
akcji „Aktywnej ochrony przyrody" zapoczqtkowane w poprzednim okresie na
terenach Beskidu Zywieckiego i Sl^skiego oraz wokot Gorczahskiego Parku
Narodowego przekroczyty najsmielsze oczekiwania. „Plon" tej akcji oraz ogromne
zainteresowanie i zrozumienie idei jaka przyswieca temu przedsi?wzi?ciu stanowity
przestank? do kontynuacji w roku sprawozdawczym 2012-2103 akcji na tych terenach
ale rowniez pozwoiity na rozszerzenie projektu na inne. Podczas uroczystosci
zakohczenia II edycji konkursu dIa 20 kot uczestnicz^cych w rywalizacji w lasach
Beskidu Slqskiego i Zywieckiego, zorganizowanej w siedzibie Zarzqdu Okr?gowego
Polskiego Zwi^zku towieckiego w Bielsku-Biatej, zwracano uwag? efekty akcji tj.
istotne zmniejszenie populacji lisa, ktory jest zrodtem najwi?kszego zagrozenia, i
tworzenie tym samym warunkow dIa rozwoju zwierzyny drobnej i - w szczegolnosci takze dIa kurakow lesnych. Zwyci?zcy otrzymali cenne upominki. Sponsorem nagrod
byta znana na rynku towieckim firma PPHU Kolba z B?dzina-Grodzca.
W finale konkursu zorganizowanego w okr?gu olsztyhskim, wokot nadlesnictwa
Jedwabno i tamtejszej ostoi cietrzewia, uhonorowano 10 mysliwych. Tym razem
sponsorem nagrod byta jak zawsze nieoceniona Firma Delta Optical z Nowych Osin

k/Mitiska Mazowieckiego, ktora aktywnie wspotpracuje z Fundacja od Iat i wspiera jej
dziatania.
W nast?pnej kolejnosci laury otrzymali uczestnicy akcji redukcji drapieznikow w
rejonie Gorczahskiego Parku Narodowego. Byta to juz druga edycja akcji w tym
rejonie. Rownie owocna jak poprzednia. Tym razem nagrody dIa zwyci?zc6w
ufundowata firma Gore.
Ostatnie spotkanie zamykaj^ce edycj? roku 2013 odbyto si? ze zwyci?zcami
konkursu zorganizowanego w okr?gu jeleniogorskim. Sponsorem nagrod byt Polski
Koncern Mi?sny Duda SA. z Warszawy.
Uczestnicy wszystkich tegorocznych konkursow mowili niejako jednym gtosem, ze
akcja jest ze wszech miar celowa i wysoce skuteczna. Wyniki mowi^ same za siebie.
Tyiko zmasowana akcja, wielokrotnie powtarzana, uwoini ostoje i tereny wokot nich
od plagi drapieznikow. Jest to zarazem jedna z najbardziej skutecznych metod
przywrocenia warunkow do zycia unikalnym w naszym kraju gatunkom, jesli nie
podstawowa. Rowniez i ten program Fundacja zamierza ponawiac w kolejnych
latach.
Po raz kolejny - na zaproszenie organizatorow - Fundacja wzi?ta udziatu w
rozstrzygni?ciu konkursu fotografii przyrodniczej - edycji roku 2013. Konkurs
fotograficzny im. Wtodzimierza Puchalskiego to od wielu Iat uznane i bardzo wazne
wydarzenie w swiecie artystow fotografii przyrodniczej w Polsce. Finat konkursu
wytonit laureatow we wszystkich kategoriach. Fundacja - jak co roku - przyznata
nagrod? specjaln^ dIa autora najciekawszej - w opinii swojej reprezentacji - pracy.
Fundacja wzi?ta udziat takze w wernisazu, ktory miat miejsce w trakcie III
Mi?dzynarodowego Kongresu Kultury Lowieckiej, najwazniejszym wydarzeniu
towarzysz^cym obchodom jubileuszu 90-lecia Polskiego Zwi^zku towieckiego.
Udziat Fundacji Ochrony Gtuszca w tak prestizowym wydarzeniu byt bezsprzecznie
doskonat^ okazj^ do zaistnienia Fundacji w przestrzeni publicznej.
Fundacja zostata zaproszona do udziatu - w charakterze patrona merytorycznego w kolejnej VIII juz edycji programu edukacyjno-ekologicznego pn.: „Ozywic pola
2013-2104. Roktrznadia", ktorej pomystodawc^ jest Spotka „tiowiec Polski". Zarz^d
Fundacji z satysfakcj^ przyj^t wyrazy podzi?kowania za aktywne partnerstwo w
dziataniach na rzecz realizacji powyzszego programu edukacji ekologicznej. DIa
przypomnienia : gtownymi celami akcji "Ozywic Pola" s^ przedsi?wzi?cia promuj^ce
realizacj? zasad zrownowazonego rozwoju i polityki ekologicznej. Program - tak jak w
minionych edycjach - dedykowany jest uczniom i nauczycielom .
Fundacja, jako organizacja pozytku publicznego, prowadzita intensywne zabiegi na
rzecz zainteresowania ptatnikow podatku dochodowego za 2013 r. akcj^ „Przekaz 1%
na Fundacje Ochrony Gtuszca". W istocie rzeczy bowiem okazuje si?, ze jest to w
chwili obecnej podstawowa baza i zrodto finansowego wspierania akcji Fundacji.
Srodki pozyskane z tego tytutu w znacz^cy sposob pozwalajq utrzymac aktywnosc w
zakresie kontynuacji gtownych projektow z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej
oraz redukcji drapieznikow. Realizacja projektow nie bytaby takze mozliwa bez
wsparcia nielicznego ale jakze waznego grona fundatorow nagrod rzeczowych dIa
zwyci?zc6w i uczestnikow programow Fundacji. Nieoceniona jest hojnosc Deity

Optical, Gore Creative Technologies Worldwide, Hunter Wild, PKM Duda, PPHU
Kolba , Outdoor „DoLasu pi.", ktore w okresie sprawozdawczym 2012-2013 zapewnity
bogat^ pul? nagrod rzeczowych dIa zwyci?zc6w akcji redukcji drapieznikow.
Fundacja nieprzerwanie prowadzi dziatania na rzecz zainteresowania Fundacjq jak
najszerszego kr?gu osob i instytucji. Kontynuowana byta szeroka akcja informacyjna
agituj^ca na rzecz Fundacji prowadzona na tamach czasopisma „towiec Polski", /w
ramach tzw. wktadki Fundacji Ochrony Gtuszca publikowanej cyklicznie/, tygodnika
„Przegl^d" oraz „Trybunie Lesnika" (miesi?cznik wydawany przez Regionainq
Dyrekcj? Lasow Pahstwowych w Katowicach) ale rowniez na stronie internetowej
Fundacji, obecnosc na imprezach masowych , bezposrednie kontakty podczas
spotkati tak prywatnych jak i biznesowych, wysytanie przez dziataczy Fundacji
specjalnych korespondencji zach?caj^cej do zainteresowania dziatalnosci^ Fundacji.
Reasumujqc, rok sprawozdawczy 2012-2013, nie przyniost istotnych zmian w
zakresie aktywnosc! i zakresu dziatania Fundacji. Kontynuowano zainicjowane w
poprzednich okresach akcje, ktore znalazty pozytywny oddzwi?k srodowisk, ktorym
byty dedykowane: mtodziezy szkolnej i nauczycieli („Nasza szkota chroni ptaki") oraz
dorostych - mysliwych (Redukcja drapieznikow w wybranych rejonach kraju w celu
poprawy warunkow bezpieczehstwa bytowania zwierzyny drobnej i zagrozonej
wygini?ciem). Bez wqtpienia jest to niepodwazalny sukces Fundacji. Fundacja
podejmowata nieprzerwanie dziatania na rzecz pozyskiwania srodkow - tak
finansowych jak i rzeczowych - niezb?dnych dIa rozszerzenia zarowno zasi?gu
swoich dziatah jak i wzbogacenia oferty przedsi?wzi?c. W dalszym ci^gu odczuwamy
mizerny wktad i ofiarnosc zarowno osob prywatnych jak i przedsi?biorstw czy
instytucji w nasze inicjatywy. Jest to niestety zjawisko dosyc powszechne w naszym
kraju. Promowanie Fundacji prowadzone dotychczas na tamach czasopism, w trakcie
prestizowych wydarzeh, zyska dodatkowego sprzymierzehca w postaci
internetowego portaiu FOG. Prowadzone przez miniony okres intensywne prace
pozwol^ na uruchomienie tej platformy kontaktu z szerokimi rzeszami uzytkownikow
zainteresowanych naszym portalem, w pocz^tku roku 2014. Zblizenie ze
srodowiskami zainteresowanymi Fundacja i jej dziatalnosci^ nast^pi takze w efekcie
decyzji Zarz^du o stworzeniu oddziatow terenowych. W pocz^tkowej fazie,
pilotazowej, powotano 3.plac6wki „zamiejscowe". Ich celem b?dzie aktywizacja
srodowisk do inicjowania i udziatu w akcjach o charakterze edukacyjno- ekologicznym
oraz ochrony przyrody, zasadne z punktu widzenia regionu obj?tego zasi?giem
dziatania oddziatu. Obecnosc przedstawicieli Fundacji niejako „na miejscu" pozwoli
takze na koordynacj? wszystkich dziatah w skali Fundacji jako jednej organizacji.
W ramach poszukiwania srodkow na wsparcie swojej dziatalnosci Zarz^d podjqt
decyzj? o podj?ciu przez Fundacj? dziatalnosci gospodarczej w najblizszej
przysztosci. Temu zamierzeniu stuzyc ma decyzja o zarejestrowaniu Fundacji jako
podatnika VAT czynnego. Takie mozliwosci stwarzaj^ regulacje zawarte w Statucie
Fundacji.
Zarzqd Fundacji oswiadcza jednakze, ze planowana aktywnosc na odcinku
dziatalnosci gospodarczej nie b?dzie miata zadnego zwi^zku z wytwarzaniem
wyrobow przemystu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostatych wyrobow alkoholowych o
zawartosci alkoholu powyzej 1,5% oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z
udzialem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zarzqd na biez^co analizowal rynek pod k^tenn mozliwosci wykorzystania dopuszczonego przez statut - katalogu precyzyjnie zdefiniowanych zakresow takiej
dziatalnosci.
Pozwalamy sobie takze przypomniec, ze praca dIa Fundacji wykonywana przez
cztonkow jej organow statutowych ma w dalszym ci^gu charakter nieodptatny i ta
zasada jest w petni przestrzegana zas wszelkie koszty administracyjne sg
minimalizowane jednakze w sposob pozwalaj^cy na niezaktocone funkcjonowanie
Fundacji.
Warszawa, styczeh 2014

