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Paweł Andrzej Gdula Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej

TAK

Andrzej Gdula Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Mirosław Głogowski Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Zdzisław Mieczysław Zyzak Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Wojciech Józef Wajda Przwodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Okres sprawozdawczy zapoczątkowany w dniu  01.11.2015 r. i zakończony z dniem 31.10.2016 r. był 
jednocześnie 9. rokiem istnienia Fundacji i aktywnej pracy na rzecz realizacji zadań statutowych. 
Planowanie zadań na rok 2015/2016 oparte zostało na sprawdzonej w minionych latach  metodzie 
oceny możliwości ich faktycznej realizacji, tj.  właściwy potencjał ludzki  /zespół realizacyjny/  oraz 
dostateczne zasoby finansowe / środki  finansowe już zgromadzone na rachunku Fundacji jak i 
planowane do pozyskania w danym roku/. Nie umieszczenie Fundacji w wykazie organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, 
prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyniosło w efekcie czasowe (na 
okres 1 roku) zawieszenie przedmiotowego uprawnienia do ubiegania się o środki ze źródła, które de 
facto finansowało realizację zadań statutowych.  Fundacja, wypełniając ustawowy obowiązek, 
zamieściła,  na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego, sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe, jednakże z opóźnieniem. To przypadkowe i niezamierzone działanie było 
skutkiem niedostrzeżenia nowelizacji - w trakcie roku obrachunkowego -  przepisów ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. „o zmianie ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o 
fundacjach (Dz.U. z 2015 poz.1339)”, które ustanawiają terminy składania dokumentacji po zamknięciu 
danego roku obrotowego (sprawozdania roczne). Przedmiotowe zmiany skutkują dla Fundacji Ochrony 
Głuszca, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, skróceniem dotychczasowego 
3.miesięcznego okresu do, de facto, 1.miesięcznego.  Efekt finalny tego incydentalnego zdarzenia 
spowodował istotne uszczuplenie budżetu już na etapie planowania przedsięwzięć na rok 2015/2016, 
powodując konieczność ich zweryfikowania.  W tej sytuacji  źródłem finansowania zadań przyjętych w 
roku obrotowym realizacji pozostały środki pozyskane w latach poprzednich.
Nie było żadnych wątpliwości co do zasadności kontynuacji sztandarowych niejako projektów Fundacji 
cieszących się od lat ogromnym uznaniem: 5.edycji akcji pn.: „Bezpieczna ostoja”, II edycji konkursu 
„Aktywnej edukacji ekologicznej - nasza szkoła chroni ptaki” a także  udziału – w charakterze Partnera - 
w przedsięwzięciach autorskich Redakcji „Łowca Polskiego” takich, jak: „Ożywić pola”, konkurs 
fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego. Nadto, Fundacja przystąpiła w roku 2016, do 
zaplanowanego uprzednio, projektu badawczego, którego celem jest dogłębne poznanie zjawiska 
migracji  szczególnego gatunku gęsi, z racji gniazdowania w Polsce, gęsi gęgawy.  Fundacja nie mogła 
także nie przyjąć  propozycji udziału – w charakterze podmiotu wiodącego – w ogólnopolskim  
programie aktywnej edukacji ekologicznej  pn.: ”Ożywić pola” planowanego w latach 2016-2019, „Roku 
gęgawy” i „Roku żurawia”. Zaproszenie do realizacji projektu w kolejnej jego edycji to dowód 
ogromnego uznania dla dotychczasowego zaangażowania Fundacji w przedsięwzięcia edukacyjno-
ekologiczne jak i zaufania wyrażonego przez Redakcję czasopisma „Łowiec Polski” – pomysłodawcę i 
wieloletniego realizatora tego przedsięwzięcia. Równolegle z powyższą decyzją powzięto kroki w celu 
uzyskania wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
‘Wodnej w Warszawie dla przedmiotowego projektu.   
Ocena stopnia zaawansowania i realizacji poszczególnych zadań Fundacji przyjętych w roku 
sprawozdawczym 2015-2016 przedstawia się , jak niżej:
Fundacja dokonała definitywnego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Dotującego projekt tj. 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ‘Wodnej w Warszawie, rozliczenia umowy 
dotacji nr 0979/14/EE/D z dnia 10.12.2014 r. opiewającej na kwotę wysokości zł 192.179,00. A dot. 
zadania pn.”Plansze dydaktyczne pn.”Dzika natura Mazowsza” w Cele przedsięwzięcia:
- pogłębienie stanu wiedzy na temat najbardziej charakterystycznych zwierząt Mazowsza,
- naukę rozpoznawania morfologii i ekologii wybranych gatunków,                                
- wzmocnienie wrażliwości na temat zagrożeń środowiska naturalnego,                       
- zapewnienie szkołom pomocy dydaktycznej w realizacji programowych i poza programowych zajęć 
edukacyjnych z przyrody, osiągnięto w pełni. 
Pozytywna ocena Dotującego projekt nie jest bez znaczenia wobec podjętych w roku sprawozdawczym 
zabiegów na rzecz uzyskania wsparcia finansowego dla kolejnego przedsięwzięcia pn.: „Ożywić pola - 
„Rok gęgawy” i „Rok żurawia”, ze środków budżetu Państwa poprzez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Redukcja drapieżników w ostoi głuszca i wokół nich  prowadzona w ramach projektu „„Bezpieczna 
ostoja” to kolejne zadanie do realizacji wpisane w kalendarz  Fundacji na rok 2015/2016. Projekt 
powstały z inicjatywy Fundacji i kontynuowany od sezonu  2011/2012 sprawdza się w pełni i z roku na 
rok przynosi coraz lepsze wyniki, które przenoszą się wprost na poprawę warunków bezpieczeństwa  
fauny na terenach położonych wokół kluczowych ostoi głuszców i cietrzewi. O sukcesie można także 
mówić w odniesieniu do V edycji konkursu, którego finał przypadł na rok sprawozdawczy 2016. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Tradycyjnie finalistom  i zarazem zwycięzcom V już edycji konkursu wręczono nagrody w trakcie serii 
spotkań organizowanych w końcu II kwartału 2016 r. Organizatorami  uroczystości były Zarządy 
Okręgowe  Polskiego Związku Łowieckiego w: Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim, Jeleniej Górze, 
Olsztynie, Bielsku-Białej. Pierwsze, inauguracyjne, spotkanie odbyło się w dniu 11 maja 2016 r. w 
siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej  z udziałem: myśliwych w 
liczbie 17, legitymujących się największą ilością strzelonych drapieżników, Gospodarza spotkania w 
osobie dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego J. Tomasiewicza,  łowczego okręgowego PZŁ  w 
Nowym Sączu  kol. B. Rataja, przewodniczącego Komisji Hodowlanej przy ZO PZŁ w Nowym Sączu kol. 
Zb. Gryzło a także kol. Sł. Pawlikowskiego – prezesa Sekcji Wabienia Drapieżników Klubu Wabiarzy 
Zwierzyny PZŁ. W łącznej klasyfikacji 17 nagrodzonych myśliwych strzeliło 478 drapieżników. W 
redukcję w Gorcach i w paśmie Nawojowej włączyły się także całe koła łowieckie co przyniosło efekt w 
postaci odstrzelenia 964 drapieżników, w tym 837 lisów. Zwycięzców uhonorowano nagrodami 
rzeczowymi  w postaci lornetek Titanium 8x56 sponsorowanymi przez  Firmę Delta Optical z Nowych 
Osin k/Mińska Mazowieckiego, aktywnie wspierającą Fundację w realizacji tego projektu. Dodatkowo, 
zwycięscy dostali od Fundacji nagrody w postaci książki „Wielka kuchnia myśliwska” Grzegorza Russaka 
oraz t-shirty z głuszcem – symbolem n/Fundacji. Kolejne spotkanie miało miejsce  w dniu 20 maja 2016 
r. w siedzibie zarządu okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim i zgromadziło 15 myśliwych z 15 kół, 
legitymujących się największą liczbą strzelonych drapieżników. Gospodarzy reprezentował łowczy 
okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim kol. C.Szadkowski oraz prezes Okręgowej Rady Łowieckiej kol. 
R. Cywiński. Plon akcji to 551 drapieżników pozyskanych przez w/w. Łącznie, nagradzane koła,  
pozyskały 1947 drapieżników. Zwycięskie koła otrzymały nagrody rzeczowe w postaci  lornetek 
obserwacyjnych  Titanium 8x56 ROH firmy Delta Optical.
Finał konkursu zorganizowanego w okręgu jeleniogórskim odbył się w dniu 8 czerwca 2016 r., w 
siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w Chromcu  k/Jeleniej Góry. Nowością było 
wyróżnienie nie tylko myśliwych z kół mających obwody łowieckie w Karkonoszach, gdzie żyją 
cietrzewie, ale także z pięciu kół w rejonie Borów Dolnośląskich, gdzie Lasy Państwowe realizują 
program reintrodukcji głuszca w ramach unijnego programu Life. W spotkaniu udział wzięło 15 
zwycięzców reprezentujących koła uczestniczące w akcji „oczyszczania”  Karkonoszy z drapieżników a 
także przedstawiciele Fundacji, Nadleśnictwa Ruszów w osobie kol. R. Anglarta,  Łowczy Okręgowy z 
Jeleniej Góry kol. R. Koncewicz, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZł w Jeleniej Górze kol. L.Hryciew 
oraz kol.J.Majdan – zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Szklarska Poręba. Plon akcji: lisiarze z 15 kół 
strzelili 359 drapieżników, a w kołach odstrzelono ich w sumie 1057. Myśliwi z Borów Dolnośląskich z 
pięciu kół strzelili łącznie 210 sztuk drapieżników zaś pięć tamtejszych kół łowieckich łącznie 637. 
Nagrodzeni otrzymali pastorały Primos Tigger Stick 2, ufundowane przez firmę PPHU Kolba Łukasz 
Matuszczak.  
W dniu 25 czerwca br. w Jedwabnie odbył się finał  konkursu organizowanego w okręgu olsztyńskim. 
Myśliwi mazurscy, z dziesięciu kół łowieckich z rejonu Nadleśnictwa Jedwabno, bowiem na tym 
obszarze skoncentrowano działania, strzelili w sezonie 2015/2016 aż 1070 drapieżników: 748 lisów, 114
 jenotów, 54 borsuki, 39 kun, 100 norek i 15 tchórzy. Rejon Jedwabna, jako teren szczególnego 
wspierania redukowania drapieżnictwa, został w tym kontekście wybrany nieprzypadkowo.  Właśnie ta 
część województwa warmińsko-mazurskiego jest z punktu widzenia ochrony zagrożonych gatunków 
zwierząt, w tym kuraków leśnych i polnych, miejscem obiecujących eksperymentów i przede wszystkim 
energicznych działań, mających na celu m.in. poprawę stanu siedlisk cietrzewia. Nadleśnictwo 
Jedwabno już od dwudziestu lat prowadzi na byłym poligonie wojskowym Muszaki działania na rzecz 
ochrony jednej z ostatnich populacji tych kuraków w Polsce. Co więcej, właśnie w Jedwabnie 
realizowany jest od 2011 roku specjalny program reintrodukcji cietrzewia metodą „born to be free” 
(urodzony, by być wolnym), gdzie cietrzewie – zanim zostaną wsiedlone na właściwy teren – 
przygotowywane są do egzystencji w półnaturalnych warunkach, w specjalnych wolierach. 
Bezkonkurencyjny Grzegorz Kosmala z Koła Łowieckiego „Knieja” Nidzica, który dzierży palmę 
pierwszeństwa  nieprzerwanie przez cztery minione sezony także i w sezonie 2015/2016 okazał się 
najlepszym „lisiarzem”,. W ostatnim sezonie strzelił zaś 41 lisów, 10 jenotów i dwa borsuki.  
Wyróżnienie dla zwycięzców stanowiły lornetkę Titanium 8x56 ROH firmy Delta Optical.                              
                                                                              
Przy okazji finału konkursu redukcji drapieżników  przedstawiciele FOG, wespół z posłanką na Sejm, 
Urszulą Pasławską, wręczyli także specjalną nagrodę, przyznaną po raz drugi w historii, za wyjątkowe 
zasługi w działaniach na rzecz ratowania zagrożonych gatunków zwierzyny w Polsce, ze szczególnych 
uwzględnieniem kuraków. Laureatem nagrody Złotego Głuszca za rok 2015 został dr Andrzej Krzywiński 
z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie za opracowanie oryginalnej (i skutecznej) metody reintrodukcji 
zagrożonych gatunków zwierząt „born to be free”.
Ostatnie regionalne podsumowanie konkursu redukcji drapieżników miało miejsce w dniu 29 czerwca 
2016 r. w Bielsku Białej. Gospodarzem spotkania był Łowczy Okręgowy PZŁ w Bielsku Białej kol. Michał 
Jordan. Spotkanie zgromadziło 27 lisiarzy, bohaterów V edycji konkursu, legitymujących się najlepszymi 
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wynikami uzyskanymi w sezonie 2015/2016 oraz gości specjalnych w osobach p.Andrzeja Gduli – 
prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, i zarazem jednego z założycieli Fundacji Ochrony Głuszca, 
p.Franciszka Strzałki – prezesa Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Belsku Białej. Z ogromnym 
zadowoleniem i satysfakcją odnotowano fakt obecności p.Rajmunda Gąsiorka – prezesa zarządu 
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt  Futerkowych oraz p. Łukasza Matuszczaka 
właściciela firmy PPHU Kolba z Będzina – Grodzca, sponsorów niezwykle cennych i atrakcyjnych nagród. 
Zwycięzców uhonorowano  wysokiej klasy lornetkami firmy Delta Optical oraz pastorałami  Primos 
Tigger Stick 2.  Nadmienić należy, że 27 kół z terenu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego poszczycić się może 
liczbą 897 strzelonych lisów w minionej edycji.   W trakcie uroczystości zamykającej V edycję konkursu 
wyróżniono także nagrodami rzeczowymi – lornetkami firmy Delta Optical – myśliwych, którzy 
odnotowali największą liczbę strzelonych dzików w ramach kolejnej inicjatywy Fundacji tj. „nagroda dla 
najlepszego dzikarza V edycji”. 
Inicjatywa Fundacji pn.„Aktywna edukacja ekologiczna - nasza szkoła chroni ptaki” powstała w roku 
2011 zakłada zdobywanie wiedzy przez młodzież o gatunkach  ptaków z najbliższego otoczenia 
konkretnej placówki oświatowej, miejscowości, poprzez ich identyfikację, zapoznawanie się z zasadami 
koegzystencji człowieka i ptaków, metodami dokarmiania, zaś w sferze praktycznej:  budowę 
karmników, umiejętności wyboru lokalizacji miejsc ich posadowienia, obserwację i zapis zdarzeń 
związanych z życiem ptaków koncentrującym się wokół karmników w okresie jesieni i zimy, co stanowi 
tzw. I podprojekt. Drugi podprojekt – planowany na okres wiosny i lata obejmuje gatunki ptaków 
korzystających z budek lęgowych. Zadaniem praktycznym tej fazy jest wykonanie przez młodzież takich 
budek, właściwe ich  usytuowanie w środowisku oraz obserwacja życia wokół nich.
Zgodnie z założeniami finał II edycji planowano wstępnie na rok 2016. Decyzję o przedłużeniu do roku 
2017 czasu edycji znalazło swoje pełne uzasadnienie. Po pierwsze, sami zainteresowani i zarazem 
uczestnicy wnioskowali o tę zmianę. Podkreślano, że  cykl 3 letni to istotny przedział czasowy z życia 
ptaków, który pozwala na opanowanie wiedzy o konkretnym gatunku w dostatecznym zakresie jak i 
dokonanie rzetelnej oceny uzyskanych efektów swego działania. Trzeba także pamiętać o  bardzo 
różnych uwarunkowaniach  środowiska w którym przyszło realizować zadanie przez ich uczestników.   
Nie bez wpływu na decyzję miała także strona finansowa programu. Zakładano zakup znacznej puli 
nagród rzeczowych dla zwycięzców aby usatysfakcjonować obecnych i zarazem zachęcić innych, mniej 
zdecydowanych,  do udziału w kolejnych edycjach. Niemożność pozyskania środków z tzw. puli 1% 
ograniczała w znaczny sposób planowany zakres wydatków na zakup nagród dla laureatów konkursu. 
W ramach działań edukacyjnych Fundacja  tradycyjnie już patronowała merytorycznie  kolejnej  9. 
edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno-ekologicznego Redakcji czasopisma „Łowiec Polski”  pn.: 
”Ożywić pola 2015/2016. Rok bażanta”.
Po raz kolejny – na zaproszenie organizatorów - Fundacja wzięła udział w  jubileuszowym XXI Konkursie 
Fotograficznym im. Włodzimierza Puchalskiego ustanawiając nagrodę specjalną Fundacji.   Konkurs 
fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego to od wielu lat powszechnie uznane i bardzo znaczące   
wydarzenie  na mapie imprez artystów zajmujących się fotografią przyrody w Polsce. Fundacja 
wyróżniła w tegorocznym konkursie autora obrazu fotograficznego „Bąk” /Botaurus stellaris/ w osobie 
Pana Cezarego Więcha  z Milanówka.                                                                                                                         
Zaangażowanie Fundacji w przedsięwzięcie naukowe celem którego jest pogłębienie wiedzy  na temat 
migracji gęsi gęgawy, jedynego gatunku gęsi, która gniazduje w Polsce, wpisuje się do szerokiego 
projektu Fundacji dotyczącego ochrony środowiska wodno-błotnego i  bytującej tam fauny i jest ze 
wszech miar celowe. Fundacja wniosła do projektu 10 sztuk urządzeń telemetrycznych do 
długotrwałego monitoringu gęsi z wykorzystaniem lokalizatora GPS-GSM, zakupionych ze środków 
Fundacji. Ponadto zakupiono dodatkowo, także dla celów badawczych, obrączki ornitologiczne dla 
żurawi, w liczbie do 160 sztuk. Na  powyższe zakupy wyasygnowano pokaźną kwotę, jednakże 
zważywszy na cel, znajdującą pełne uzasadnienie. W ramach projektu powstanie w Internecie specjalna 
mapa mobilna, na której na bieżąco internauci będą mogli śledzić przemieszczanie się gęgaw. Migracje 
te analizować będzie w pierwszej kolejności zespół naukowców i ornitologów, przygotowujący 
specjalny raport końcowy z badania. Strategiczne założenia projektu o zasięgu ogólnopolskim pn.: 
”Ożywić pola” – edycja X „Rok gęgawy” – edycja XI „Rok żurawia”, które to przedsięwzięcie 
przygotowała  Fundacja w ramach „Planu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, działanie: 2.4. ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, można ująć, jak niżej:
a/ cel strategiczny: wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody,
b/ cele szczegółowe: podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia obszarów 
chronionych dla zachowania bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów pól i łąk, 
tworzenie trwałych inicjatyw lokalnych w obrębie społeczeństwa (szkoły-koła łowieckie) w celu 
realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ochrony bioróżnorodności, tworzenie i pielęgnacja remiz śródpolnych dla poprawy bioróżnorodności 
terenów otwartych pól i łąk, kształtowanie postaw prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

50000

400

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
obszarze ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
c/ odbiorca: ok.150 szkół i kół łowieckich z terenu całego kraju,
d/ uczestnicy programu: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła łowieckie Polskiego Związku 
Łowieckiego, wydawnictwo „Łowiec Polski”, Zespół Realizacyjny Projektu,
e/ podstawowe wskaźniki produktu: 1 konferencja metodyczna, 2 edycje konkursu „Ożywić pola”, 2 
publikacje, 2 komplety tablic edukacyjnych, 10 prezentacji edukacyjnych wraz z instrukcjami, strona 
internetowa programu.
Zważywszy na koszty realizacji przedmiotowego projektu Fundacja wszczęła procedurę zmierzająca do 
pozyskania wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania konkurs nie został jeszcze 
rozstrzygnięty.
Równolegle z powyższymi działaniami Fundacja nieprzerwanie kontynuowała szeroką akcję 
informacyjną na rzecz Fundacji prowadzoną przede wszystkim  na łamach ogólnopolskiego czasopisma 
„Łowiec Polski”, w  ramach tzw. wkładki Fundacji Ochrony Głuszca publikowanej cyklicznie. 
W ramach poszukiwania środków na wsparcie swojej działalności Fundacja kontynuowała działalność 
gospodarczą. Ma ona jednakże charakter pomocniczy i prowadzona jest w bardzo ograniczonym 
zakresie.                                                                                                                    
Reasumując, należy stwierdzić, że rok sprawozdawczy 2015-2016, pomimo utraty podstawowego 
źródła finansowego wsparcia, zakończył się pomyślnie dla przyjętych zadań.  Planowane 
przedsięwzięcia zrealizowano bowiem w pełni.  Kontynuowano  zainicjowane w poprzednich okresach 
akcje „Nasza szkoła chroni ptaki”  oraz „Redukcja drapieżników” w wybranych rejonach kraju w celu 
poprawy warunków bezpieczeństwa bytowania zwierzyny drobnej i zagrożonej wyginięciem. Fundacja 
wniosła niezwykle istotny wkład, wkład rzeczowy, dla realizacji projektu badawczego  mającego na celu 
pogłębienie wiedzy na temat migracji ptactwa wodno-błotnego: gęsi gęgawy oraz żurawia, nabywając 
urządzenia telemetryczne do monitorowania ptaków. Wszczęto procedurę pozyskania środków dla 
wdrożenia ambitnego projektu „Ożywić pola: Rok gęgawy” i „Rok żurawia”. Należy zauważyć, że 
wszystkie projekty realizowane były za pełną aprobatą Rady Fundacji.
Z całą mocą należy podkreślić, że pomimo czasowego zawieszenia uprawnienia do ubiegania się o 
środki finansowe podatników status organizacji pożytku publicznego, jakim szczyci się Fundacja, nie był 
i nie jest w żaden sposób zagrożony. Wszystkie wymogi, które stawia prawo przed organizacją pożytku 
publicznego są ściśle przestrzegane.
Zarząd Fundacji oświadcza, że podjęta aktywność na odcinku działalności gospodarczej nie ma żadnego 
związku z wytwarzaniem wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu 
tymi wyrobami. 
Zarząd Fundacji pozwala sobie na zwrócenie Państwa uwagi na fakt,  że praca dla Fundacji wykonywana 
przez członków jej organów statutowych ma w dalszym ciągu charakter nieodpłatny i ta zasada jest w 
pełni przestrzegana zaś wszelkie koszty administracyjne  są minimalizowane jednakże w takim zakresie, 
który  pozwala na niezakłócone funkcjonowanie Fundacji.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

- Przyznanie nagrody przez 
Fundację Ochrony Głuszca 
za najciekawsze zdjęcie 
p.t.:” Bąk” podczas 
wystawy im. Włodzimierza 
Puchalskiego - XXI edycji,
-Redukcja drapieżników w 
ostoi głuszca i wokół nich,  
prowadzona w ramach 
projektu „Aktywna ochrona 
przyrody” 
-Przedsięwzięcie naukowe 
polegające na pogłębieniu 
wiedzy na temat życia gęsi 
gęgawy i żurawia.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91 Z Sprzedaż nagród związanych z V edycją 
konkursu "Bezpieczna Ostoja" - redukcja 
drapieżników realizowana w 5 regionach Polski.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,054.36 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 686.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 20,000.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 368.06 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 511.30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 511.30 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

99,129.82 zł

0.00 zł

18,140.24 zł

16,588.41 zł

0.27 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

1 Zakup obrączki ornitologicznej 511.30 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

133,858.74 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 133,858.74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-112,804.38 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Daniel Więzik
Władysław Mizia 

Data wypełnienia 07/11/2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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