Roczne sprawozdanie z działalności fundacji





Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Niech Żyją!
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

mazowieckie

Warszawa

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Warszawa

Hawajska

5

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

9

Warszawa

02-776

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

662 080 474

kontakt@niechzyja.pl

brak

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

385870116

52-219 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 28

4. Data wpisu w KRS:

31 marca 2020 r.

Imię i nazwisko
6. Dane członków zarządu
Barbara Turowska-Sojka
fundacji (wg aktualnego wpisu Katarzyna Hromek
w KRS)
Przemysław Wiliński
Roman Głodowski
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

5. Nr KRS:

0000836141

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
1. Objęcie wszystkich dzikich ptaków pełną ochroną i zakazem polowań
2. Rozwój wiedzy przyrodniczej, humanistycznej i etycznej społeczeństwa o
oddziaływaniu współczesnego łowiectwa na przyrodę ożywioną i nieożywioną
3. Minimalizowanie negatywnego wpływu łowiectwa na przyrodę
4. Ochrona wszelkich zwierząt dzikich przed okrutnym traktowaniem przez człowieka
5. Wzmocnienie społecznej kontroli, monitoringu i działań na rzecz transparentności
gospodarki łowieckiej
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

1. Fundacja złożyła do Ministra Środowiska wniosek o moratorium na polowania na ptaki, wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem przyrodniczym i prawnym. Równolegle Fundacja przeprowadziła społeczną kampanię informacyjną w
mediach społecznościowych i tradycyjnych o problemie polowań na ptaki i argumentach za zakazaniem takich
polowań. Złożeniu i opublikowaniu wniosku towarzyszyły także wydarzenia w przestrzeni publicznej – Warszawy,
Poznania, Krakowa i Wrocławia. Wniosek o moratorium stanowi przystępne, a zarazem naukowo udokumentowane
kompendium wiedzy o wpływie polowań na ptaki w Polsce. Wyznacza standardy i pokazuje rozwiązania. Zawiera całą
listę zaleceń. Rekomenduje nie tylko wprowadzenie pięcioletniego moratorium na łowieckie zabijanie ptaków, ale też
powołanie interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego, który przeprowadzi długofalowy monitoring liczebności i
trendów
populacyjnych
wszystkich
gatunków
ptaków
w
celu
ich
lepszej
ochrony
(https://niechzyja.pl/wp-content/uploads/2020/07/niech-zyja-moratorium_www.pdf).
2. Fundacja aktywnie uczestniczyła w procesie legislacyjnym Parlamentu Europejskiego w zakresie wdrażania
rozporządzenia REACH PE i Rady Europy nr 1907/2006, mającego na celu wycofanie z użycia ołowianej amunicji
myśliwskiej na wszystkich obszarach wodno-błotnych UE. Fundacja wraz ze środowiskiem naukowców z ruchu “Nauka
dla Przyrody” opracowała wniosek do Ministra Rozwoju o zaaprobowanie przez Polskę tego rozporządzenia
(https://naukadlaprzyrody.pl/2020/07/13/zakaz-stosowania-olowianej-amunicji-na-obszarach-wodno-blotnych-ue/).
Przeprowadziła też skuteczną akcję informacyjną skierowaną do posłów i posłanek PE w czasie głosowań nad tym
projektem. Dzięki działaniom Fundacji i organizacji partnerskich - brytyjską Wildfowl & Wetlands Trust (WWT ) i
BirdLife International - udało się przegłosować w Parlamencie Europejskim wprowadzenie zakazu używania przez
myśliwych amunicji ołowianej na obszarach wodno-błotnych, który będzie obowiązywał w całej UE od lutego 2023 r.
3. Fundacja aktywnie uczestniczyła w pracach i debacie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa w związku z inicjatywą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie Tradycji Łowieckiej” i pracami nad
projektem zmian w ustawie prawo łowieckie, które miały umożliwić ponownie udział dzieci w polowaniach.
Zainicjowaliśmy merytoryczne stanowisko przeciwko tej nowelizacji angażując w nie m.in. Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska
Linia, UNICEF Polska, oraz koalicję 40 organizacji społecznych Niech Żyją! Stanowisko zostało przekazane marszałek
Sejmu i przedstawicielom/kom niższej izby parlamentu. Wskutek tych działań Komisja zarekomendowała odrzucenie w
całości obywatelskiego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, a Sejm ustawę odrzucił.
4. Prowadziliśmy kampanię informacyjną w mediach społecznościowych i tradycyjnych w związku z procesem
ustanawiania nowych obwodów łowieckich we wszystkich 16 województwach. Fundacja prowadziła dla obywateli
społeczny punkt konsultacyjny, służąc radą i pomocą mieszkańcom w sprawach związanych z wyłączaniem ziemi z
obwodu łowieckiego i udziałem w konsultacjach.
5. Fundacja zainicjowała petycję do rządu i parlamentarzystów RP o ustawowe przyspieszenie terminu wykonania
przez myśliwych obowiązkowych, okresowych badań okulistycznych i psychologicznych, ze względu na liczne wypadki
z udziałem broni myśliwskiej (https://niechzyja.pl/badania-lekarskie-mysliwych-teraz-apel-organizacji/).
6. Fundacja monitorowała odstrzał redukcyjny i sanitarny dzików, zarówno w terenie, jak i na szczeblu
administracyjnym. Wielokrotnie wykazywaliśmy przypadki naruszania przez myśliwych prawa w czasie polowań, w
tym zasad bioasekuracji,a w konsekwencji stwarzanie zagrożenia epidemicznego. Sprawy te były zgłaszane policji,
prokuraturze i nagłaśniane.
7. Inicjowaliśmy prace i współtworzyliśmy projekt ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, którego celem jest wdrożenie skuteczniejszych przepisów i narzędzi prawnych do ograniczania
epidemii i afrykańskiego pomoru świń (ASF), zgodnych z rekomendacjami szerokiego grona naukowców (m.in. PAN i
Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Projekt ma na celu wsparcie programów bioasekuracji gospodarstw hodowlanych i poszukiwania padłych dzików oraz
regulację i doostrzenie zasad prowadzenia polowań do wymagań przeciwepidemicznych, w tym szczególnie
przy odstrzale sanitarnym dzików.
8. Fundacja przeprowadziła monitoringi polowań na ptaki w cennych terenach obszarach wodno-błotnych, w tym na
obszarach Natura 2000 (min. obszarze specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnej Skawy"), zgłaszając przypadki
naruszenia prawa, jak niezgłoszone polowania i przypadki zabijania gatunków chronionych. Obywatelskie monitoringi
przeprowadzone zostały także w czasie wrześniowych polowań na jelenie w czasie rykowiska.
9. Prowadziliśmy patrole w poszukiwaniu wnyków zastawianych w celu kłusownictwa zwierząt. W kilku miejscach
udało nam się unieszkodliwić pułapki zastawione na dzikie zwierzęta i zawiadomić straż leśną.
10. Reagujemy na sygnały od społeczeństwa o nieprawidłowościach przy wykonywaniu polowań – prowadziliśmy
całoroczny punkt informacyjno-interwencyjny, kierowaliśmy pisma i interwencje do właściwych urzędów, organów i
instytucji.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W 2020 r. Fundacja złożyła wniosek o grant do Lush Charity Pot. Decyzję otrzymaliśmy 16 lutego 2021 r., a środki
zostały wypłacone 8 marca 2021 r.

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą
(zaznaczyć odpowiednie)

NIE

x

TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy
podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym
oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
Fundacja nie prowadziła w 2020 r. działalności gospodarczej.

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii,
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował
uchwał)
Zarząd nie podejmował uchwał w 2020 r.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
33775,72 zł
33775,72 zł

-

b. Przychody z działalności gospodarczej

-

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

-

-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów
statutowych

-

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

-

-

- Ze środków budżetu państwa

-

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

a. Przychody z działalności statutowej

2. Informacja o źródłach przychodów

f. Z darowizn
g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

33775,72 zł

-

-

-

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

-

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

-

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
41933,91 zł
39873,71 zł

-

-

-

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

2003 zł

-

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

57,20 zł

-

a. Koszty realizacji celów statutowych
b. Koszty działalności gospodarczej

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
0
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku
pracy (wg zajmowanego stanowiska)

nd.

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń)

33065 zł +5453,03 zł składki ZUS koszt
pracodawcy = 38518,03 zł

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

-

b. Z tytułu umów zlecenie
c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

33065 zł + 5453,03 zł składki ZUS koszt
pracodawcy = 38518,03 zł
-

-

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

NIE

x
nd.

TAK

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

nd.

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

nd.

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
8313,45 zł
Fundacja posiada konto w Banku BNP Paribas.

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, 5. Nabyte
wielkość objętych udziałów lub ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
0
0

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa
13313,45 zł

0
pozostałe

środki

0

Zobowiązania
6471,64 zł

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
W 2020 r. Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w
sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja nie składała deklaracji podatkowych w roku 2020.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
NIE
TAK
x
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji
W 2020 r. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
(zaznaczyć odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
nd.

Barbara Turowska-Sojka
Prezes Zarządu

Warszawa, 30 grudnia 2021 r.

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

