Sprawozdanie z działalności Fundacji Puszczy Rominckiej za rok 2015
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
(Dz. U.01.50.529 z dnia 22 maja 2001 r.)
1. Informacje ogólne.
Nazwa fundacji: Fundacja Puszczy Rominckiej
Adres siedziby: Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, gm. Dubeninki, pow.
gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.
Numer KRS: 0000254743 z dnia 17.05.2006 r.
REGON 280119072
Członkowie Zarządu:
1)
Prezes (Dyrektor Fundacji)
Jaromir Andrzej KRAJEWSKI
PESEL 70050702191
Zamieszkały: Żytkiejmy, Osada Leśna 1, 19-504 Dubeninki, pow. gołdapski,
woj. warmińsko-mazurskie
2)

Członek Zarządu
Marian Tadeusz PODZIEWSKI
PESEL 55090811832
Zamieszkały: 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 1/53, pow. gołdapski,
warmińsko-mazurskie

3)

Członek Zarządu
Mirosław SŁAPIK
PESEL 55042520799
Zamieszkały: ul. Żeromskiego 8A/70, 19-500 Gołdap

4)

Członek Zarządu
Helena JAKUBIK
PESEL 57052215788
Zamieszkała: ul. Kościuszki 26, 19-500 Gołdap

woj.

Cele statutowe fundacji:
1)
Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zwiększanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa.
2)
Wspieranie i rozwijanie społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności
środowisk lokalnych.
3)
Podejmowanie działań na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa
kulturowego, podtrzymywania i kultywowania tradycji oraz rozwijania
współczesnej kultury i sztuki.
4)
Promocja i rozwój turystyki przyjaznej środowisku oraz infrastruktury
turystycznej.
5)
Ochrona zasobów Puszczy Rominckiej wraz z terenami przyległymi oraz
wszechstronny rozwój społeczności lokalnych zamieszkałych na tym terenie.

6)

7)

8)
9)

Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w
obszarze samorządności, ochrony środowiska, kultury, edukacji, pomocy
społecznej i przedsiębiorczości.
Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń, integracji
międzynarodowej,
rozwoju
infrastruktury
transgranicznej,
poprawy
bezpieczeństwa obszarów przygranicznych.
Rozwijanie i umacnianie postaw ludzi nastawionych na aktywne działanie na
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz
poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wdrażanie różnorodnych projektów.
W roku 2015 Fundacja realizowała następujące projekty i działania:
 Ochrona płazów na terenie parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego
otuliny
Odtworzono 2 zbiorniki wodne o powierzchni 300m2 każdy na obrzeżach Puszczy
Rominckiej – w miejscach nasłonecznionych. Zbiorniki do odtworzenia wytypowano między
innymi na podstawie operatu „Rozpoznanie występowania płazów na terenie PKPR”, a także
aktualnych obserwacji terenowych. Inwentaryzacje przeprowadzane w dotychczas
odtworzonych zbiornikach potwierdzają, iż tworzą one środowiska bardzo cenne dla rozwoju
płazów, w tych tak cennych jak traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Konieczność
odtwarzania drobnych zbiorników wodnych potwierdzona została w zapisach Planu Ochrony
Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (§ 4, pkt 4, lit. g, w zakresie prac związanych z
ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu, związanych z ochroną wód, znajduje się
zalecenie: „tworzenie nowych i odtwarzanie zanikających drobnych zbiorników wodnych”).
Działanie ma ogromne znaczenie także przy tworzeniu pozytywnego wizerunku służb
ochrony przyrody: zbiorniki odtwarzamy na gruntach prywatnych, bardzo przydają się
rolnikom.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie: (20.000).



„Przygotowanie kompleksowej koncepcji ochrony żółwia błotnego na terenie
obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo”
Żółw błotny jest jedynymi żółwiem występującym dziko w Polsce. Według Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Występuje na
znacznym obszarze Polski, jest jednak zwierzęciem rzadkim. Żółwie błotne żyją m.in.
na Pojezierzu Mazurskim. Jedną z najistotniejszych ich ostoi jest obszar Natura 2000
Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Niestety - także i tutaj warunki bytowania żółwi
ulegają systematycznemu pogarszaniu. Przyczynia się do tego zamiana łąk na grunty
orne, zmiany stosunków wodnych, presja zabudowy, niekontrolowany rozwój
turystyki, zacienianie terenów bytowania żółwi (sukcesja). Populacja żółwia

zmniejsza się systematycznie z roku na rok. Aby zatrzymać ten niekorzystny proces
należałoby wdrożyć działania zapobiegawcze. Powinny one mieć charakter
kompleksowy, wychodzić naprzeciw wszystkim realnym potrzebom i przeciwdziałać
zagrożeniom. W ramach niniejszego zadania wykonaliśmy szczegółowy plan działań
mających wzmocnić populację żółwia. Nasze opracowanie ma wyczerpujący
charakter, wskazuje rodzaj potrzebnych działań, lokalizację prac, określeni zostali w
nim zarządcy (właściciele) poszczególnych działek, przygotowano kosztorysy i
warunki brzegowe działań ochronnych. Uzyskana dokumentacja stanowić może
merytoryczną osnowę do przygotowania wniosków o dofinansowanie wdrażania
działań ochronnych. Planujemy przygotować duży projekt, który sfinansowany będzie
mógł być przez LIFE+, POiŚ bądź RPO.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (20.000 zł).


„Organizacja międzynarodowych spotkań poświęconych ochronie przyrody w
Puszczy Rominckiej”
W dniach 18 -20 maja 2015 roku zorganizowano wyjazd studyjnego dla
pracowników kaliningradzkiej Agencji Leśnej (instytucji odpowiadającej w
obwodzie kaliningradzkim za leśnictwo i ochronę przyrody) oraz rosyjskich
dziennikarzy.
Pomysł organizacji takiego wyjazdu narodził się w czasie pobytu wicedyrektora
Agencji w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w styczniu 2015 roku. Był on
pod dużym wrażeniem realizowanych przez Park i Fundację działań dotyczących
ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i rozwoju turystyki. Wiele z naszych
projektów chciałby przenieść na grunt kaliningradzki, wcześniej jednak należałoby
zaznajomić z nimi pracowników Agencji, a także dziennikarzy, którzy mogą pomóc
w budowaniu koalicji społecznej na rzecz ochrony przyrody.
Przybyło 14 gości. Mieli oni okazję zapoznać się z działaniami realizowanymi przez
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Fundację Puszczy Rominckiej,
szczególnie z przykładami czynnej ochrony przyrody i infrastrukturą turystycznoedukacyjną. Odwiedzili też strefę sanatoryjną w Gołdapi, spotkali się z lokalnymi
samorządowcami, działaczami organizacji społecznych (Stowarzyszenia „Głos
Puszczy Rominckiej” i „Żytkiejmska Struga”, przedstawicielami Straży Granicznej i
Policji.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (4998 zł), środki własne (2 zł).



„Rejon Wiżnicki: społeczeństwo obywatelskie nie przymyka oczu”
Projekt zaplanowano na lata 2015/2016. Do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowano
następujące działania:
1. Wizyta studyjna partnerów z Ukrainy w Polsce. Wizyta odbyła się w dniach 19 - 23
lipca 2015 roku. Goście – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych,
Wyżnieckiego Parku Narodowego i mediów - mieli możliwość zapoznania się z
polskimi dobrymi praktykami w zakresie współpracy społeczeństwa ze służbami
ochrony przyrody i samorządami. Wizytę wzbogacił wyjazd na Litwę – do dwóch
parków regionalnych – Wisztynieckiego i Metele.
2. Organizacja seminarium - okrągłego stołu w Wyżnicy.
Działanie zostało nieco rozbudowane w stosunku do pierwotnych zamierzeń.
Oprócz okrągłego stołu w Wyżnicy zorganizowano również spotkanie w administracji
obwodowej w Czerniowcach. W obu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele
samorządów, organizacji pozarządowych, służb ochrony przyrody i policji obu

krajów. Ukraińscy partnerzy szczególnie zainteresowani byli polskimi
doświadczeniami z zakresu budowy samorządności oraz tworzenia platformy
współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i społeczeństwem. Wiele pytań dotyczyło
też organizacji i działań polskiej policji – na Ukrainie tworzona jest właśnie policja,
która zastąpić ma funkcjonującą dotychczas milicję.
3. Działania edukacyjne w 5 wsiach rejonu wyżnickiego. Od początku okresu
wdrażania projektu organizowane są spotkania z mieszkańcami największych wsi
rejonu wyżnickiego, w czasie których przedstawiane są zasady funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, prawa obywateli i obowiązki uczestników,
Mieszkańcy zachęcani są do większej aktywności, do udziału w życiu społeczności
lokalnych, do wyrażania swoich opinii, oczekiwań i obaw. Aby wesprzeć działania
wydano folder przedstawiający powyższą w aspekcie ukraińskich realiów.
4. Ekopatrole obywatelskie na terenie Wyżnickiego Parku Narodowego. Prowadzone
są patrole społeczne, które zapobiegać mają nielegalnej wycince drzew na terenie
Parku. Patrole - a także działania edukacyjne - przyniosły znakomity rezultat praktycznie nielegalna wycinka całkowicie ustała.
Finansowanie: Program RITA (39 960 zł, w 2015 roku wydatkowano 32.431,81 zł).


„Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni w Mołdawii poprzez
wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców
wsi”

Działania:
1. Umożliwienie mieszkańcom wsi Rejonu Ungheni uzyskiwania dodatkowych źródeł
dochodu z turystyki i usług okołoturystycznych.
Obszary wiejskie Renonu Ungheni mają bardzo duże zasoby kulturowo-przyrodnicze,
mogące stanowić znakomitą bazę do rozwoju turystyki wiejskiej. Nie są jednak prawie
zupełnie wykorzystywane w tym zakresie. Wynika to przede wszystkim z braku
doświadczenia i wiedzy mieszkańców, a także urzędników zajmujących się tą dziedziną.
Naszym celem nie było bezpośrednie wsparcie osób chcących rozwijać biznes turystyczny i
okołoturystyczny, ale stworzenie im optymalnych warunków i przekazanie niezbędnej
wiedzy.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia nie tylko ukazywaliśmy i promowaliśmy dobre
przykłady z Polski, ale wykonaliśmy też konkretną pracę bezpośrednio z mieszkańcami i
urzędnikami Rejonu Ungheni, dzięki której sami mogli określić swoje zasoby i potencjalne
kierunki rozwoju. Stworzyliśmy też podwalinę infrastrukturalną pod rozwój turystyki.
2. Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rejonu Ungheni
(współpraca samorządu, służb ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, osób
prywatnych)
W działania projektowe zaangażowało się wiele podmiotów – gł. z Rejonu Ungheni:
organizacje pozarządowe (ok. 10 – trudność w dokładnym podliczeniu, jako że wiele osób
reprezentuje jednocześnie kilka podmiotów, a na listach obecności wskazuje tylko jeden),
Park Narodowy „Bukowy Kraj”, samorządy lokalne (administracja rejonowa, a także 4
gminy. W podsumowaniu projektu uczestniczyli też szefowie 2 sąsiednich rejonów), lokalny
biznes (6 firm), Izba Przemysłowa, instytucje kultury (4 podmioty). W projekt zaangażowały
się też instytucje centralne (Agencja Leśna Moldsilva, Ministerstwo Turystyki).
Przedstawiciele ww. podmiotów pracowali wspólnie w czasie warsztatów i uczestniczyli w
wyjazdach studyjnych do Polski. W wielu przypadkach była to dla nich znakomita okazja do

lepszego poznania się, budowy zaufania, inicjacji współpracy. Część zajęć w czasie
seminariów poświęcona była właśnie budowie partnerstw i współpracy.
3. Wypracowanie produktów turystycznych opartych na współpracy całych wsi,
wykorzystujących zasoby ludzkie i przyrodnicze, zapewniających dochód szerokiej grupie
osób.
W czasie warsztatów pracowano nad utworzeniem nowych produktów turystycznych, w
rozwój których zaangażowane mogłyby być całe wspólnoty lokalne. Powstały bardzo ciekawe
pomysły, z których część jest bardzo realna, a niektóre nawet są już realizowane. Przykłady:
- rozwój sieci muzeów lokalnych: muzeum przedstawiające historię Gminy Sculeni –
znaleziono już sponsora z USA, który zobowiązał się sfinansować jego powstanie, muzeum w
Pirlicach – funkcjonuje, jest wzbogacane o elementy aktywne, angażowana jest lokalna
społeczność (występy, pokazy), muzeum historii rolnictwa – idea bardzo realna, jego
utworzenie jest jednym z działań przewidywanych do realizacji w ramach projektu złożonego
przez nas do MSZ (Pomoc Rowojowa 2016).
- utworzenie centrów rękodzieła – jedno centrum tworzy obecnie we wsi Radeni Vechi jej
były wójt – w oparciu o dobre praktyki, z którymi zapoznał się w Polsce (inicjatywa
prywatna).
- wieś tematyczna w Sculeni – wójt Gminy Sculeni zafascynowany polską wioską garncarską
Kamionka zamierza rozwinąć podobną ideę u siebie – w oparciu o budynek starego szpitala
wojskowego. Wystąpił już do administracji rejonu z prośbą o przekazanie budynku na mienie
gminne.
- zagospodarowanie starego parku w Ungheni i organizacja w nim różnorodnych imprez
masowych.
- tworzenie produktów turystycznych opartych o tradycyjne przetwórstwo żywności.
4. Rozwój infrastruktury turystycznej w Rejonie Ungheni (w Parku Narodowym "Bukowy
Kraj").
Park Narodowy „Bukowy Kraj” to potencjalnie jedna z największych atrakcji turystycznych
Rejonu Ungheni. Rozpoczęliśmy prace, zarówno koncepcyjne, jak i budowlane. W 2015 roku
wybudowaliśmy duże miejsce odpoczynku: wiatę, budynek zaplecza, scenę, a także
infrastrukturę na szlaku turystyczno-edukacyjnym – tablice, witacze. Opracowaliśmy także
koncepcję utworzenia centrum informacyjno-edukacyjnego.
5. Promocja Rejonu Ungheni - przede wszystkim jego zasobów kulturowych,
przyrodniczych i krajobrazowych.
Temat promocji stanowił istotną część zarówno prowadzonych warsztatów, jak też i
wyjazdów studyjnych. Wydany został folder przedstawiający turystyczne zasoby PN
„Bukowy Kraj”. Promocja uwzględniona została w strategii rozwoju turystyki opracowanej w
ramach projektu.
Finansowanie: MSZ (Polska Pomoc Rozwojowa) (189.396,53 zł).


„Ochrona przyrody ponad granicami”
W swojej działalności na rzecz ochrony przyrody Fundacja Puszczy Rominckiej od lat
kładzie duży nacisk na działania międzynarodowe. Specjalizujemy się przy tym we
współpracy z krajami wschodnimi: Rosja, Litwa, Kazachstan, Ukraina, Mołdawia.
Zdajemy sobie sprawę, że granice państwowe ustanowione zostały przez ludzi i dla
ludzi przyroda ich nie uznaje. Dlatego aby działać skutecznie musimy współpracować
ponad granicami.

W ramach niniejszego projektu zorganizowaliśmy międzynarodowe spotkane
poświęcone różnorodnym aspektom ochrony przyrody.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie (9.000,00 zł).


„Kałmucja : wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych szansą na
rozwój wiejskich społeczności”
Projekt realizowany w latach 2014 i 2015. W jego ramach zorganizowano wyjazd
studyjny partnerów z Kałmucji do Polski, seminarium w stolicy Kałmucji – Eliście,
zakupiono i przekazano Centrum Dzikich Zwierząt w Kałmucji lunetę ze statywem
oraz lornetkę.
Finansowanie: program RITA, w roku 2015 wydatkowano 9043,82 zł (wartość całego
projektu: 39.560,00 zł).



Odtwarzanie zbiorników wodnych na potrzeby bytowania płazów, głównie
traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.
Działanie realizowane w 2014 roku. W roku 2015 otrzymaliśmy z NFOŚiGW środki 430 015,50 zł.- na ich opłacenie.



„Tworzenie miejsc pracy poprzez regionalną współpracę: rozwój
transgranicznego (PL-RUS-LT) obszaru Jeziora Wisztynieckiego i Puszczy
Rominckiej”

Projekt na lata 2015/2016. Wspólnie z partnerami z Rosji i Litwy przygotowywano koncepcję
dużego projektu współpracy transgraniczne.
Finansowanie: w 2015 roku – ze środków Unii Europejskiej (EUSBSR) (projekt na lata 2015
– 2016, w roku 2015 otrzymaliśmy 21 182 Euro, z czego do wykorzystania przez nas - 4080
EUR (pozostała suma – dla naszych partnerów z Litwy i Rosji).


„Budowa międzynarodowego partnerstwa wokół „trójstyku” Polski, Litwy i
Rosji”
Zorganizowano dwa seminaria - dwudniowe: 04/05 marca oraz 03/04 grudnia 2015 roku.
Uczestnicy: po 15 osób z PL, LT i RU, przedstawiciele samorządów, NGO i służb ochrony
przyrody. Omawiano aspekty współpracy transgranicznej
Finansowanie: Województwo Warmińsko-Mazurskie (9.700,00 zł)

3. Przychody.
Przychody Fundacji Puszczy Rominckiej w roku 2015 stanowiły przede wszystkim
dotacje. Dodatkowo środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym
wygenerowały odsetki.
Przychody łącznie: 741 945,82 zł
Dotacje: 741 872,64 zł
W tym:








Województwo Warmińsko-Mazurskie: 9 700,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
53 998,00 zł
Program RITA (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności): 41 500,03 zł
MSZ: 189 396,53 zł
EUSBSR: 17 262,58 zł.
NFOŚiGW : 430 015,50 zł.

Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach działalności statutowej: 0 zł
Darowizny: 0 zł
Odsetki bankowe: 73,18 zł
Koszty świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach działalności statutowej
wyniosły w 2015 roku 306 693,77 zł. - były więc równoważne z przychodami z tejże
działalności. ( pomniejszone o dotację z NFOŚiGW w kwocie 430 015,50 jest to
refundacja kosztów poniesionych w 2014 roku)
4. Koszty.
Koszty łącznie: 313 536,15.zł.
W tym wydatki na zadania statutowe sfinansowane z dotacji: 306 693,77 zł.
Koszty pozostałe: 6 6 842,38 zł.
5. Zatrudnienie, koszty osobowe, umowy o dzieło.
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników. Członkowie Zarządu nie otrzymywali
wynagrodzeń, premii ani żadnych innych świadczeń w związku ze swoją działalnością na
rzecz Fundacji.
Fundacja w roku 2015 zawarła z 3 osobami 5 umów zlecenia.
6. Rachunek bankowy.
Fundacja posiada główny rachunek
88203000451110000003957770.

bankowy

w

BGŻ.

Numer

rachunku:

Kapitał założycielski Fundacji ulokowany na powyższym rachunku wynosił pierwotnie
2.000 zł.
Całość przychodów Fundacji (patrz punkt 3) przechodziła przez rachunki bankowe.
Zobowiązania regulowane były poprzez przekazy z rachunków bankowych oraz gotówką.
7. Zakup środków trwałych:
Fundacja nie zakupywała w 2015 r. środków trwałych.
8. Aktywa i zobowiązania Fundacji.
Na aktywa Fundacji składały się nieumorzone środki trwałe (projektor multimedialny)
oraz zasoby pieniężne.

Zobowiązań Fundacja nie posiada.
Aktywa:
 Rzeczowe aktywa trwałe 0 zł.
 Środki pieniężne 13 486,35 zł
9. Zlecenia
Fundacja Puszczy Rominckiej nie otrzymała w roku 2015 żadnych zleceń od podmiotów
państwowych i samorządowych.
10. Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych.
Fundacja Puszczy Rominckiej nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie posiada
żadnych nieruchomości – w 2015 roku nie pojawiały się więc zobowiązania podatkowe.

