
 
 
 
 
 

Uchwała  nr 1/ 2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  30 marca  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 30 marca 2013 podjął uchwałę o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji w 

okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności trzech Członków 

Zarządu Fundacji: 

            3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                         (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr  2/ 2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  30 kwietnia  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 30 kwietnia 2013 podjął uchwałę o przystąpieniu do przygotowywania wniosku do 

funduszu Grantów Norweskich w naborze Małych Grantów. Proponowany temat: 

„Przeprowadzenie inwentaryzacji ilościowej ptaków na wybranych powierzchniach Natura 

2000 z zastosowaniem metody automatycznej identyfikacji akustycznej”. Kierownikiem 

projektu ma być Przemysław Busse. Jako Partnerów wniosku przyjmujemy Instytut 

Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

PAN w Poznaniu i mFinder sp. z o.o. 

Fundacja podejmuje tym samym zobowiązanie do ewentualnej realizacji projektu jako 

Lider współpracy partnerskiej, a tym samym do odpowiedzialności za całość zobowiązań, 

które wynikną z realizacji projektu. 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności trzech Członków 

Zarządu Fundacji: 

            3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                         (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr  3/ 2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  30 kwietnia  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 30 kwietnia 2013 podjął uchwałę o przystąpieniu w charakterze partnera do 

przygotowywania wniosku NAVIGO sp. z o.o do funduszu Grantów Norweskich w naborze 

otwartym. Proponowany temat: „Wieloplatformowa aplikacja mobilna – ptaki polskie”. W 

zakresie projektu Fundacja przyjmuje odpowiedzialność za Działania i elementy Działań z 

zakresu ornitologii. Szczegółowe relacje z Liderem projektu i obowiązkami stron zostaną 

ustalone w umowie partnerskiej, która będzie podpisana po ew. przyjęciu projektu do 

finansowania. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności dwóch Członków 

Zarządu Fundacji: 

           3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                         (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr  4/ 2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  30 kwietnia  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 30 kwietnia 2013 podjął uchwałę o kontynuowanie zaangaŜowania w charakterze 

partnera do przygotowywania kolejnego wniosku Life+ w zakresie wniosku „Opracowanie 

nowych wskaźników monitoringu ptaków z wykorzystaniem innowacyjnego systemu 

monitorowania tras migracji ptaków w Polsce”. Szczegółowe relacje z Liderem projektu i 

obowiązkami stron zostaną ustalone w umowie partnerskiej, która będzie podpisana po ew. 

przyjęciu projektu do finansowania. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności dwóch Członków 

Zarządu Fundacji: 

           3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                         (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr 5/2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  7 lipca  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 7 lipca 2013 podjął uchwałę o planie głównych działań w II połowie roku 2013: 

1. Prace terenowe w kraju – stacja Wicie (pocz. sierpnia-połowa listopada br.), 

stacja Bagno (poł. sierpnia-poł. Września), stacja Kopań (poł. października-poł. 

listopada) 

2. Prace terenowe za granicą – Jerycho, Palestyna, 2 os. 

3. Udział w posiedzeniu Komisji ds. Zderzeń Samolotów ze Zwierzętami 

 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności dwóch Członków 

Zarządu Fundacji: 

            2    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący                                                         Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                  (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr 6/2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  16 listopada  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 16 listopada 2013 podjął uchwałę o przyjęciu planu rozpoczęcia prac nad przygotowaniu 

projektu budowy w Polsce sieci radarowej poświęconej kontroli przemieszczeń ptaków. 

Planowany projekt ma objąć opracowanie odpowiedniego sprzętu radarowego z 

oprogramowaniem do śledzenia ptaków, opartym o system opracowany w Izraelu. 

Przewidziana jest współpraca z polskimi firmami informatycznymi, Wojskową Akademię 

Techniczną i Uniwersytetem w Tel Awiwie. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności wszystkich 

Członków Zarządu Fundacji: 

            3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący                                                         Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                  (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr 7/2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  16 listopada  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 16 listopada 2013 podjął uchwałę o opracowaniu aktualnej wersji instrukcji 

obrączkowania ptaków na stacjach terenowych Fundacji i zgłoszeniu jej do Centrali 

Obrączkowania Ptaków. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności wszystkich 

Członków Zarządu Fundacji: 

            3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący                                                         Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                  (Grzegorz Zaniewicz) 



 
 
 
 
 

Uchwała  nr 8/2013 
Zarządu fundacji pod nazwą: „ Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków”  

z siedzibą w Przebendowie   
z  dnia  16 listopada  2013 

         
Zarząd fundacji pod nazwą „Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków” w 

dniu 16 listopada 2013 podjął uchwałę o odwołaniu na jej prośbę mgr Katarzyny Rosińskiej 

ze stanowiska Kierownika Biura Fundacji i powołaniu na to stanowisko mgr Grzegorza 

Zaniewicza. 

 

Uchwała  została   podjęta  w głosowaniu   jawnym, przy obecności wszystkich 

Członków Zarządu Fundacji: 

            3    -     głosy   za,   0    -    głosów   przeciw, 0    -    głosów   wstrzymujących  się. 

  
  
 
  
           Przewodniczący                                                         Protokolant 
           (Przemysław Busse)                                                  (Grzegorz Zaniewicz) 


