
Ministerstwo Rodzin, 
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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica ŚLĄSKA Nr domu 78E Nr lokalu 8

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-389 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja.ab@gmail.com

Strona www fundacja-ab.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-12-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22199634000000 6. Numer KRS 0000487065

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Rosińska prezes Zarządu TAK

Aleksandra Niemc wiceprezes Zarządu TAK

Justyna Szulc skarbnik TAK

Weronika Konkol sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jarosław Nowakowski przewodniczący Rady TAK

Magdalena Remisiewicz członek Rady TAK

Krzysztof Stępniewski członek Rady TAK

Anna Jędrzejewska członek Rady TAK

FUNDACJA AKCJA BAŁTYCKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) organizacja, prowadzenie, wspieranie, standaryzacja i popularyzacja 
badań i monitoringu w zakresie ornitologii i migracji zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem badań nad wędrówkami ptaków i ich 
ochroną,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych i 
ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków,
c) organizacja, prowadzenie i wspieranie współpracy krajowej i 
międzynarodowej na polu badań i monitoringu w zakresie ornitologii i 
migracji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad 
wędrówkami ptaków i ich ochroną,
d) integracja różnych grup społecznych poprzez działania na rzecz 
promowania wartości przyrodniczych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a) organizowanie, prowadzenie i finansowanie Programu Badawczego 
Akcja Bałtycka,
b) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie innych badań 
naukowych,
c) ścisłą współpracę z Głównym Partnerem Naukowym Fundacji – 
instytucją zajmującą się naukowo badaniami wędrówek ptaków, o której 
mowa w rozdziale IV,
d) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów, 
imprez promocyjnych i okolicznościowych w zakresie nauk przyrodniczych 
i ochrony środowiska, 
e) prowadzenie działalności w zakresie edukacji przyrodniczej i 
proekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 
szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych oraz innych ośrodkach 
i instytucjach o charakterze edukacyjnym ,
f) tworzenie i wydawanie książek, periodyków, broszur, kalendarzy, 
plakatów, gier, filmów, nagrań i innych wydawnictw związanej z przyrodą i 
jej ochroną,
g. organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych związanych lub 
nawiązujących do przyrody i jej ochrony,
h) współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, kultury, samorządami, 
osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami 
społecznymi w kraju i za granicą,
i) aktywizację społeczeństwa, promowanie i organizowanie wolontariatu 
w dziedzinie badań i ochrony przyrody,
j) fundowanie stypendiów osobom prowadzącym badania nad ptakami 
oraz ich ochroną oraz osobom czynnie chroniącym ptaki i ich środowisko,
k) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne innych przedsięwzięć, 
które mogą się przyczynić do osiągnięcia celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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 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)

3700

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

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

Działalność na rzecz Programu Badawczego Akcja Bałtycka
Wspieranie działania Punktów Obrączkowania Ptaków w Kuźnicy na Helu i na Bukowie. Promocja 
Programu Akcja Bałtycka w trakcie działań edukacyjnych i popularyzujących naukę.

Kontynuacja i organizacja Akcji Karmnik  w Błękitnej Szkole we Władysławowie (Nadmorski Park 
Krajobrazowy) oraz w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni (Nadleśnictwo Gdańsk) 

Organizacja (w partnerstwie z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym) „Nocy Sów” na terenie obozu 
Akcji Bałtyckiej (Kuźnica na Helu, 01.04.2016)

Organizacja pikniku edukacyjnego „Światowe Dni ptaków wędrownych” (w ramach projektu „Znaczenie 
Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych”) Na pikniku odbyły się pokazy obrączkowania ptaków, 
warsztaty i wycieczki ornitologiczne, zabawy, gry terenowe, kiermasz rękodzieła, obserwacje 
astronomiczne. Współpracowaliśmy z 16 organizacjami. (Kuźnica na Helu, 14-15. 05.2016)

Stoiska edukacyjne: „Tajemnice Ptasich Migracji” na Green Festiwalu (Olsztyn 13-14.08.2016), na 
dożynkach Gminy Stegna (Nowotna 17.09.2016), Udział w Ptasim Pikniku zorganizowanym z okazji 
Europejskich Dni Ptaków (Krynica Morska, 1-2. 10.2016); Piknik Edukacyjny „Bioróżnorodność – poznaj 
by zachować” (Gdańsk, 21.05.2016)

Edukacja terenowa uczniów Uzupełnieniem Kampanii oraz Pikniku Naukowego jest edukacja 
społeczności lokalnej mieszkającej na trasach wędrówek ptaków. W ramach projektu „Znaczenie 
Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych” zostały przygotowane warsztaty terenowe dla uczniów 
mieszkających na Mierzei Helskiej oraz na Mierzei Wiślanej. Zajęcia odbyły się wiosną i jesienią na 
terenie obozów obrączkarskich Akcji Bałtyckiej.

„Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności” – współfinansowany ze środków Miasta Gdańsk projekt, 
realizowany był we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji 
Pozarządowych. Zostały założenie dwa ogrody: w siedzibie Fundacji Sprawni Inaczej oraz w siedzibie 
Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.(Gdańsk 28.07-
31.12.2016)

Kontynuacja projektu „Dzika Klasa” prowadzonego w ramach partnerstwa z Gdyńską Szkołą Społeczną 
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”). Raz w miesiącu odbywały się 
czterogodzinne zajęcia na łonie natury
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Organizowanie, 
prowadzenie i 
finansowanie Programu 
Badawczego Akcja 
Bałtycka. 
Działalność naukowa 
Fundacji opiera się na 
współpracy z głównym 
partnerem naukowym 
– Stacją Badania 
Wędrówek Ptaków 
Uniwersytetu 
Gdańskiego. Fundacja 
współpracuje ze Stacją 
głównie na polu 
organizacji 
największego projektu 
badawczego mającego 
na celu badanie 
wędrówek ptaków w 
Polsce – Akcji 
Bałtyckiej. Poza tym 
działalność naukowa 
fundacji wiąże się z 
propagowaniem wiedzy 
naukowej na temat 
wędrówek ptaków 
m.in. poprzez udział w 
konferencjach.

74.90.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Prowadzenie 
działalności w zakresie 
edukacji przyrodniczej i 
proekologicznej w 
przedszkolach, szkołach 
podstawowych, 
gimnazjalnych, szkołach 
ponadgimnazjalnych, 
uczelniach wyższych 
oraz innych ośrodkach i 
instytucjach o 
charakterze 
edukacyjnym. 
Przykładem może być 
Projekt „Dzika Klasa” 
zakłada cykliczną pracę 
kilku klas z Gdyńskiej 
Szkoły Społecznej. 
Nasze działania 
rozpoczęliśmy w roku 
szkolnym 2015/2016 z 
jedną klasą, a obecnie 
kontynuujemy projekt 
pracując z trzema 
klasami . W ramach 
projektu 
przygotowaliśmy 
autorski program 
nauczania przyrody 
oparty o metody 
stosowane w 
pedagogice przygody, 
pedagogice dzikiej 
przyrody oraz 
pedagogice zabawy. 
Raz w miesiącu 
odbywają się 
czterogodzinne zajęcia 
na łonie natury.

85.59.B

Druk: MPiPS 5



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Organizowanie  imprez 
promocyjnych i 
okolicznościowych w 
zakresie nauk 
przyrodniczych i 
ochrony środowiska. 
"Noc Sów" 
współfinansowany ze 
środków Miasta Gdańsk 
projekt, realizowany był 
we współpracy z 
Regionalnym Centrum 
Informacji i Wspierania 
Organizacji 
Pozarządowych. Zostały 
założenie dwa ogrody: 
w siedzibie Fundacji 
Sprawni Inaczej oraz w 
siedzibie Fundacji 
Regionalnego Centrum 
Informacji i 
Wspomagania 
Organizacji 
Pozarządowych 
(Gdańsk 28.07-
31.12.2016);

 "Światowy Dzień 
Ptaków Wędrownych" 
jest coroczną kampanią 
uświadamiającą 
potrzebę ochrony 
ptaków wędrownych i 
ich siedlisk. W drugi 
weekend maja, ludzie 
na całym świecie 
organizują imprezy 
publiczne, aby 
popularyzować wiedzę 
na temat ptasich 
migracji oraz potrzebę 
ich ochrony. Od 2013 
również Akcja Bałtycka 
włączyła się w obchody 
tego święta, a od 2014 
roku Fundacja Akcja 
Bałtycka organizuje 
Piknik Przyrodniczy w 
miejscowości Kuźnica 
na Półwyspie Helskim.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 113,351.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70,705.72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
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, 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

47.89.Z Sprzedaż detaliczna "Sklepik z Rudzikiem" 
Dochód ze sprzedaży w Sklepiku jest 
przeznaczany na działalność naukową związaną 
z wędrówkami ptaków oraz edukację 
przyrodniczą. W Sklepiku z Rudzikiem 
sprzedajemy dzieła polskich twórców, które 
zostały zainspirowane pięknem naszej przyrody, 
w szczególności awifauny. Sprzedawane przez 
nas przedmioty są wykonywane przez 
współpracujących z nami twórców na 
wyłączność. Wzory te możecie kupić tylko w 
Sklepiku z Rudzikiem. 

Sprzedaż detaliczna "Aukcja dla Akcji"
Aukcja przedmiotów związanych z ptakami, 
które otrzymaliśmy od darczyńców.  Dochód był 
przeznaczony na organizację obozów Akcji 
Bałtyckiej i edukację przyrodniczą prowadzona 
przez Fundację Akcja Bałtycka.

94.99.Z Oferta edukacyjna - prowadzenie zajęć 
edukacyjnych
Jednym z bardzo ważnych celów działania naszej 
fundacji jest wzmocnienie świadomości i 
proekologicznych postaw społeczeństwa w 
szczególności w bezpośrednim kontakcie z 
przyrodą. Jak możemy tego dokonać?  
Wierzymy, że jest to możliwe w oparciu o 
edukację przyrodniczą prowadzoną przez ludzi z 
pasją i dużą wiedzą merytoryczną. Dokładamy 
wszelkich starań aby nasze zajęcia były 
prowadzone w sposób ciekawy i przekazywały 
dużą ilość wiedzy w nietuzinkowy sposób.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 42,542.85 zł

d) Przychody finansowe 102.74 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

30,000.00 zł

39,989.63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 716.09 zł

0.00 zł

53.00 zł

550.00 zł

113.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 42,645.59 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 69,989.63 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -571.32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 11,528.78 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 109,644.23 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

71,277.04 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

31,014.07 zł

772.60 zł

6,580.52 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 11,528.78 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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

20.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

47.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

20.00 osób

27.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 34,273.18 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,273.18 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

26,679.95 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 26,679.95 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

7,593.23 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,856.10 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Sąsiedztwo dla 
bioróżnorodności"

Celem projektu było 
zwiększenie bioróżnorodności 
w przestrzeni miejskiej i 
stworzenie miejsc przyjaznych 
zarówno dla ludzi jak i dzikich 
zwierząt zamieszkujących 
Gdańsk. W ramach projektu 
założyliśmy dwa ogrody na 
terenie gdańskich ośrodków 
integrujących życie społeczne 
mieszkańców: w siedzibie 
Fundacji Sprawni Inaczej, oraz 
w siedzibie Fundacji 
Regionalnego Centrum 
Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych.

Urząd Miasta Gdańska 30,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,990.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Znaczenie Pomorza 
Gdańskiego dla ptaków 
wędrownych"

Projekt został przygotowany z 
myślą o społeczności lokalnej 
Mierzei Helskiej i Wiślanej oraz 
okolic, mieszkańców 
aglomeracji gdańskiej oraz 
turystów licznie odwiedzających 
województwo pomorskie. Jego 
głównym celem jest 
zainteresowanie odbiorców 
fenomenem migracji ptaków, 
który silnie zaznacza się w 
rejonie nadmorskim. Działania 
edukacyjne miały wzmocnić 
społeczne poparcie dla ochrony 
ptaków wędrownych oraz 
miejsc dla nich cennych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

39,989.63 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Rosińska, Aleksandra 
Niemc, Justyna Szulc, Weronika 

Konkol, 13.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania 2017-07-15
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