
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GNIEWINO

Powiat WEJHEROWSKI

Ulica Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość SALINO Kod pocztowy 84-250 Poczta GNIEWINO 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

Janina Woszczyńska-
Nowicka

Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Kopiec-Sekieta Zastępca Prezesa 
Zarządu
Skarbnik Zarządu

TAK

Michał Starke Sekretarz Zarządu TAK

Beata Michno Członek Zarządu 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 Członek Rady TAK

Magdalena Remisiewicz Członek Rady TAK

Anna Jędrzejewska Członek Rady TAK

Krzysztof Stępniewski Członek Rady TAK

FUNDACJA AKCJA BAŁTYCKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. 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.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych i 
ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 
3. Organizacja, prowadzenie i wspieranie współpracy krajowej i 
międzynarodowej na polu badań i monitoringu migracji zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem badań nad wędrówkami ptaków i ich 
ochroną. 
4. 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)                       

10. Sposób realizacji celów statutowych
a) organizowanie, prowadzenie i finansowanie Programu Badawczego 
Akcja Bałtycka
b) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie innych badań 
naukowych 
c) ścisła współpraca z Głównym Partnerem Naukowym Fundacji - 
instytucją zajmującą się naukowo badaniami wędrówek ptaków
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 ośrodkach i instytucjach i charakterze edukacyjnym. 
f) tworzenie i wydawanie broszur, plakatów i innych wydawnictw 
związanych z przyrodą i jej ochroną
g) organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych związanych lub 
nawiązujących do przyrody i jej ochrony
h) współpraca ze środowiskami nauki, oświaty, kultury, samorządami, 
osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i  organizacjami 
społecznymi w kraju i za granicą, 
i) aktywizacja społeczeństwa, promowanie i organizowanie wolontariatu 
w dziedzinie badań i ochrony przyrody
j) 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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3500

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

AKCJA KARMNIK
Udział w ogólnopolskiej Akcji Karmnik w Ogrodzie Botanicznym Marszewo. Akcja Karmnik to ogólnopolski program 
obrączkowania zimujących ptaków przy karmnikach. Dzięki temu możliwe jest poznanie składu gatunkowe ptaków 
odwiedzających karmniki, a także zbadanie różnych aspektów ich biologii. Poza zbieraniem danych naukowych, akcja ma na celu 
również edukację społeczeńśtwa. Obrączkowanie było otwarte dla osób z zewnątrz, w codwutygodniowych spotkaniach wzięło 
udział w sumie ok. 300 osób

Piknik naukowy z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PTAKÓW WĘDROWNYCH 
Piknik odbył się w miejscowości Kuźnica (plaża Kuźnica, wejście nr 29 / obóz ornitologicznych Akcji Bałtyckiej). 
Współorganizatorem był Nadmorski Park Krajobrazowy. Partnerem naukowym wydarzenia była Stacja Badania Wędrówek 
ptaków Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerzy Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Ochrony Sów, GB 
Kuling, WWF
Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk,
Udział w pikniku wzięło ok. 500 osób

NOC SÓW
Udział w ogólnopolskim wydarzeniu Noc Sów organizowanym przez stowarzyszenie Ptaki Polski. Wydarzenie odbyło się w 
Kuźnicy, w obozie ornitologicznym przy wejściu na plażę nr 29.
Głównym celem wydarzenia była edukacja dotycząca życia i ochrony sów występujących na terenie Polski. W Wydarzeniu 
wzięło udział ok. 100 osób

Konferencja Migrant Birds as Indicators of Climate Change
Fundacja była współorganizatorem konferencji organizowanej przez Stacje Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu 
Gdańskiego.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Organizowanie, prowadzenie i finansowanie 
Programu Badawczego Akcja Bałtycka. 
Działanlość 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. 
Dzięki obrączkowaniu ptaków i wykonywania 
pomiarów biometrycznych, zbierane jest wiele 
przydatnych danych do analiz, pozwalających 
obserwować wpływ zmieniającego się 
środowiska na wędrówki ptaków.

74,90,Z 0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Od początku naszej działalności prowadzimy 
kampanię edukacyjną na temat ptaków 
wędrównych, prowadząc stoiska edukacyjne 
podczas różnego rodzaju pikników i imprez 
plenerowych. Elementem kampanii jest również 
nasze flagowe działanie czyli organizacja 
Swiatowego Dnia Ptaków Wędrownych. Ponad 
to corocznie organizujemy wiosną Noc Sów na 
Akcji Bałtyckiej. Często działania edukacyjne 
towarzyszą naszej dziłalności naukowej czy to 
podczas prac Akcji Bałtyckiej czy podczas Akcji 
Karmnik. Organizowane przez nas zajęcia 
pozwalają zwiększyć świadomość społeczności 
na temat ornitologii i ochrony środowiska.

85.59.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzież. 
Wszczególności z zakresu ornitologii i 
ochrony środowiska. Zajęcia są skierowane 
do uczniów przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów. Cały program 
mieści się pod wspólną nazwą "Edukacja z 
Rudzikiem". W czasie zajęć zwiększana jest 
świadomość ekologiczna edukowanej 
młodzieży oraz dzieci. Dzięki prowadzonym 
przez nas zajęcią dzieci mają 
okazję przyjrzeć się występującym w Polsce 
gatunkom ptaków, nie tylko z daleko, ale 
również z bliska. Istnieje możliwość 
przyjrzenia się ptakom trzymanym w ręce 
przez wykwalifikowany personel.

85,59,B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

organizacja konferencji naukowej: Migrants 
Birds as Indicators of Climate Change. 
Fundacja Akcja Bałtycka była 
współorganizatorem konferencji. 
Konferencja miała charkter 
międzynarodowy - występowali na niej 
prelegenci z krajów europejskich takich jak 
Dania, Holandia, ale gościliśmy również 
gości z kontynentu Afrykańskiego, a 
dokładnie z Republiki Południowej Afryki. 
Konferencja odbywała się w Gdańsku 
(Wyspa Sobieszewska) w Hotelu Orle. 
Konferencja pozwoliła na poszerzenie 
wiedzy oraz wymianę doświadczeń wielu 
biorących w niej udział uczestników.

94,99,Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.89.Z

Sprzedaż detaliczna "Sklepik z Rudzikiem" - Stoisko wystawiane było przy okazji wydarzeń 
takich jak Akcja Karmnik, Noc Sów czy Piknik Swiatowych Dni Ptaków Wędrownych. Sprzedaż 
była prowadzona także przez Allegro. Dochód ze sprzedaży w Sklepiku jest przeznaczony 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 twórcami na wyłączność. Zwory te można kupić 
tylko w Sklepiku z Rudzikiem.

Druk: NIW-CRSO 5



1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 108 833,65 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 49 179,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 700,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 49 839,79 zł

d) przychody finansowe 114,66 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 51 798,79 zł

2.4. Z innych źródeł 9 814,66 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 220,20 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 220,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 45 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

45 000,00 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

w 
tym:

0,00 zł

1 959,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

49 839,79 złg) z działalności gospodarczej
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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 -2 022,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -300,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 90 729,15 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

51 201,72 zł 0,00 zł

10 000,00 zł 0,00 zł

11 482,36 zł

37,00 zł

18 008,07 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

30 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

30 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

26 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 34 680,90 zł

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

34 680,90 zł

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

0,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

583,33 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

4 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

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 34 680,90 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 34 680,90 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

500,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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)

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 815,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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 REGON 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 "Znaczenie Pomorza 
Gdańskiego dla ptaków 
wędrownych" realizowany jest 
przez Fundację Akcja Bałtycka 
od 2016 roku, jest on 
skierowany jest do 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.

Wojewódzki Fundusz Ochronny 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

45 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Janina Wosczyńska-Nowicka, 
Katarzyna Kopiec-Sekieta, Michał 

Starke, Beata Michno
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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