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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016 

 

Nazwa: Fundacja MARE 

Siedziba: ul. Laskowa 3/9, 01-214 Warszawa 

Adres korespondencyjny: ul. Laskowa 3/9, 01-214 Warszawa 

Telefon: +48 796 776 725 (od 2 stycznia 2017 roku: 504 172 058) 

e-mail: kontakt@fundacjamare.pl 

Strona internetowa: www.fundacjamare.pl 

Data rejestracji Fundacji: Fundacja wpisana do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 4 stycznia 2016 roku.  

NIP:     527 275 59 62 
KRS:  0000594977 
REGON:        363457333 
 

Zarząd Fundacji MARE: 

Małgorzata Chojnacka– Prezes Zarządu Fundacji MARE 

Ewa Alina Milewska – Wiceprezes Zarządu Fundacji MARE 

 

Rada Fundacji Fundacji MARE: 

Anetta Marianna Rospara – Przewodnicząca Rady Fundacji MARE 

Dariusz Bogusław Rospara – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji MARE 

Magdalena Krystyna Gołębiewska – Członek Rady Fundacji MARE 

 

Cele statutowe Fundacji (zgodnie ze statutem): 

Celami Fundacji są: 
1) ochrona środowiska, w tym w szczególności ochrona środowiska morskiego i procesów 

ekologicznych w nim zachodzących w celu zachowania różnorodności biologicznej i poprawy 
jakości życia; 

2) ochrona żywych zasobów wód oraz siedlisk fauny i flory poprzez działania na rzecz 
zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych; 

3) ochrona ekosystemów i ich elementów składowych, których stan ma wpływ na stan 
środowiska morskiego; 

4) budzenie wrażliwości, kształtowanie i pogłębianie świadomości społecznej w sprawach 
dotyczących środowiska; 

5) niesienie pomocy osobom dotkniętym przez katastrofy ekologiczne i ich skutki.    
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

1) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów na rzecz ochrony środowiska, 
w tym w szczególności środowiska morskiego i procesów w nim zachodzących oraz 
ekosystemów i ich elementów składowych, których stan wpływa na stan środowiska 
morskiego; 

2) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz promowania 
i wdrażania zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych; 

mailto:kontakt@fundacjamare.pl
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3) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz promowania 

i wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki morskiej; 
4) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i kampanii edukacyjnych 

mających na celu kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska; 
5) Kształtowanie polityk i strategii, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie Unii 

Europejskiej i światowym, mających na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony 
środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego; 

6) Współpracę z administracją rządową, ciałami doradczymi, podmiotami gospodarczymi i innymi 
organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w celu kształtowania przyjaznych środowisku 
postaw i wdrażania proekologicznych rozwiązań; 

7) Aktywny udział w forach doradczych związanych z ekosystemami morskimi zarówno w Polsce 
jak i poza jej granicami; 

8) Zakup i dzierżawę nieruchomości służących ochronie środowiska i realizujących inne cele 
Fundacji; 

9) Organizację spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw, kursów, wypraw związanych z 
ochroną środowiska, w tym w szczególności z ochroną środowiska morskiego; 

10) Rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz aktywny udział w jej poszerzaniu poprzez 
inicjowanie i aktywny udział w badaniach, ekspertyzach i analizach z zakresu ochrony 
środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego; 

11) Upowszechnianie informacji o środowisku i jego zagrożeniach, w tym w szczególności 
środowisku morskim, poprzez publikacje oraz inne formy komunikacji. 

12) Udział w postępowaniach sądowo – administracyjnych w zakresie zgodnym z celami Fundacji.  
Do realizacji swych celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób 
fizycznych, a także przystępować do zrzeszeń i stowarzyszeń osób prawnych i organizacji, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.  
 

Działania realizowane przez Fundację w 2016 roku: 

 

W roku 2016 Fundacja realizowała działania w dwóch głównych obszarach: 

1. Zrównoważone rybołówstwo: 

• Piotr Prędki został nominowany reprezentantem polskich organizacji pozarządowych 
działających w obszarze ochrony środowiska w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze. W ramach tej funkcji Fundacji MARE monitorowała oraz brała aktywny 
udział w konsultacjach aktów wykonawczych związanych z wdrażaniem Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze jak również na bieżąco monitorowała efektywność i celowość 
wydatkowania środków w ramach tego Programu między innymi w celu zapewnienia, że 
finansowane w ramach programu działania przyczyniają się do realizacji celów Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim: odbudowy i zachowania na 
stabilnym poziomie eksploatowanych stad ryb oraz minimalizacji wpływu rybołówstwa na 
środowisko. W ramach tej działalności przedstawiciel Fundacji brał udział w spotkaniach 
Komitetu Monitorującego, zgłaszał uwagi do szeregi rozporządzeń wykonawczych oraz 
weryfikował zgodność polskich projektów prawnych wdrażających Program z zapisami 
Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego.  

• Piotr Prędki oraz Ewa Milewska aktywnie zaangażowali się w pracę Bałtyckiej Regionalnej Rady 
Doradczej (BS AC – Baltic Sea Advisory Council). Przedstawiciele Fundacji brali udział 
w spotkaniach grup roboczych, posiedzeniach Komitetu Wykonawczego oraz Zgromadzenie 
Ogólnego, na których dyskutowano między innymi nad środkami technicznymi i kwotami 
połowowymi dla bałtyckich stad ryb.  
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• We współpracy z członkami koalicji Seas at Risk oraz polskimi organizacjami pozarządowymi 
Fundacja prowadziła działania mające na celu zapewnić, że długoterminowy plan zarządzania 
dla bałtyckich stad dorsza, szprota i śledzia jest zgodny z zapisami Wspólnej Polityki Rybackiej 
Unii Europejskie (WPryb), w szczególności w zakresie możliwości osiągnięcia biomasy tych stad 
powyżej poziomów zrównoważonych. Działania te prowadzone były w pierwszym kwartale 
2016 roku. W ich rezultacie zagwarantowano spójność planu z WPRyb, co daje możliwość 
odbudowy stad powyżej stabilnych poziomów. Wdrażanie planu będzie monitorowane w 
kolejnych latach. 

• W okresie maj – październik 2016 roku Fundacja, przy wsparciu członków międzynarodowej 
koalicji Seas at Risk oraz organizacji Pew Charitable Trust prowadziła kampanię, której celem 
było zagwarantowanie, że kwoty połowowe dla bałtyckich stad ryb będą ustalone w zgodzie 
z doradztwem naukowym, co przyczyni się do odbudowy stad do stabilnych poziomów. 
Działania obejmowały spotkania z przedstawicielami administracji rządowej z Polski oraz 
innych państw bałtyckich, spotkania z dziennikarzami oraz informowanie społeczeństwa 
o wadze podejmowanych przez ministrów decyzji. W wyniku przeprowadzonej kampanii 
Ministrowie podjęli decyzje zgodne z doradztwem naukowym dla 7 z 10 eksploatowanych 
komercyjnie stad ryb.  

• Fundacja włączyła się także aktywnie w wypracowywanie rozwiązań mających na celu ochronę 
ryb dobijakowatych, będących pokarmem dla dorsza, którego stada są w słabej kondycji. 
Fundacja brała udział w konsultowaniu rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ostateczna wersja tego rozporządzenia, będąca 
kompromisem pomiędzy interesami różnych stron, daje szansę na zrównoważoną eksplantację 
ryb dobijakowatych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.  

• W ramach działań zmierzających do ograniczenia przyłowu ptaków w sieci rybackie Fundacja 
MARE nawiązała współpracę z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem 
Badawczym, Instytutem Lotnictwa w Warszawie, Uniwersytetem Gdańskim. Ogólnopolskim 
Towarzystwem Ochrony Ptaków i Instytutem Thunen w Niemczech. W ramach współpracy 
Fundacja koordynowała przygotowanie aplikacji do programu LIFE+, której wdrożenie pozwoli 
na ograniczenie przyłowu ptaków. Aplikacja jest obecnie oceniana przez Komisję Europejską.  

• W październiku 2016 roku Fundacja reorganizowała pierwsze spotkanie Forum rybołówstwa 

bałtyckiego. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie dogodnych warunków, w których 

wszyscy interesariusze będą mogli w sposób nieskrępowany i otwarty dyskutować o bieżących 

wyzwaniach w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rybołówstwa na Bałtyku. Charakter 

spotkań Forum rybołówstwa bałtyckiego jest otwarty, co mamy nadzieję przyczyni się do 

zapewnienia szerokiego wachlarza interesariuszy aktywnie uczestniczących w spotkaniach 

oraz współtworzących agendę kolejnych spotkań. W ramach każdego spotkania Forum 

opracowane zostaną zalecenia i rekomendacje w zakresie dyskutowanego tematu, które 

przekazane zostaną stronie rządowej. Pierwsze spotkanie poświęcone było analizie 

długoterminowego planu zarządzania zasobami dorsza, szprota i śledzia w Bałtyku. Wnioski ze 

spotkania zostały przekazane przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej.  

• W ramach partnerstwa z MSC Polska Fundacja podejmowała liczne działania mające na celu 

promocję niebieskiego certyfikatu MSC, który gwarantuje, że ryby pochodzą ze 

zrównoważonych połowów. Działania te obejmowały między innymi: promocję certyfikatu 

MSC podczas Dnia Oceanów, wsparcie MSC podczas organizacji Konferencji na temat 

certyfikacji dorsza bałtyckiego, w tym moderacja tego spotkania.  

2. Odpady morskie: 



Fundacja MARE 
Ul. Laskowa 3/9 
01-214 Warszawa 
+48 796 776 725 
 

 
NIP:  527 275 59 62 
KRS: 0000594977 
REGON: 363457333 
 

 
W ramach działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów morskich na 
środowisko Fundacja Mare: 

• Zorganizowała spotkania z dwoma organizacjami producentów ryb w Kołobrzeg, podczas 
których dyskutowano o współpracy i działaniach niezbędnych do podjęcia w celu zmniejszenia 
ilości traconych przez rybaków sieci rybackich;  

• Współorganizowała w Warszawie obchody Światowego Dnia Oceanów podczas którego 
prowadzone były wykłady na temat odpadów morskich i ich wpływu na środowisko, w tym 
w szczególności mikroplastików; 

• We współpracy z Fundacją WWF Polska współorganizowała. na przełomie września 
i października. szkolenie dla wolontariuszy oraz sprzątanie plaż w Kołobrzegu. W ramach 
szkolenia 80 osób zdobyło praktyczną wiedzę na temat oddziaływania odpadów morskich na 
środowisko. W ramach akcji sprzątania oczyszczono 20 km kołobrzeskich plaż z odpadów.  

 

3. Inne działania: 

• Piotr Prędki współtworzył i moderował Panel Ekologia i ochrona środowiska morskiego 

podczas Czwartego Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie.  

• W ramach działań mających na celu budzenie wrażliwości, kształtowania i pogłębiania 
świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska Fundacja przygotowała szereg 
materiałów edukacyjnych dostępnych zarówno na stronie internetowej Fundacji jak i poprzez 
profile społecznościowe.  

• W ramach działań mających na celu budzenie wrażliwości, kształtowania i pogłębiania 
świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska Fundacja przygotowała 
i przekazała dziennikarzom szereg materiałów prasowych, które dostępne są również na 
stronie internetowej Fundacji.  

• Prezes Zarządu Fundacji w ramach współpracy z UNEP Global Compact w Polsce przygotował 
trzy artykuły do rocznych publikacji wydawanych przez Global Compact: dwa artykuły na temat 
odpadów morskich dostępne w publikacjach: „Bałtyk dla wszystkich” oraz „Year book 2016” 
oraz artykuł na temat zrównoważonego rybołówstwa dostępny w publikacji „Bałtyk dla 
wszystkich”.  

• Fundacja monitoruje działania Urzędu Morskiego w Gdyni dotyczące realizacji inwestycji 
polegającej na budowie kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Celem tych działań 
jest zapewnienie, że wpływ potencjalnej inwestycji na środowisko jest odpowiednio 
oszacowany i ograniczony do minimum.  

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Fundację przeznaczony jest na działalność statutową. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji, 

zgodnie z wpisem do KRS, może być: 

82, 30, z, Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów 

46, 90, z, Sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 

47, 89, z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

47, 91, z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 

58, 11, z, Wydawanie książek 

58, 13, z, Wydawanie gazet 

58, 14, z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 



Fundacja MARE 
Ul. Laskowa 3/9 
01-214 Warszawa 
+48 796 776 725 
 

 
NIP:  527 275 59 62 
KRS: 0000594977 
REGON: 363457333 
 

 
58, 19, z, Pozostała działalność wydawnicza 

70, 22, z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania 

72, 11, z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

 

Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w 2016 roku: 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie uchwalenia polityki rachunkowości Fundacji MARE  

Uchwała nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Fundacji. 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w sprawie 

uchwalenia rocznego programu działania Fundacji MARE na 2016 rok 

Uchwała nr 2/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu działania Fundacji MARE na lata 2016-2021 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie zmiany rocznego programu działania Fundacji MARE na 2016 rok 

Uchwała nr 2/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu działania Fundacji MARE na 2016 rok 

Uchwała nr 3/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień w Fundacji MARE 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 6 października 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie uchwalenia wewnętrznej instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 

Uchwała nr 2/2016 z dnia 6 października 2016 roku Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w 

sprawie wyznaczenia Koordynatora jako osoby odpowiedzialnej za realizację i wykonywanie 

obowiązków określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu i w wewnętrznej instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu 

 

Przychody uzyskane w 2016 roku: 

I. Kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat): 97 930,69 

1. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego:   00,00 

2. Przychody z działalności statutowej:     74 930,69 

3. Pozostałe przychody operacyjne:      0,00 

4. Przychody finansowe:       23 000,00 

5. Przychody ze sprzedaży:      0,00 

 

II. Źródła przychodów organizacji: 

1. Ze źródeł publicznych ogółem:        0,00 zł 

a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 

b) Ze środków budżetu państwa      0,00 zł 

c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego   0,00 zł 

d) Ze środków państwowych funduszy celowych    0,00 zł 

2. Ze środków prywatnych ogółem:      74 930,69  zł 
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a) Ze składek członkowskich       0,00 zł 

b) Z darowizn od osób fizycznych         53 165,10 zł 

c) Z darowizn od osób prawnych         16 089,57 zł 

d) Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)    0,00 zł 

e) Ze spadków, zapisów       0,00 zł 

f) Z wpływów z majątku (sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) 0,00 zł 

g) Z nawiązek sądowych       0,00 zł 

h) Ze świadczeń pieniężnych       0,00 zł 

3. Z innych źródeł         0,00 zł 

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej wyniósł: 14 045,96 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł wyniósł 23%. 

 

Poniesione w 2016 roku koszty: 

Na realizację celów statutowych:        88 568,63 

Na działalność gospodarczą        8 174,23 

Koszty utrzymania biura (administracyjne)      15234,23 

Koszty pozostałe         0,00 

 

Wynagrodzenia: 

I. Liczba osób w Fundacji zatrudnionych w oparciu o: 

a) Umowę o pracę:        0 osób 

b) Umowę cywilnoprawną:      1 osoba 

II. Łączną kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w 2016 roku 63 801,66 

a) Z tytułu umów o pracę:       0,00 zł 

W tym wynagrodzenia zasadnicze pracowników   0,00 zł 

Wynagrodzenia Zarządu       0,00 zł 

Premie         0,00 zł 

b) Z tytułu umów cywilnoprawnych     63 801,66 

 

III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu 

zarządzającego organizacji:  

a) Wynagrodzenie:       5 300,00 

b) Nagrody:        0,00 zł 

c) Premie:         0,00 zł 

d) Inne świadczenia:       0,00 zł 

 

Majątek fundacji: 

Fundacja nie udziela żadnych pożyczek pieniężnych.  

Według stany na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja posiada: 

Na rachunkach bankowych w BOŚ Bank       1 267,04 PLN 

Fundacja nie posiada akcji ani obligacji. 

Fundacja nie posiada nieruchomości.  

W roku 2016 fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  



Fundacja MARE 
Ul. Laskowa 3/9 
01-214 Warszawa 
+48 796 776 725 
 

 
NIP:  527 275 59 62 
KRS: 0000594977 
REGON: 363457333 
 

 
 

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu finansowym 

Fundacji za rok obrotowy 2016.  

 

Zadanie zlecone: 

W danym okresie sprawozdawczym Fundacji nie realizowała zadań zleconych przez organy 

administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe oraz nie otrzymywała od tych instytucji 

dotacji.  

 

Zobowiązania podatkowe: 

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowych 

od osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzane na konto 

Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola. Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.  

 

Przeprowadzone kontrole: 

W 2016 roku nie przeprowadzano żadnych kontroli w Fundacji. 

 

 

Warszawa, dn. 15 marca 2017 

 

 


