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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE Nr domu 85 Nr lokalu 21

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-001 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48 604668682

Nr faksu E-mail osarna@fundacjamare.pl Strona www www.fundacjamare.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-01-04

2018-08-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36345733300000 6. Numer KRS 0000594977

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

Olga Sarna Prezes Zarządu TAK

Ewa Milewska Wiceprezes 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

Anetta Marianna Rospara Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Dariusz Bogusław Rospara Zastępca 
Przewodniczącego Rady

TAK

Magdalena Krystyna 
Gołębiewska

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MARE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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;
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. 

Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona jako nieodpłatna 
działalność pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania realizowane przez Fundację w 2020 roku:
W roku 2020 Fundacja realizowała działania w czterech głównych obszarach:
1. Wraki Bałtyku
W 2020 roku Fundacja kontynuowała realizację projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca 
Franken”. 
Głównym celem projektu jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy ekologicznej na polskim obszarze wód 
morskich Bałtyku na skutek niekontrolowanych wycieków paliwa z wraków statków zatopionych w czasie drugiej wojny 
śwotowej i później (przed momentem wejścia w życie konwencji z Nairobi, która określa zasady odpowiedzialności prawnej za 
zatopione statki). Działania prowadzone w ramach projektu bazują na przykładzie wraku tankowca T/S Franken zatopionego w 
1945 roku. W poprzednich latach w ramach projektu przeprowadzona została ekspedycja badawcza na wrak Frankena oraz 
opracowany został bezpieczny dla środowiska plan oczyszczania Frankena. Od 2018 roku w ramach projektu prowadzone były 
także szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i odpowiednich resortów rządowych 
i naukowych w zakresie zagrożenia stwarzanego przez wraki z paliwem zatopione w Bałtyku. Na skutek pandemii covid-19 część 
działań w ramach projektu została przesunięta na 2021 rok. Jednakże pomimo wybuchu pandemii w 2020 roku w ramach 
projektu przeprowadzone zostały następujące działania: 
1) Zainicjowana została międzynarodowa współpraca w ramach prac nad Ogólną Metodyką Oczyszczania Bałtyckich Wraków z 
Paliwa. Metodyka została stworzona przez Fundację MARE we współpracy z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii 
(Departament SALMO [Salvage and Marine Operations]). Pracę nad metodyką prowadzone były przez cały rok. Założeniem 
dokumentu było stworzenie Planu Zarządzania Wrakami do wdrożenia na południowym Bałtyku bazując na metodyce E-DBA 
(Environemtnal Desk Based Assessment) wdrażanej w Wielkiej Brytanii oraz na metodzie oceny ryzyka VRAKA stworzonej przez 
naukowców z Uniwersytety w Gutenbergu, wykorzystywanej w Szwecji i Finlandii. 
2) Kontynuowane były działania w ramach kampanii medialna oraz działania edukacyjne i lobbyingowe mające na celu 
zwiększenie świadomości społeczeństwa i organów administracji rządowej nt. problemu wraków w Bałtyku oraz na temat 
konieczności wprowadzenie działań prewencyjnych i ochronnych podejmowanych w tym zakresie. Działania lobbyingowe były 
prowadzone zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. udział w oficjalnym otwarciu firmy i floty Ocean Infinity przystosowanej do 
badania wraków).
W 2020 roku ze względu na wybuch pandemii covid-19 działania komunikacyjne prowadzone były głównie za pośrednictwem 
mediów społecznościowych oraz strony internetowej Fundacji MARE. 
Realizacja projektu zaplanowana jest do końca lutego 2021 roku (projekt został przedłużony). W roku 2021 planowane są 
kolejne działania, w tym publikacja Ogólnej Metodyki Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa oraz druga edycja 
międzynarodowej konferencji naukowej dot. wraków, a także kontynuacja działań edukacyjnych lobbyingowych.

2. Odpady morskie – plastik i sieci widma
I. Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich 
W ramach działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów morskich na środowisko, w tym w 
szczególności plastiku, Fundacja MARE w 2020 roku podejmowała liczne działania mające na celu informowanie społeczeństwa 
nt. wpływu plastiku, w tym w szczególności plastikowych opakowań jednorazowych oraz sieci widm, na środowisko. Do 
działania takich należało przede wszystkim szerokie komunikowanie problemu za pośrednictwem mediów (m.in. notatki 
prasowe, komunikaty w mediach społecznościowych, udział w audycjach radiowych poświęconych problemowi plastiku itp.). 
Ponadto Fundacja w 2020 kontynuowała swoje zaangażowanie w projektach pn. „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności 
biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej polegającej na zbieraniu utraconych 
narzędzi połowowych i odpadów morskich”, w oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w ramach poddziałania 
„Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, realizowanych przez organizacje rybackie z całego wybrzeża. 
W ramach wsparcia realizacji projektu, Fundacja prowadziła działania promujące projekt oraz jego cele, jak również 
zwiększające świadomość społeczeństwa oraz użytkowników morza na temat porzuconych sieci rybackich i ich wpływu na 
środowisko. Działania promocyjne i edukacyjne podjęte przez Fundację obejmowały m.in.: kontakty z dziennikarzami, 
opracowanie i publikowanie notatek prasowych nt. projektu oraz problematyki środowiskowej poruszanej przez projekt, 
komunikację w mediach społecznościowych oraz produkcję filmików przedstawiających realizację projektu. Realizacja 
projektów rozpoczęła się pod koniec 2019 roku i były kontynuowana przez cały rok 2020. W rezultacie realizacji projektu w 
latach 2019-2020, 9 polskich organizacji rybackich zaangażowanych w akcje oczyszczania Bałtyku wyłowiło łącznie ponad 160 
tys. kg odpadów. Przeważającą część stanowiły utracone narzędzia połowowe, opony oraz różnego rodzaju plastik.
W 2020 roku Fundacja MARE podjęła także dalsze działania dotyczące wyłowionych odpadów mające na celu znalezienie 
sposobu na ponowne wykorzystanie odpadów. Zainicjowana została współpraca m.in. z firmą Bracenet specjalizującą się w 
upcyklingu starych sieci rybackich oraz firmą Boomplastic zajmującą się recyklingiem plastiku. Obie współpracę będą 
kontynuowane w 2021 roku. Naszym celem jest znalezienie sposobu na ponowne wykorzystanie wyłowionych odpadów w 
zgodzie z zasadami gospodarki cyrkularnej. 
II. World CleanUp Day
W ramach działań mających na celu zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz oczyszczania Bałtyku w 2020 roku 
Fundacja MARE zorganizowała obchody międzynarodowego święta World Clean Up Day. Wydarzenie odbyło się 20 września 
2020 roku w okolicach Mola w Brzeźnie w Gdańsku i zorganizowane zostało w partnerstwie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu oraz 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 3



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

Centrum Nurkowym Tryton. W ramach wydarzenia wolontariusze zbierali śmieci zarówno na plaży jak i pod wodą w okolicach 
mola (nurkowie). Wydarzenie zostało ono nagłośnione przez wszystkie największe media w Polsce, co w znacznym stopniu 
poszerzyło edukacyjny zakres wydarzenia i przyczyniło się do budowania świadomości ekologicznej nt. problemu plastiku wśród 
całego polskiego społeczeństwa. 

3. Zrównoważone rybołówstwo:
• W 2020 roku Fundacja we współpracy z czterema organizacjami rybackim kontynuowała prace w ramach projektu mającego 
na celu przeprowadzenia pełnej oceny zgodności polskiego rybołówstwa szprota i śledzia oraz rybołówstwa ryb płaskich 
(stornia, gładzica, turbot) z wymogami i kryteriami certyfikatu Marine Stewardship Council (MSC). Projekt oceny rybołówstwa 
realizowany był przez cały rok 2020 i będzie kontynuowany w 2021 roku. W ramach działań prowadzonych w 2020 roku 
gromadzone były wszystkie niezbędne materiały naukowe oraz dane dot. ocenianych rybołówstw wymagane przez niezależną 
jednostką certyfikująca – Global Trust, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu oceny. Przeprowadzone zostały 
także wizyty studyjne (site visits) zgodnie z założeniami procesu oceny. Fundacja MARE pełni funkcję pośrednika pomiędzy 
jednostką certyfikującą a organizacjami rybackimi, jednocześnie dostarczając niezbędnego wkładu merytorycznego do 
przeprowadzenia oceny. 
Celem certyfikacji jest zaakceptowanie i promowanie praktyk w polskim rybołówstwie prowadzących do racjonalnej i 
odpowiedzialnej eksploatacji zasobów ryb zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacje rybackie, które przystępują do 
procesu certyfikacji, poddawane są ocenie przy pomocy 28 wskaźników efektywności, zawartych w ramach trzech 
podstawowych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC: wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na 
ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą 
certyfikację prowadzą niezależni audytorzy z jednostek certyfikujących. Przedstawiciele fundacji Mare stanowili stały łącznik 
pomiędzy organizacjami podlegającymi procesowi certyfikacji oraz jednostką certyfikującą, służąc wiedzą merytoryczną i 
pomocą w zbieraniu danych i informacji, czego efektem będą 2 raporty 700-stronicowe. Jeden dla ryb pelagicznych, drugi dla 
ryb płaskich. 
• W ramach partnerstwa z MSC Polska, Fundacja podejmowała liczne działania mające na celu promocję certyfikatu 
zrównoważonego rybołówstwa MSC. Działania te obejmowały między innymi: promocję certyfikatu MSC podczas Dnia 
Oceanów, szkolenia dla organizacji rybackich oraz wypowiedzi w mediach mające na celu zwiększenie świadomości 
społeczeństwa na temat zrównoważonego rybołówstwa i certyfikacji. 

4. Inne działania:
• W ramach działań mających na celu budzenie wrażliwości, kształtowania i pogłębiania świadomości społecznej w sprawach 
dotyczących środowiska Fundacja przygotowała szereg materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony ekosystemów morskich 
dostępnych zarówno na stronie internetowej Fundacji, jak i poprzez profile społecznościowe. 
• Fundacja nawiązała współpracę z licznymi firmami chcącymi zmniejszyć swój wpływ na środowisko – w tym z markami 
odzieżowymi, kawiarniami, domami produkcyjnymi, producentami kosmetyków - które w ramach współpracy z Fundacją 
wyraziły chęć wsparcia działań na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego (m.in. ograniczenie użycia plastiku, rezygnacja z opakowań 
plastikowych/słomek/torebek foliowych itp., wykorzystywanie biodegradowalnych opakowań, produkcja odzieży w sposób 
zrównoważony i wykorzystanie ekologicznych metod produkcji). Współpraca z biznesem w znaczny sposób przyczyniła się także 
do budowania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród konsumentów.
• W ramach działań mających na celu budzenie wrażliwości, kształtowania i pogłębiania świadomości społecznej w sprawach 
dotyczących środowiska, a w szczególności ochrony ekosystemów morskich, Fundacja przygotowała i przekazała dziennikarzom 
szereg materiałów prasowych, a przedstawiciele Fundacji brali udział w licznych wydarzeniach medialnych i edukacyjnych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

- chronimy ekosystem morski (flora i fauna)
- promujemy zrównoważone rybołówstwo
- promujemy wrażliwość ekologiczną i zrównoważone wybory wśród społeczeństwa

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

300000

150

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Fundacja prowadziła działania mające na celu 
pozyskiwanie środków finansowych w celu 
podejmowania projektów na rzecz ochrony 
środowiska morskiego i procesów w nim 
zachodzących oraz ekosystemów i ich 
elementów składowych, których stan wpływa na 
stan środowiska morskiego. Działania 
obejmowały aplikacje o granty do instytucji 
zagranicznych oraz partnerów biznesowych, 
prowadzenie szerokiej komunikacji dot. 
działalności fundacji i problemów 
środowiskowych Bałtyku w celu pozyskania 
wsparcia finansowego od darczyńców 
prywatnych, jak i biznesowych.
W rezultacie działań mających na celu 
pozyskiwanie środków finansowych 
podejmowane były projekty i kampanie 
edukacyjne mające na celu kształtowanie 
świadomości społecznej w sprawach dot. 
ochrony środowiska.
W ramach działań dot. odpadów morskich 
fundacja MARE zakupiła kosz morski seabin, 
którego instalacja zaplanowana jest na 2021 rok. 
Zakup kosza odbył się z dunduszy otrzymanych z 
1 procenta podatku za rok 2019. Zakup kosza 
miał na celu zwiększenie świadomości 
społecznej i przykucie uwagi potencjalnych 
sponsorów do problemu plastiku w Bałtyku. Na 
rok 2021 planowane są kolejne zakupy koszy 
morskich na skutek przeprowadzonych działań 
mających na celu pozyskanie finansowania.

64.99 Z 22 995,50 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja w 2020 roku zorganizowała liczne 
wydarzenia komunikacyjne na temat 
problemów środowiskowych Bałtyku (w tym w 
szczególności w temacie wraków z paliwem, 
odpadów morskich oraz zrównoważonego 
rybołówstwa). Celem działań było budowanie 
świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz 
postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. 
Ze względu na wybuch pandemii covid-19 w 
2020 roku działania te prowadzone były głównie 
w sferze online (w tym udział w wydarzeniach i 
seminariach online). W ramach działań fundacja 
zorganizowała m.in. akcje sprzątania plaż w 
ramach world clean up day, wystawę 
edukacyjną o problemach Bałyku w różnych 
lokalizacjach w warszawie i Trójmieście, udział w 
wydarzeniu Stolica na Fali (prelekcja) oraz 
szkolenia dla organizacji rybackich w temacie 
certyfikacji i zrównoważonego rybołówstwa.

82.30.Z 0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja w ramach realizowanych projektów 
(szczególnie projektu dot. wraków w Bałtyku 
oraz tankowca T/S Franken) podjęła liczne 
działania lobbyingowe i komunikacyjne mające 
na celu kształtowanie polityk i strategii, zarówno 
na poziomie krajowym jak i na poziomie 
międzynarodowym. Celem prowadzonych 
działań było zapewnienie odpowiedniego 
stopnia ochrony środowiska, w tym w 
szczególności środowiska morza Bałtyckiego. 
Fundacja rozpoczęła współpracę z administracją 
rządową, ciałami doradczymi, podmiotami 
gospodarczymi i innymi organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą w celu 
kształtowania przyjaznych środowisku postaw i 
wdrażania proekologicznych rozwiązań. W tym 
w szczególności mających na celu wdrożenie w 
Polsce Planu Zarządzania Niebezpiecznymi 
Wrakami. W ramach działań realizowanych 
przez fundację w 2020 roku nawiązana została 
współpraca w Ministerstwem Obrony Wielkiej 
Brytanii w ramach której Fundacja wraz z 
polskim ekspertami opracowuje propozycję 
planu zarządzania wrakami i oceny ryzyka 
bazując na systemach wdrożonych w Wielkiej 
Brytanii i w Szwecji. Wydanie dokumentu 
planowane jest na początek 2021 roku

94.99 Z 0,00 zł
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12 801,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 566 927,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 936,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 477 758,96 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 231,67 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 72.19.Z

W ramach wsparcia dla organizacji rybackich w procesie oceny polskiego rybołówstwa ryb 
pelagicznych oraz ryb płaskich pod kątem certyfikacji Marine Stewardship Council, Fundacja 
MARE pośredniczy w kontaktach pomiędzy organizacjami rybackimi a jednostką audytującą. 
Na zlecenie organizacji rybackich fundacja dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty, dane 
naukowe i koordynuje prace naukowe mające na celu dokonanie oceny rybołówstwa pod 
kątem możliwości przyznania certyfikatu zrównoważonego rybołówstwa MSC. Celem 
certyfikacji jest zaakceptowanie i promowanie praktyk w polskim rybołówstwie 
prowadzących do racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów ryb zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

2 73.11.Z

W ramach projektów w oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w ramach 
poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, Fundacja 
MARE współpracowała z 9 organizacjami rybackimi. Na zlecenie organizacji rybackich 
fundacja prowadziła działania komunikacyjne i PR’owe mające na celu zwiększenie 
świadomości społeczeństwa nt. problemu odpadów morskich w Bałtyku.
Działania promocyjne i edukacyjne podjęte przez Fundację MARE obejmowały m.in.: kontakty 
z dziennikarzami, szkolenia edukacyjne dla rybaków, opracowanie i publikowanie notatek 
prasowych nt. projektu oraz tematyki środowiskowej poruszanej przez projekt, komunikację 
w mediach społecznościowych oraz produkcję filmików przedstawiających realizację projektu.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 553 893,95 zł

2.4. Z innych źródeł 231,67 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 10 930,57 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 22 995,50 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

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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Zakup kosza morskiego Seabin do instalacji w Marinie Gdańskiej. Jest to specjalnie 
zaprojektowany rodzaju kosza na śmieci do montażu bezpośrednio w wodzie. Taki pływający 
pojemnik potrafi zmagazynować jednorazowo do 20 kg śmieci, przy czym oprócz plastikowych 
odpadków potrafi zbierać też te płynne, jak np. olej. Woda jest do kosza zasysana i przechodzi 
przez filtr znajdujący się w urządzeniu. Następnie jest ona wypompowywana, pozostawiając w 
koszu śmieci i zanieczyszczenia, które są regularnie usuwane. W przeciągu roku kosz zbiera do 
półtorej tony odpadów.
Instalacja kosza w Marinie w Gdańsku zaplanowana jest na wiosnę 2021 roku.

22 995,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

76 134,99 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)

477 758,96 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 -24 993,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 360 354,00 zł 22 995,50 zł

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

113 930,28 zł 22 995,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

214 236,87 zł

504,87 zł

31 292,62 zł

389,36 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 31 187,37 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

22 995,50 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

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

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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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

5 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 135 905,00 zł

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

49 665,00 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 

86 240,00 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)

9 603,33 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)  

512,91 zł

1 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 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 135 905,00 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 49 665,00 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

9 870,00 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

8 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Olga Sarna
Ewa Milewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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