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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017
Nazwa: Fundacja MARE
Siedziba: Al. Komisji Edukacji Narodowej 19/27, 02-797 Warszawa
Adres korespondencyjny: Al. Komisji Edukacji Narodowej 19/27, 02-797 Warszawa
Telefon: +48 604 668 682
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 2017 roku.
NIP: 527 275 59 62
KRS: 0000594977
REGON: 363457333
Zarząd Fundacji MARE:
Małgorzata Chojnacka– Prezes Zarządu Fundacji MARE (od 1 stycznia 2017 do 13 czerwca
2017)
Olga Sarna – Prezes Zarządu Fundacji MARE (od 13 czerwca 2017
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 MARE
Al. KEN 19/27
02-797 Warszawa

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

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.
Działania realizowane przez Fundację w 2017 roku:
W roku 2017 Fundacja realizowała działania w czterech głównych obszarach:
1.

Odpady morskie – zagubione narzędzia połowowe
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W okresie maj-grudzień 2017 roku Fundacja brała czynny udział w projekcie 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”, realizowanym przez 5 polskich organizacji rybackich. W ramach wsparcia
realizacji projektu, Fundacja przeprowadziła szereg działań promujących projekt oraz jego
cele, jak również zwiększających 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,
produkcję dwóch filmików przedstawiających realizację projektu, produkcję materiałów
promocyjnych oraz opracowanie raportu końcowego z realizacji projektu. Wszystkie
materiały opracowane w ramach projektu dostępne są na stronie internetowej Fundacji.
2.

Odpady morskie – plastik
W ramach działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów
morskich na środowisko, w tym w szczególności plastiku, Fundacja Mare w 2017 roku:
• Podejmowała liczne działania mające na celu informowanie społeczeństwa nt. wpływu
plastiku, w tym w szczególności plastikowych opakowań jednorazowych, 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);
• Współorganizowała w Warszawie obchody Światowego Dnia Oceanów w dniu 8
czerwca 2017 roku, podczas którego prowadzone były wykłady na temat m.in. odpadów
morskich i ich wpływu na środowisko, w tym w szczególności jednorazowego plastiku
i mikroplastiku;

3.

Górnictwo głębinowe
W okresie lipiec – grudzień 2017 roku Fundacja, przy wsparciu członków
międzynarodowej koalicji Seas at Risk, organizacji Deep Sea Conservation Coalition, oraz
Instytutu Globalnej Odpowiedzialności prowadziła kampanię, której celem było zwrócenie
uwagi społeczeństwa oraz Ministerstwa Środowiska na potencjalne olbrzymie negatywne
skutki dla środowiska w przypadku rozpoczęcia eksploatacji obszarów głębinowych.
Przyczyną do rozpoczęcia Kampanii było aktywne zaangażowanie Polski w rozwój i
promowanie górnictwa głębinowego, a w tym przede wszystkim złożona przez
Ministerstwo Środowiska aplikacja do Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego
obejmująca plan prac poszukiwawczych w strefie ryftu śródatlantyckiego będącym

Fundacja MARE
Al. KEN 19/27
02-797 Warszawa

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

obszarem morski o szczególnym znaczeniu ekologicznym lub biologicznym (tzw. obszar
EBSA).
Działania prowadzone w ramach kampanii obejmowały spotkania z dziennikarzami,
informowanie społeczeństwa o wadze podejmowanych przez Polskę działań, oraz
przygotowanie bezpośredniego apelu do Ministra Środowiska.
4.

Zrównoważone rybołówstwo:
•

•

•

•

5.

W 2017 roku Fundacja organizowała spotkania z organizacjami rybackimi, podczas
których dyskutowano o współpracy i działaniach niezbędnych do podjęcia w celu
przystąpienia polskiego rybołówstwa szprota i śledzia do certyfikacji MSC. W
rezultacie przeprowadzonych spotkań podjęte zostały działania mające na celu
otrzymanie finansowania na przeprowadzenie procesu certyfikacji w 2018 roku;
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 oraz wypowiedzi w mediach mające na celu
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zrównoważonego rybołówstwa i
certyfikacji.
Wraz z innymi członkami koalicji Seas at Risk, Fundacja brała czynny udział w analizie
podejmowanych przez państw członkowskich działań mających na celu zwalczanie
odpadów morskich (wskaźnik 10) i przełowienia (wskaźnik 3) realizowanych w ramach
wdrażania Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej. W rezultacie
przeprowadzonej analizy organizacja Seas at Risk wydała w październiku 2017 raport
pt. „Tackling overfishing and marine litter: An analysis of Member States measures
under the Marine Directive”.
Przedstawiciele Fundacji aktywnie zaangażowani byli w pracę Bałtyckiej Regionalnej
Rady Doradczej (BS AC – Baltic Sea Advisory Council) poprzez 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.

Inne działania:
• W ramach działań zmierzających do ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia
katastrofy ekologicznej w Zatoce Gdańskiej na skutek wycieku paliwa z wraku
tankowca Franken zatopionego w czasie II Wojny Światowej, Fundacja MARE
nawiązała współpracę z Instytutem Morskim w Gdańsku. W ramach współpracy
Fundacja koordynowała przygotowanie aplikacji o dofinansowanie projektu mającego
na celu przeprowadzenie badań wraku, opracowanie metody oczyszczenia wraku
z paliwa oraz docelowo zdobycie dofinansowania na jego oczyszczenie. Aplikacja
została złożona do Baltic Sea Conservation Foundation i w grudniu 2017 roku została
pozytywnie oceniona. Rozpoczęcie projektu planowane jest na początek 2018 roku.
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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.
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, które dostępne są również na stronie internetowej
Fundacji.

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
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.
W ramach projektu „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”,
realizowanym przez 5 polskich organizacji rybackich, Fundacja MARE przeprowadziła szereg
działań promujących projekt oraz jego cele, jak również zwiększających świadomość
społeczeństwa oraz użytkowników morza na temat porzuconych sieci rybackich i ich wpływu
na środowisko. Działania promocyjne obejmowały materiały promocyjne (koszulki, bannery,
pendrivy), jak również opracowanie i wydanie sprawozdania z projektu.
Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w 2017 roku:
UCHWAŁA Nr 1 z dnia 13.06. 2017 roku Rady Fundacji Fundacji MARE z siedzibą w
Warszawie w sprawie przyjęcia rezygnacji Małgorzaty Chojnackiej z pełnienia funkcji
Prezesa oraz członka Zarządu Fundacji MARE
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UCHWAŁA Nr 2 z dnia 13.06. 2017 roku Rady Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Prezesa Zarządu
UCHWAŁA Nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku Rady Fundacji MARE z siedzibą w
Warszawie w sprawie pozytywnej oceny i przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego z
działalności Fundacji
UCHWAŁA Nr 1 z dnia 8 marca 2017 roku Rady Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie w
sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Fundacji z tytułu stałego wsparcia
eksperckiego związanego z realizacją przez Fundacje umów zawartych z uznanymi
organizacjami producenckimi
Przychody uzyskane w 2017 roku:
I.

Kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat): 256.511,80
zł
1. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 225.036,04 zł
2. Przychody z działalności statutowej: 256.511,80 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne: 0,09 zł
4. Przychody finansowe: 0,02 zł
5. Przychody ze sprzedaży: 0,00 zł

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.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.

Ze środków prywatnych ogółem: 31.475,76 zł
Ze składek członkowskich: 0,00 zł
Z darowizn od osób fizycznych: 31.475,76 zł
Z darowizn od osób prawnych:
Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest): 0,00 zł
Ze spadków, zapisów: 0,00 zł
Z wpływów z majątku (sprzedaż lub wynajem składników majątkowych): 0,00 zł
Z nawiązek sądowych: 0,00 zł
Ze świadczeń pieniężnych: 0,00 zł
Z innych źródeł: 0,00 zł

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej wyniósł: 24.091,24 zł
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 9 %.
Poniesione w 2017 roku koszty:
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Na realizację celów statutowych: 225 036,04 zł
Na działalność gospodarczą: 0,00 zł
Koszty utrzymania biura (administracyjne): 7 289,78 zł
Koszty pozostałe: 0,00 zł
Wynagrodzenia:
I.

Liczba osób w Fundacji zatrudnionych w oparciu o:
a) Umowę o pracę: 0 osób
b) Umowę cywilnoprawną: 2 osoby

II. Łączną kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w 2017 r.: 72.000 zł
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 (brutto): 72.000 zł
III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji:
a) Wynagrodzenie (brutto): 6000,00 zł
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 stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja posiada:
Na rachunkach bankowych w BOŚ Bank: 46 344,69 PLN
Fundacja nie posiada akcji ani obligacji.
Fundacja nie posiada nieruchomości.
W roku 2017 fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu
finansowym Fundacji za rok obrotowy 2017.
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:
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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 – Ursynów. Od 1 grudnia 2017 r.
Fundacja jest płatnikiem VAT.
Przeprowadzone kontrole:
W 2017 roku nie przeprowadzano żadnych kontroli w Fundacji.

Warszawa, dn. 31 marca 2018

