
SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków

za okres 1.01.2018 – 31.12.2018

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  8  maja  2001  w  sprawie  ramowego  zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529)

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie:

            Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków,

            z siedzibą w Przebendowie 3, 84-210 Choczewo

            REGON: 221183676

            NIP: 588-237-32-07

            Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23.02.2011

            Numer KRS: 0000379113

2. Skład organów Fundacji:

            Zarząd (cały okres sprawozdawczy):

                 Prof. dr hab. Przemysław Busse – Prezes Zarządu

                 Wojciech Busse – V-prezes Zarządu

                 Dr Izabella Rząd – Członek Zarządu

           Zespół Doradczy (cały okres sprawozdawczy):

                 Dr Wojciech Kania – Członek Zespołu 

                 Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk – Członek Zespołu

                 Prof. dr hab. January Weiner – Członek Zespołu

3. Cele Fundacji:

a)  inicjowanie,  prowadzenie  i  wspieranie  badań  poszerzających  wiedzę  na  temat
wędrówek ptaków w celu ochrony tych zwierząt i ich siedlisk,

b)  propagowanie  i  wspieranie  badań zagrożonych  gatunków ptaków,  a  szczególnie
realizacji  krajowych  programów  ochrony  spełniających  wymogi  międzynarodowych
konwencji ochrony ptaków,

c) udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych oraz wymiana
informacji i doświadczeń w zakresie wędrówek ptaków z innymi podmiotami zajmującymi
się tymi zagadnieniami,

d) inicjowanie i wspieranie nowoczesnych metod badań wędrówek ptaków,
e) tworzenie i rozwijanie zasad zbierania danych naukowych z zakresu monitoringu

populacji  ptaków wędrujących,  które mogą być  wykorzystane w ochronie gatunków i ich
siedlisk,
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f)  opracowanie  i  upowszechnienie  jednolitej  metodyki  pracy  w  celu  zwiększenia
efektywności badań nad wędrówkami ptaków,

g) pomoc w publikowaniu i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych,
h) edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z wędrówkami ptaków,
i) stymulowanie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zadań statutowych

Fundacji.

4. Opis działalności statutowej Fundacji:
Na dzień 31.12.2018 zarejestrowanych było 28 wolontariuszy.

W roku 2018 działania Fundacji koncentrowały się na organizacji i prowadzeniu prac
terenowych stacji obrączkowania ptaków, zbierających dane naukowe o migracjach ptaków
za granicą  oraz  publikacji  czasopisma naukowego THE RING.  W ramach  prowadzonych
badań odbywały się także akcje edukacyjne. 

     Konferencje, spotkania 
 13-16. 12. 2018.  P. Busse: Migrant Birds as Indicators of Climate Change, referat, 2 

postery
   
      Zagraniczne prace terenowe

  19.02-27.02.2018: Badania pasożytów migrujących grzywaczy, Fabriano, Włochy –
I. Rząd, P. Busse

 14.04–6.05.2018: terenowa stacja Tilos, Grecja – P. Busse, T. Petras
       
      Publikacje

 Busse  P.  2018. Estimation  of  local  heading  patterns  of  nocturnal  migrants  using
orientation cages. Ring 40: 31-58. 

 Cavina E., Bucchi R. and Busse P. 2018. The general pattern of seasonal dynamics of
the autumn migration of the Wood Pigeon Columba palumbus in Italy. Ring 40:3-18.

      Działalność wydawnicza i biblioteczna
 Wydano rocznik 40 czasopisma THE RING. Znajduje się na platformie De Gruyter

Open (http://www.degruyter.com/view/j/ring) i (http://www.wbwp-fund.eu/ring)
 Przejęto bibliotekę redakcyjną czasopisma Ornis Polonica od Komisji Likwidacyjnej

Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

      Edukacja
 Szkolenie słoweńskiej kandydatki na obrączkarza – Tilos (wiosna), Grecja

   
      Współpraca

 Podjęto współpracę z firmą Gigaco sp. z o.o. w zakresie przygotowania wniosku 
grantowego w zakresie wykorzystania dronów w ocenie szkód wyrządzanych przez 
ptaki

 Kontynuowano współpracę z Italian Club Colombaccio w zakresie badań nad 
wędrówkami grzywacza we Włoszech (w aspekcie ornitologicznym i 
parazytologicznym).

 Kontynuowano współpracę z IMGW-PIB w zakresie wykorzystania radarów 
meteorologicznych do badań nad wędrówkami ptaków.
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5. Opis działalności gospodarczej: nie była prowadzona

6. Tekst uchwał Zarządu Fundacji: w załączeniu

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
    a. Przychody statutowe:                                                                                    -  0,00 zł
        w tym:
        - od osób fizycznych                                                                                     
          darowizny pieniężne                                                                                        -  
          darowizny rzeczowe                                                                                         - 
    b. Przychody finansowe                                                                                          - 

8. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
    a. Koszty realizacji celów statutowych                                                              -  8 180,30 zł

        
    b. Koszty ogólnego zarządu                                                                              -  1 416,92 zł

        
    c. Działalność gospodarcza – nie prowadzono

9. Dane o:
    a. liczbie osób zatrudnionych - brak osób zatrudnionych na umowę o pracę
    b. kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – brak
    c. wysokości  przeciętnego  wynagrodzenia  członków  organów  Fundacji:  członkowie
Zarządu i członkowie Zespołu Doradczego nie pobierali wynagrodzenia
    d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: nie było umów zlecenia
    e. udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych: nie udzielono pożyczek
    f. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem banku: 
       Bank Zachodni WBK – saldo na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 – 668,26 zł
    g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego – nie dotyczy
    h. Nabytych nieruchomości – nie dotyczy
    i. Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł –  nie
dotyczy
    j. Wartości  aktywów  i  zobowiązań  Fundacji  ujętych  we właściwych  sprawozdaniach
finansowych:
        - wartość aktywów na dzień 31.12.2018                                                       668,26 zł
        - wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018                                             46 368,40 zł
   k. dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

10. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych
w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
     Przychody z działalności statutowej odpłatnej  - brak
     Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej – brak

11. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wyniku finansowym tej działalności – nie prowadzono
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12. Informacja  o  rozliczeniach  Fundacji  z  budżetem  z  tytułu  ciążących  zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja składa deklarację podatkową CIT 8; nie ma zobowiązań podatkowych.

13. Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Fundacji: www.wbwp-fund.eu

14. W 2018 r. nie były prowadzone w Fundacji kontrole.

                                                            Zarząd:

                                                                                    …............................................
                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                    Prof. dr hab. Przemysław Busse

                                                                                    …...........................................
                                                                                    V-Prezes Zarządu
                                                                                    Wojciech Busse

                                                                                    …..........................................
                                                                                    Członek Zarządu
                                                                                    Dr Izabella Rząd

Przebendowo, 2.02.2019
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