
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków

2.  Adres  siedziby  i  dane
kontaktowe

Kraj:

Polska
Województwo:

pomorskie
Powiat:

wejherowski

Gmina:

Choczewo
Ulica: Nr domu:

3

Nr lokalu: Miejscowość:

Przebendowo
Kod pocztowy:

84-210

Nr telefonu:

58 572 23 96
661 263 999

e-mail:

fundacja@wbwp-
fund.eu

Nr faksu:

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON: 221183676 4. Data wpisu w KRS: 23.02.2011 5. Nr KRS: 0000379113

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS)

Imię i nazwisko Funkcja
Prof. dr hab. Przemysław Busse 

 Wojciech Busse 

Dr Izabella Rząd

Prezes Zarządu

V-prezes Zarządu

Członek Zarządu
II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

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,

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.

za rok 2020 
_____________



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych  (opis  rzeczywiście  prowadzonej  działalności  statutowej  w  roku
sprawozdawczym)

W  roku  2020  skutkiem  pandemii działania  Fundacji  były  bardzo  ograniczone  w  zakresie  prac

terenowych i koncentrowały się na propagowaiu wyników prac badawczych przez przygotowanie prezentacji

konferencyjnych, które niestety nie odbyły się zgodnie z planami oraz publikacji czasopisma naukowego THE

RING.

     Konferencje, spotkania 

5-6.04. 2020.  University of Damietta, Egipt: P. Busse, W. Kania  

      - przygotowany referat plenarny: Bird migration patterns and strategies - why we need to know

2-7.11. 2020. XV International Ornithological Conference of Northern Eurasia, dedicated

       to the memory of academician M.A. Menzbier (165th birth anniversary). Belarus, Minsk.

       -  przygotowany referat plenarny: The migration patterns of the passerine species - is it possible   

to estimate them at the continental level?

     Zagraniczne prace terenowe (planowane, przygotowane)

7-30.04. 2020. Kurs obrączkowania ptaków Uniwersytet Damietta, Egipt (nie odbył się z powodu 

pandemii)

     Krajowe prace terenowe

            1-30.09.2020. Zaobrączkowanie 126 ptaków w Przebendowie

     Publikacje

           Busse P. 2020. An analysis of orientation cage field data – a case study of headings of

           the Blackcap, Sylvia atricapilla, at the Bukowo/Kopań ringing site in Poland. Ring 42:  51-74. 

      Działalność wydawnicza i biblioteczna

Wydano rocznik  42 czasopisma  THE  RING.  Znajduje  się  na  platformie  SCIENDO

(https://content.sciendo.com/ring  i (http://www.wbwp-fund.eu/ring)

Podpisano nową umowę wydawniczą ze SCIENDO.

      Współpraca

 Współpraca z firmą Gigaco sp. z o.o. - przygotowanie wniosku grantowego w zakresie 
wykorzystania dronów w ocenie szkód wyrządzanych przez ptaki - kontynuacja, złożenie wniosku


 Kontynuowano współpracę z Italian Club Colombaccio w zakresie badań nad wędrówkami grzywacza

we Włoszech (w aspekcie ornitologicznym i parazytologicznym).


3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

http://www.wbwp-fund.eu/ring


4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE
 X TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
-

6.  Odpisy  uchwał  zarządu  fundacji  (należy  przekazać  odpisy  uchwał  zarządu  fundacji  w  formie  np.  kserokopii,
podjętych  w  okresie  sprawozdawczym,  którego  dotyczy  sprawozdanie,  bądź  wskazać,  iż  zarząd  nie  podejmował
uchwał)
w załączeniu

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

6238,14 -

a. Przychody z działalności statutowej - -

b. Przychody z działalności gospodarczej - -

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6238,14 -

2. Informacja o źródłach przychodów

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych - -

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: - -

- Ze środków budżetu państwa - -

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - -

e. Ze spadków, zapisów - -



f. Z darowizn 6238,14 -

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) - -

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) -

b.  Procentowy stosunek  przychodu osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

-

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka

3029,40 -

a. Koszty realizacji celów statutowych 2239,20 -

b. Koszty działalności gospodarczej - -

c. Koszty administracyjne  (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

664,20 -

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)  126,00 -

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

-

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
-

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) -

a.  Z  tytułu  umów  o  pracę  (z  podziałem  na  wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń  osób  zatrudnionych  wyłącznie  w działalności
gospodarczej)

-

b. Z tytułu umów zlecenie -

c.  Wysokość  rocznego  lub  przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia  wypłaconego  łącznie  członkom  zarządu  i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą  (z podziałem  na  wynagrodzenia,  nagrody,  premie
i inne świadczenia)

-

d.  Wysokości  rocznego  lub  przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia  wypłaconego  osobom  kierującym  wyłącznie
działalnością  gospodarczą  (z podziałem  na  wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

-

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) NIE
 X TAK

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych -



3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek -

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych -

VII. Środki fundacji

1.  Kwoty  zgromadzone  na  rachunkach  płatniczych,  ze  wskazaniem banku  w przypadku  rachunku  bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
Santander - 4332,77 PLN

2.  Wysokość  środków  zgromadzonych  w  gotówce (należy  podać  dane  na  koniec  roku
sprawozdawczego)

-

3.  Wartość  nabytych  obligacji  oraz
wielkość  objętych  udziałów  lub
nabytych  akcji  w  spółkach  prawa
handlowego  ze  wskazaniem  tych
spółek

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich
przeznaczeniu  oraz  wysokości  kwot
wydatkowanych na to nabycie

5.  Nabyte  pozostałe  środki
trwałe

- - -

6.  Dane  o  wartościach  aktywów  i  zobowiązań  fundacji
ujętych  we  właściwych  sprawozdaniach  finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Zobowiązania

4332,77 39 303,34

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
-



IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Deklaracja podatkowa CIT 8

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z  dnia 1 marca 2018 r.  o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

NIE   
X TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

-

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE 
X TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

-

    [Przemysław Busse]                                         [Izabella Rząd]

    ………………………………………                       ………………………………………

podpis członka zarządu fundacji podpis członka zarządu fundacji*

      Przebendowo, 8.02.2021

miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.


