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FUNDACJA BAŁTYCKA 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZA ROK 2015 

Niniejsze sprawozdanie jest jednocześnie sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2015 oraz 

sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok 2015. 

Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono do Ministra 

Spraw Zagranicznych jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 4 statutu 

Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: 

„rozporządzenie”). 

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 6d 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: 

„ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, 

sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy. 

1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 

 Nazwa: Fundacja Bałtycka 

 Siedziba: Nowodworce 

 Adres: ul. Wasilkowska 50, 16-010 Nowodworce 

 Adres do korespondencji: ul. Wasilkowska 50, 16-010 Nowodworce 

 Adres poczty elektronicznej: info@fundacjabaltycka.org 

 Data wpisu w KRS: 22 września 2015 roku 

 Numer KRS: 0000576979 

 Numer REGON: 362546649 

Informacje o członkach zarządu: 

 Kazimierz Popławski – Prezes Zarządu 

 Dominik Jan Wilczewski – Wiceprezes Zarządu 

 Tomasz Kamil Otocki – Członek Zarządu 

Cele statutowe (§ 5 statutu Fundacji): 

Celem Fundacji jest działalnośd informacyjna, edukacyjna, naukowa, kulturalna w zakresie: 

1. Wspierania wymiany informacji, doświadczeo, dobrych praktyk i idei w zakresie polityki 

społecznej, gospodarki, kultury, nauki i innych dziedzinach istotnych dla rozwoju oraz ich 

popularyzacja w paostwach regionu Morza Bałtyckiego. 

2. Wzmacniania relacji Polski z paostwami regionu Morza Bałtyckiego. 

3. Wspierania rozwoju kontaktów międzykulturowych w obszarze regionu Morza Bałtyckiego. 

4. Wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badao naukowych. 



2 
 

5. Rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy 

przedstawicielami krajów i społeczeostw regionu. 

6. Wspierania współpracy i przepływu dobrych praktyk na szczeblu lokalnym. 

7. Popularyzacja wiedzy w zakresie środowiska naturalnego i ekologii Morza Bałtyckiego i 

regionu. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (§ 2 pkt 2 

rozporządzenia) 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez (§ 6 statutu Fundacji): 

1. Działalnośd wydawniczą: 

a. Prowadzenie serwisu internetowego Przegląd Bałtycki (www.przegladbaltycki.pl). 

b. Prowadzenie serwisu internetowego Baltic Insight (www.balticinsight.com). 

c. Wydawanie publikacji książkowych, raportów i analiz o tematyce związanej z celami 

Fundacji. 

2. Działalnośd edukacyjno-naukową: 

a. Organizowanie konferencji naukowych. 

b. Organizowanie spotkao informacyjnych. 

c. Przygotowywanie i publikowanie analiz i raportów własnych oraz we współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi. 

d. Prowadzenie szkoleo i prezentacji. 

3. Działalnośd kulturalną: organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkao, pokazów 

teatralnych i filmowych. 

4. Członkostwo w organizacjach i współpracę z organizacjami o celach statutowych zbieżnych z 

celami Fundacji. 

5. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi polskimi i zagranicznymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji 

W roku 2015 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych: 

a) Przegląd Bałtycki 

W 2015 roku zbudowany i uruchomiony został serwis online Przegląd Bałtycki. Serwis 

zarejestrowany został jako tytuł prasowy (przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w Rejestrze 

Dzienników i Czasopism pod numerem Rej PR 737). Serwis dostępny jest pod adresem 

http://www.przegladbaltycki.pl. W 2015 roku w Przeglądzie Bałtyckim opublikowanych 

zostało 130 artykułów napisanych przez 31 autorów. Serwis miał prawie 17 tys. czytelników, 

którzy przeczytali łącznie 39,5 tys. artykułów (odsłony). 

 

b) Baltic Insight  

W 2015 roku poczynione zostały przygotowania do budowy wersji anglojęzycznej serwisu 

online poświęconego regionowi Morza Bałtyckiego. Serwis będzie dostępny pod adresem 

http://www.balticinsight.com. Uruchomienie serwisu przewidywane jest na rok 2016. 

3. Opis głównych zdarzeo prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 2 pkt 2 

rozporządzenia) 

http://www.przegladbaltycki.pl/
http://www.balticinsight.com/
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Jedynym istotnym zdarzeniem prawnym w działalności Fundacji w roku 2015 był jej wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego (a w konsekwencji – wpłata funduszu założycielskiego) oraz nadanie 

numerów NIP i REGON. 

4. Działalnośd gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia) 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

5. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem 

kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy) 

W 2015 roku Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego ani działalności 

gospodarczej. 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia) 

W roku 2015 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 

7. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy) 

W roku 2015 Fundacja nie uzyskała przychodów. Zakładając Fundację Fundator utworzył Fundusz 

Założycielski w wysokości 500 złotych. 

8. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. C ustawy) 

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 231,28 złotych. Koszty pokryte zostały z 

Funduszu Założycielskiego, co zostanie uzupełnione z przychodów w kolejnych latach. 

9. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia oraz 

art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy) 

W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeo w rozumieniu 

prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeo członkom zarządu ani członkom innych 

organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot z tytułu umów zlecenia. W ramach 

działalności Fundacji w roku 2015 nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy. 

10. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j rozporządzenia) 

Fundacja w roku 2015 nie udzielała pożyczek. Na dzieo 31 grudnia 2015 roku na rachunkach 

bankowych Fundacji znajdowało się 268,72 złotych. Fundacja w roku 2015 nie posiadała obligacji, 

udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzieo 31 grudnia 2015 roku aktywa Fundacji 

wynosiły 268,72 złotych. Fundacja w roku 2015 odniosła stratę w wysokości 231,28 złotych, która 

została pokryta z funduszu założycielskiego. Strata zostanie wyrównana z przychodów Fundacji 

uzyskanych w kolejnych latach. 

11. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. d 

ustawy) 
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W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty paostwowe ani 

samorządowe. 

12. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia) 

Fundacja w roku 2015 nie składała deklaracji podatkowych. 

13. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy) 

Działalnośd Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2015. 

14. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy) 

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2015 przychodów z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała pochodzących stąd 

środków). Fundacja nie korzystała w roku 2015 z uprawnieo, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 

lit e ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 roku 

 

 

__________________ __________________ __________________ 
Kazimierz Popławski 

Prezes Zarządu 
Dominik Jan Wilczewski 

Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Kamil Otocki 

Członek Zarządu 
 


