
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian” w roku 2010 

 
 

1. Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Siedziba w Siedlcach 
Adres: ul. Sokołowska 74, 08-110 Siedlce 
KRS (numer i data wpisu): 0000107301 
REGON: 710289790 
 
Członkowie Zarządu: 
Prezes – Ireneusz Kaługa, zam. Siedlcach ul. Chrobrego 15/83 
Wiceprezes – Mirosław Rzępała, zamieszkały w Łosicach, ul. Narutowicza 55/17; 
Wiceprezes – Marek Kowalski, zamieszkały ul. Szkolna 79F/42, 05-110 Jabłonna 
Członek Zarządu – Dominik Krupiński, zamieszkały Rakowiska 18a, Biała Podlaska 
Członek Zarządu – Janusz Łuczak, zamieszkały ul I. Kraszewskiego 24, 08-110 Siedlce 
Członek Zarządu – Maciej Szczygielski, ul. I. Daszyńskiego 115/16, 08-110 Siedlce 
 
Cele Towarzystwa (wg statutu): 
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności: 
1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz 
zagrożeń. 
2. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody. 
3. Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych. 
4. Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych. 
Formami działalności Towarzystwa są w szczególności: 
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie odpowiednich badan naukowych. 
2. Propagowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony. 
3. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów funkcjonalnych i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody. 
4. Współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami 
państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych. 
5. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach. 
6. Powoływanie fundacji. 
7. Wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów. 
8. Pokrywanie właścicielom gruntów strat wynikających z użytkowania przez nich 
gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Towarzystwa. 
9. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w 
postępowaniu w przypadkach naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. 
10. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 
11. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objecie ochrona terenów cennych 
przyrodniczo. 
12. Prowadzenie działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska. 
13. Organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej. 
14. Wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli. 
15. Występowanie do sadów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska. 
16. Wstępowanie do postępowania przed sadami oraz przedstawianie sadowi swojego 
poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska. 
17. Podejmowanie wszystkich innych działań uznanych za sprzyjające powyższym celom. 



 
Towarzystwo realizuje swe cele poprzez: 
1. Społeczna aktywność swych członków. 
2. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych. 
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
4. Współprace z innymi osobami fizycznymi i prawnymi. 
 
 
3. Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej – nie jest zarejestrowana. 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu 
 

Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/04/2010 

z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenie  rocznego sprawozdania finansowego 
Towarzystwa za rok 2009 
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie 
finansowe za rok 2009 na które składa się:  

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów 
     wykazuje sumę ............................................................... 533 864,38 PLN 
- rachunek zysków i strat wykazujący dochód 
     netto w kwocie ................................................................ 474 818,56 PLN 
- informacja dodatkowa 

 

Uchwała Zarządu TP „Bocian” 2/4/2010 

z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenie  sprawozdania merytorycznego 
Towarzystwa za rok 2009 
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie 
merytoryczne za rok 2009 . 
 

Uchwała nr 1/6/2010 

Zarząd TP „Bocian” ustalił, że w razie nieobecności Prezesa jego funkcję pełni Mirosław 
Rzępała.  
 
Uchwała nr 2/6/2010 

Zarząd TP „Bocian” ustalił terminy swoich zebrań na każdy drugi poniedziałek miesiąca. W 
przypadku, kiedy wypadnie ono w dzień ustawowo wolny od pracy, zebranie nie odbywa się. 
Decyzję o zwołaniu zebrania w innym terminie podejmuje Prezes lub zastępujący go 
Wiceprezes. 
 
Uchwała nr 3/6/2010 

Zarząd TP „Bocian” przyjął Regulamin Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. 
 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 1 182 387,21 PLN, w tym: 
a. składki członkowskie – 4 916,00 PLN; 
b. darowizny – 48131,06 PLN; 
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych 339 486,16 PLN; 
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń : 
 

1. Opinie ornitologiczne dotyczące prowadzenia prac ociepleniowych, bez szkody dla 

ptaków objętych ochroną. 



2. Sprzedaż skrzynek lęgowych, karmników, książek, płyt CD, kalendarzy o tematyce 

przyrodniczej 

3. Prowadzenie prelekcji w szkołach  przedszkolach 

4. Jesienne czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych 

5. Inwentaryzacja ptaków i płazów 

6. Monitoring nietoperzy 

7. Przyrodnicze warsztaty terenowe 

8. Nadzór nad pracami ociepleniowymi pod kontem ochrony ptaków 

9. Przygotowanie i montaż przyrodniczych tablic edukacyjnych 

10. Redakcja tekstów do książek przyrodniczych 

Koszt realizacji świadczeń w roku 2010 wyniósł ogółem – 308 847,69 PLN 

 
e. dotacje i subwencje – 339 486,16 PLN, w tym: 
   
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizacje celów statutowych –1 166 160,56 PLN; 
w tym: 
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) – 93 514,37 PLN; 
pozostałe koszty (wynagrodzenia, ZUS, amortyzacja, koszty projektów) –1 072 643,19 PLN 
c. działalność gospodarcza – 0,0 PLN 
 
7. Dane o: 
 a. liczbie osób zatrudnionych w Towarzystwie z podziałem wg zajmowanych 
stanowisk – 3 osób; 
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez TP „Bocian” – wynagrodzenia: 
87 265,03 PLN, nagrody –0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN; 
c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów – wynagrodzenia: 2 081,96 
PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 00 PLN/rok, inne świadczenia - 0 PLN; 
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 86 648,14 PLN; 
e. udzielonych pożyczkach – nie udzielano; 
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem banku – 
brak lokat 
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości nabytych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie nabyto; 
h. nabytych nieruchomościach –0,00 PLN; 
i. nabytych pozostałych środkach trwałych –  43 272,61 PLN 
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 203 045,61 PLN. 
 
8. Dane o działalności zleconej Towarzystwu przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne: 
 

1. Przedszkole nr 185 w Warszawie  - Przeprowadzenie prelekcji 
2. Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy – Wykonanie opinii ornitologicznej 
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zakup i 

montaż karmnika dla ptaków 



4. Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – Czyszczenie i konserwacja skrzynek 
lęgowych 

5. Zarząd trójmiejskiego Parku krajobrazowego – Sprzedaż skrzynek lęgowych 
6. Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Inwentaryzacja ptaków na terenie parku 
7. Urząd Gminy Wągrowiec – Sprzedaż skrzynek lęgowych 
8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Sprzedaż skrzynek lęgowych 

wraz z montażem; czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych 
9. Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami Dzielnicy Ochota m. st. Wawy – 

Wykonanie opinii ornitologicznej 
10. Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Prelekcja przyrodnicza 
11. Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy – Nadzór ornitologiczny 
12. Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
13. Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy – Wykonanie opinii ornitologicznej 
14. Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
15. Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
16. Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
17. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
18. Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - Czyszczenie i konserwacja skrzynek 

lęgowych 
19. Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy – Wykonanie i montaż tablic 

edukacyjnych; dostawa i montaż karmnika 
 
9. Informacja o rozliczeniach TP „Bocian” z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
Miesięczne deklaracje PIT – 4: 10 303,00 PLN 
Miesięczne deklaracje VAT – 7:  3 429,00 PLN  
CIT – 8: 0,0 PLN 
 


