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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat SIEDLECKI

Gmina SIEDLCE Ulica KAZIMIERZOWSKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość SIEDLCE Kod pocztowy 08-110 Poczta SIEDLCE Nr telefonu 600056674

Nr faksu E-mail biuro@bocian.org.pl Strona www www.bocian.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71028979000000 6. Numer KRS 0000107301
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Dominik Krupiński (prezes) 

Marek Kowalski (wiceprezes) 
Mirosław Rzępała (wiceprezes) 
Przemysław Obłoza , Elżbieta Wanat (członkowie Zarządu)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Wiesław Kalicki (przewodniczący)
Krzysztof Bolechowski (członek)
Marcin Wierzbicki (członek)

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:
a. Społeczną aktywność swych członków.
b. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych
c. Współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Ochrona zagrożonych środowisk
1. Ochrona muraw napiaskowych w dolinie Bugu
- Złożyliśmy wniosek o płatność rolnośrodowiskową przysługującą do owiec rasy 
świniarka.
- Stado owiec świniarek w końcu roku liczyło 40 szt. Zwierzęta te wypasane są 
od wiosny do późnej jesieni na terenie rezerwatu „Kózki” w celu zapobiegania 
sukcesji na murawach napiaskowych.
- W dniach 22-28 sierpnia odbył się VII obóz nad Bugiem, którego celem było 
odkrzaczanie muraw napiaskowych w rezerwacie „Kózki”, gdzie prace 
prowadzone są już od kilku lat. W efekcie stworzyliśmy warunki do wypasu 
owiec. W ciągu tych kilku dni prac oczyściliśmy z krzewów i siewek drzew ok. 16
 ha w centralnej części rezerwatu (czyli ok. 3 razy więcej, niż w roku 2009). W 
pracach terenowych brali udział ochotnicy TP „Bocian” oraz Centrum Ochrony 
Mokradeł.
- Zakupiliśmy specjalne metalowe siatki ogrodzeniowe zabezpieczające stado 
przed wydostaniem się na ruchliwą szosę, która sąsiaduje z nowo 
przygotowanymi pastwiskami.

2. Wierzby głowiaste
W lutym po raz kolejny organizowaliśmy „Dni Wierzby Głowiastej”. Akcje odbyły 
się w Opatkowicach pod Proszowicami, Ostrówku (gm. Karczew), Glinkach nad 
Wisłą i Komorowie z Puszczy Kampinoskiej. W akcjach uczestniczyło około 100 
osób, ogłowiono ok. 100 wierzb. Współorganizatorami akcji byli: Fundacja „Ja 
Wisła”, Mercedes Off Road Club – „M-ORC”, wójt gminy Kampinos, sołtys 
Komorowa oraz Burmistrz Proszowic. Na Dzień Ziemi na Polu Mokotowskim 
przygotowano wierzbową ekspozycję z ukorzenionym żywokołem, wydano 
plakat i ulotkę.

3. Stawy w Kraśniczej Woli
- Kontynuowaliśmy prace konserwacyjne na groblach przy pomocy ciągniczka i 
kosiarki listwowej, zorganizowaliśmy kilkanaście wyjazdów w celu naprawy 
uszkodzonych przez bobry grobli, zużyliśmy prawie dwie duże wywrotki ziemi 
gliniastej, kontynuowaliśmy odkrzaczanie grobli na stawie Bąk i Zapomniany. 
- Odbyły się dwie akcje sprzątania śmieci z udziałem wolontariuszy, sprzątała 
też ekipa z Urzędu Miasta, śmieci zebrane przez nas odebrało miasto.
- W związku z nasileniem działań kłusowników dewastujących mnichy i stawidło 
zorganizowaliśmy grupę patrolową, dzięki czemu w najbardziej newralgicznym 
momencie na jesieni, kiedy w stawach było mało wody, ktoś codziennie 
sprawdzał stan urządzeń wodnych. Wcześniej, w lipcu wspólnie z Policja i 
Strażą Miejską, zatrzymaliśmy 5 kłosowników, agregat, wędki, pontony itp.
- W sierpniu ustanowiliśmy Dni Dzikich Kaczek, z tej okazji wolontariusze kosili 
groble, oraz odbyła się wycieczka ornitologiczna po stawach i okolicy. 
- W maju odnotowaliśmy kradzież rury stalowej przerzucającej wodę do jednego 
ze stawów, sprawę zgłoszono nadleśnictwu.
- W okolicznych lasach rozwiesiliśmy 5 skrzynek dla puszczyków i kaczek, 
wykonaliśmy jedną platformę dla bielika/bociana czarnego.
- W pracach na stawach zaangażowana jest stała grupa ok 25 osób, zaś grupa 
patrolowa, której przedstawiciel jest minimum raz w tygodniu na terenie, liczy 7 
osób. 
Wszelkie prace wykonywane są na zasadzie wolontariatu, TPB ponosi tylko 
koszty sprzętu i czasami paliwa.

4. Łąki Kazuńskie
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- Dzięki zakupionemu ciagniczkowi i kosiarce wykoszono ok 10 ha łąk, ręcznie 
wykoszono dalsze 3,5 ha. Traktorek spisuje się bardzo dobrze pomimo silnego 
podtopienie koszonych działek.
- Zakupiliśmy niezbędny sprzęt: kosiarkę listwową OSA oraz kosiarkę 
sadowniczą TOSIA. Przeprowadziliśmy modyfikacje sprzętu, w tym założono 
koła bliźniacze do traktorka, dzięki czemu może jeździć po bagnie.
- Akcja ochrony rybitw na Jeziorze Górnym była kontynuowana w podobnym 
zakresie ja w latach ubiegłych.
- Podejmowaliśmy interwencje prawne związane z niszczeniem siedlisk na 
terenie N2000: toczyły się postępowania sądowe za dewastacje Łąk Kazuńskich 
i łamanie zakazów obowiązujących na terenie  Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; w kilku przypadkach ukarano właścicieli działek 
grzywnami w wysokości od 300 do 1000 zł, nie zobowiązano żadnego z 
właścicieli do usunięcia nawiezionych odpadów; informowano właścicieli działek, 
którzy mieli zamiar zasypywać teren Łąk Kazuńskich oraz łąki we wsi brzozówka 
o nielegalności tych działań.
- Ustawiliśmy 2 tablice informacyjne.
- W pracach zaangażowanych jest ok 10 osób, TPB ponosi koszty tylko sprzętu.

Ochrona zagrożonych gatunków
1. Ochrona bociana białego
- Kontrole gniazd połączone z obrączkowaniem wykonaliśmy na terenie 
Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, powiatu grodziskiego, 
pruszkowskiego, sokołowskiego (gmina Sadowne) i białostockiego (Pentowo 
pod Tykocinem). Zaobrączkowaliśmy 350 piskląt. Przy okazji usuwaliśmy sznurki 
z gniazd a przy gniazdach nadrzewnych wycinaliśmy gałęzie utrudniające dolot.
- Podczas obrączkowania przeszkolono kolejne osoby mogące organizować 
obrączkowanie na swoim terenie, w Gminie Sadowne w akcji wzięła udział 
młodzież z miejscowego koła przyrodniczego, łącznie w pracach wzięło udział 
ok. 20 osób.
- W lutym wyremontowaliśmy ok. 20 gniazd, w Europejskiej Bocianiej Wsi 
Pentowo, przeszkoli w Europejskiej Bocianiej Wsi Pentowo 3 miejscowe osoby w 
zakresie pomocy gniazdom.
- W styczniu 2012 dwu przedstawicieli Towarzystwa uczestniczyło w spotkaniu 
założycielskim Grupy Badania Bociana Białego w Poznaniu. Omówiono 
prowadzone i planowane badania bociana białego w Polsce, ustalono tez 
priorytety działań na następne lata.

2. Ochrona błotniaka łąkowego
- Zarejestrowaliśmy 57 zajętych rewirów, na których wykryliśmy tylko 39 lęgów. 
Czynną ochroną objęliśmy 15 gniazd.
- Sukces lęgowy odnotowaliśmy u 19 par (w tym u 15 objętych ochroną czynną), 
wyprowadzając 48 młodych. Wielkość zniesienia wynosiła 3,46 (przy średniej 
wieloletniej 3,71), liczba młodych na gniazdo 1,23, a na parę z sukcesem 2,52. 
Sukces lęgowy nie przekroczył 50%, dlatego też rok 2011 można zaliczyć do 
nieudanych. 
- Wspieraliśmy finansowo (zwrot kosztów paliwa) czynną ochronę gniazd 
błotniaka
łąkowego w woj. zachodniopomorskim, opolskim, powiecie kolneńskim, 
działdowskim
oraz białostockim.
- Kontynuowaliśmy monitoring błotniaka łąkowego na 8 powierzchniach 
próbnych.
- Zinwentaryzowaliśmy błotniaka łąkowego na terenie Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Warmińska”. Prace terenowe były 
prowadzone również poza granicami ostoi w powiatach: braniewskim, 
bartoszyckim i lidzbarskim. Wykryto około 25 par (na terenie ostoi około 15) tego 
gatunku.
- Założyliśmy samcom dwa loggery GPS.
- W marcu zorganizowaliśmy warsztaty robocze dla osób uczestniczących w 
projekcie ochrony błotniaka łąkowego.
- Spreparowaliśmy 250 wypluwek błotniaka łąkowego zebranych w sezonie 
lęgowym 2010.
- Napisaliśmy dwa artykuły o ochronie błotniaka łąkowego do prasy lokalnej oraz 
dwa do pisma naukowego Raptor Slovak Journal.
- Uruchomiliśmy nową stronę projektu pod adresem www.pygargus.pl
- Wydaliśmy dwa newslettery PYGARGUS.
- Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny pt. „Błotniaki – arystokracja wśród 
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ptaków drapieżnych”. Głównym celem konkursu była edukacja społeczeństwa 
oraz rozpropagowanie naszych działań. Konkurs został objęty patronatem 
medialnym przez prasę: „Słowo Podlasia”, „Tygodnik Siedlecki” i „Ptaki Polski” 
oraz portale internetowe: birdwatching.pl, birdwatch.by, foto-ptaki.pl i 
fotoptaki.art.pl. Sponsorem pierwszego wyróżnienia został Jerzy Lewtak (Limosa 
– ekspertyzy przyrodnicze). W konkursie wzięło udział 28 osób (z Polski, Czech, 
Białorusi i Litwy), które nadesłały łącznie 88 zdjęć. Wszystkie zdjęcia można 
zobaczyć w galerii konkursowej na stronie 
http://www.bocian.org.pl/galeria/blotniaki-arystokracja-wsrod-ptakow-drapieznych 
.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 3 grudnia na stronie 
www.pygargus.pl/konkurs. Nagrodę główną - Grand Prix Jury, otrzymał Marcin 
Perkowski za zdjęcie pod tytułem „Atak”. Pierwsze wyróżnienie Paweł 
Kaczorowski za zdjęcie „Władca trzcinowego świata”, a drugie Romuald 
Cisakowski za zdjęcie „Bazyliszek”. 

3. Ochrona pustułki
- Skontrolowaliśmy 342 skrzynki na terenie 5 powiatów oraz 2 miast. Pustułki 
zajęły 134 z nich. 
- Wyprowadziły one 338 młodych.
- Zaobrączkowaliśmy 97 piskląt pustułki – większość w skrzynkach lęgowych.
- Interweniowaliśmy przy 55 stanowiskach (remonty budek, przycinanie gałęzi).
- Powiesiliśmy 175 nowych skrzynek, zaś 86 wymieniliśmy na nowe.
- Na terenie gminy Domanice zorganizowaliśmy spotkanie dla osób działających 
w programie ochrony pustułki mające na celu wymianę doświadczeń, 
skontrolowanie części skrzynek oraz poinformowanie o założeniach dalszych 
działań związanych z ochroną gatunku. W
spotkaniu wzięło udział 8 osób.
- Ukazały się dwa artykuły nt. ochrony pustułki w Tygodniku Siedleckim.
- Przez 4 miesiące transmitowaliśmy obraz z gniazda pustułki w Pruszkowie.
We wszystkich pracach związanych z ochroną pustułki brało udział 43 osoby 
oraz 6 instytucji.

4. Ochrona nietoperzy
- W ramach monitoringu nietoperzy, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Nietoperzy, skontrolowaliśmy około 200 zimowisk tych ssaków.
- Przy warszawskim biurze Towarzystwa funkcjonuje Sekretariat Porozumienia 
dla
Ochrony Nietoperzy, zaś Przewodniczącym Rady Przedstawicieli PON był 
Marek Kowalski.

Ochrona przyrody w miastach

1. Ochrona ptaków w budynkach
- W Kościele Bielańskim funkcjonuje „jerzykowe obserwatorium” - podgląd z 
budki usytuowanej na wieży wyświetlany był na monitorze w kościele przy 
chrzcielnicy, akcja miała duży oddźwięk medialny. 
- Zaobrączkowano kilkanaście jerzyków, prowadzono kontrole budek w 
kilkunastu lokalizacjach.
- W Warszawie i okolicy wykonaliśmy opinie ornitologiczne dla 203 budynków, 
zaś nad 8 budynkami prowadziliśmy nadzór w okresie lęgowym.

2. Ochrona pójdźki
- Przeprowadziliśmy kontrole ok. 30 skrzynek lęgowych dla pójdźki 
rozwieszonych na terenie rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska.
- Po raz pierwszy odnotowaliśmy lęg pójdźki w budce, zaobrączkowano samicę i 
1 pisklę, był to jeden z 2-3 lęgów pójdźki w budkach w Polsce znanych w 
ostatnich ok 20 latach.
- W akcję zaangażowanych jest ok 10 osób.

3. Obrączkowanie kawek
- Zaobrączkowano ok. 35 piskląt w Warszawie. W roku 2011 sukces lęgowy o 
wiele mniejszy niż w poprzednich latach. Pracownicy MIZ PAN oraz studenci 
UW regularnie odczytują obrączki, w tym roku doszło do pierwszego lęgu dwóch 
zaobrączkowanych ptaków, niestety kazirodczego bez sukcesu. Celem 
obrączkowania jest poznanie migracji młodych kawek oraz zasiedlania
budek lęgowych przez ten gatunek.
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Edukacja przyrodnicza
Wydawnictwa:
- Film „Bocian – ptak łączący narody”
- Biuletyn TP „Bocian” Kraska nr 18 (1-2/2010) – nakład 1.500 egz.
- Plakat (nakład 1500 egz.) i ulotka (5000 egz.) o wierzbach głowiastych.
- Ulotka „Ptaki mojej okolicy” (10 000 egz.).
- Emisja filmu o bocianie białym na kanale Planete. Film był emitowany 10 razy.

Szkolenia, prelekcje
- Przeprowadzono prelekcje o ochronie przyrody w 45 placówkach oświatowych
(szkoły średnie, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola) – łącznie około 120 
godz.
lekcyjnych.
Zaprezentowano działalność Towarzystwa na Polach Mokotowskich w ramach
obchodów Dnia Ziemi i na pikniku ekologicznym przy Nadleśnictwie Chojnów w 
maju 2011.

Inwentaryzacje przyrodnicze i oceny oddziaływania
- Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej inwestycji gazociągu Hołowczyce-
Kuzawka

Polska Kartoteka Przyrodnicza
W roku 2011 do kartoteki on-line zostało wpisanych 10.731 obserwacji 
przyrodniczych, tj. o ponad 1200 obserwacji więcej niż w roku poprzednim. 
Dominowały obserwacje ptaków  (8.799 obserwacji), w dalszej kolejności były 
ssaki – 588 obserwacji, owady – 506, płazy – 120 i gady – 70 obserwacji.  
Pozostałe (rośliny, siedliska, inne grupy zwierząt) łącznie obejmują 648 
obserwacji.
Najczęściej wpisywano obserwacje (powyżej 200 wpisów): pustułki, żurawia, 
czajki, błotniaka stawowego.  Obserwacje dotyczą 16 województw, przy czym 
najwięcej obserwacji pochodzi z terenu woj. mazowieckiego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

100000

230

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Edukacja dzieci i młodzieży
Ochrona niektórych gatunków ptaków występujących w Polsce tj. 
bocian białego, płomykówki, błotniaka łąkowego, pustułki, jerzyka, 
oraz nietoperzy.
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk – Stawy w Kraśniczej 
Woli, Łąki Kazuńskie, murawy napiaskowe w okolicach Bugu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

72.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Edukacja dzieci i młodzieży
Ekspertyzy przyrodnicze
Ochrona niektórych gatunków ptaków występujących w Polsce tj. 
bocian białego, pustułki, jerzyka, oraz nietoperzy.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

72.19.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 767,503.08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 333,634.06 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 377,420.83 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1.47 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 23,112.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 196,363.00 zł
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4,160.00 zł

16,233.00 zł

81,470.00 zł

94,500.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33,138.16 zł

4,540.00 zł

11,539.84 zł

498.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

16,560.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 175,338.66 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -20,953.63 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 23,247.10 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 43,587.07 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Ochrona błotniaka łąkowego 22,279.93 zł

2 Ochrona sowy płomykówki 706.29 zł

3 Ochrona stawów w Kaśniczej Woli i Łąk Kazuńskich 20,600.85 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 584,390.77 zł 43,587.07 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

139,873.23 zł 43,587.07 zł

433,525.52 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

10,992.02 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Wyszukiwanie i zabezpieczenie gniazd błotniaków łąkowych 22,279.93 zł

2 Zakup sprzętu koszącego 20,600.85 zł

3 Szkolenia dot.ochrony płomykówki 706.29 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.3 etatów

20.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

270.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 51 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

101.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

50.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 40.00 osób

40.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

15.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

15.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 104,386.36 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

8,251.25 zł

7,551.25 zł

nagrody

premie

0.00 zł

700.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 96,135.11 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

104,386.36 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 82,186.38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 22,199.98 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,110.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,875.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,400.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,400.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych brak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ptaki mojej okolicy – program edukacyjny dla dzieci 24,680.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Inwentaryzacja przyrodnicza 6,765.00 zł

2 Opinia ornitologiczna 1,968.00 zł

3 Lokalizacja stanowisk błotniaka łąkowego, wyszukiwanie ich gniazd oraz 
zabezpienieczenie gniazd zagrożonych zniszczeniem

2,100.00 zł

4 Czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych 5,400.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ptaki mojej okolicy – program edukacyjny dla dzieci 24,680.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Realizacja zadania Ptaki mojej okolicy – program 
edukacyjny dla dzieci

Biuro Ochrony Środowiska M.St. 
Warszawy

2011-09-21
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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