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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian” w roku 2005 

 
1. Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Siedzibą w Siedlcach 
Adres: ul. Jagiełły 10, 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. Wyszogrodzka 5 m. 82, 03-337 Warszawa 
Członek Zarządu – Dominik Krupiński, zamieszkały Rakowiska 18a, Biała Podlaska 
Członek Zarządu – Monika Stefaniak, zamieszkała Wiśniew 08-110, ul. T. Kościuszki 48 
Cele Towarzystwa (wg statutu): 
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności: 

1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz 
zagroŜeń. 

2. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagroŜenia przyrody. 
3. Opracowywanie i wdraŜanie planów działań ochronnych. 
4. Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych. 
Formami działalności Towarzystwa są w szczególności: 
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie odpowiednich badań 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 zagroŜenia 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 zbieŜnych celach. 
6. Powoływanie fundacji. 
7. Wykupywanie lub wydzierŜawianie gruntów. 
8. Pokrywanie właścicielom gruntów strat wynikających z uŜytkowania 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 objęcie ochroną 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 sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska. 
16. Wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego 

poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska. 
17. Podejmowanie wszystkich innych działań uznanych za sprzyjające powyŜszym celom. 
 
Towarzystwo realizuje swe cele poprzez: 
1. Społeczną aktywność swych członków. 
2. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych. 
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach słuŜących realizacji celów 

statutowych. 
4. Współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi. 
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3. Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej – nie jest prowadzona. 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu 

 

Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/2/2005 z dnia 17 II 2005 

Zarząd TP „Bocian” postanawia przyznać godność członka wspierającego 
Towarzystwa Bogdanowi Tarczyńskiemu.  
Głosowanie: Za – 4 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/3/2005 z dnia 30 III 2005 

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” powołuje Koło Małopolskie TP 
„Bocian”. Terenem działania Koła jest woj. małopolskie, przewodniczącym Koła – Paweł 
Byrtek, zaś opiekunem – Marek Kowalski. 
Głosowanie: Za – 4 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian”  1/6/2005 z dnia 8 VI 2005 

Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” postanawia zrezygnować ze 
współwydawania czasopisma Kulon.  
Głosowanie: Za – 2 osoby, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 1 osoba.  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/11/2005 z dnia 19 XI 2005 

Zarząd TP Bocian powierza funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa 
Markowi Kowalskiemu i Mirosławowi Rzępale.  
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.  

 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/12/2005 z dnia 20 XII 2005 

Zarząd TP Bocian ustalił składki członkowskie obowiązujące od 1 stycznia 2006 r. 
1. Składka normalna – 30 PLN,  
2. Składka wspierająca – minimum dwukrotna wartość składki normalnej, 
3. Składka rodzinna (dla osób z jednym adresem korespondencyjnym) – pierwsza 

osoba – 30 PLN, następne – 15 PLN. 
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 558 957,53 PLN, w tym: 
a. składki członkowskie – 4116,00 PLN; 
b. darowizny – 16983,20 PLN; 
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych brak 
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń : 

1. Gmina Zielonka – Opracowanie i wykonanie ulotki na temat wypalania traw – 
1 500,00 PLN 

2. Arcadis Ekokornem Sp. Z o.o. – Opracowanie oceny wpływu planowanej budowy 
III nitki rurociągu Przyjaźń na Obszar Natura 2000 w Gm. Repki – 4 000,00 PLN 

3. Fundacja Wspomagania Wsi – Opracowanie tekstu „Organizowanie działań 
społecznych wokół ochrony zwierząt” – 1 500,00 PLN 

4. Arcadis Ekokornem Sp. Z o.o. – Opracowanie oceny wpływu planowanej budowy 
III nitki rurociągu Przyjaźń na Obszar Natura 2000 w Gm. Drohiczyn – 4 000,00 
PLN 

5. Urząd Gminy i Miasta Mogielnica – Opracowanie merytoryczne 5 tablic edukacyjno 
– informacyjnych – 2 000,00 PLN 

6. JacobsGIBB (Polska) Sp.z o.o. – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej szlaków 
migracji płazów przez linię kolejową E20 Mińska Maz. – Siedlce wraz z 
opracowaniem wyników i dokumentacja fotograficzną. – 10 000,00 PLN 

7. D’Sign Krzysztof Łada Studio – Konsultacja naukowa tekstu – 1 196,00 PLN 
8. Nadleśnictwo Siedlce – Przygotowanie dokumentacji obiektu malej retencji w 

Leśnictwie Stok Wiśniewski – 2 008,41 PLN 
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9. Nadleśnictwo Siedlce – Ekspertyza dotycząca stanu i zmian szaty roślinnej 
wybranych grup zwierząt, oraz zabiegów ochrony czynnej i prognozy efektów 
ekologicznych dla Rezerwatu „Stawy Broszkowskie” – 2 000,00 PLN 

10. Fundacja Jeziora Oświn – Prace polegające na zahamowaniu sukcesji naturalnej w 
Rezerwacie  Siedmiu Wysp – 4 400,00 PLN 

11. Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym – Przygotowanie 
szkolenia z zakresu rozpoznawania,, biologii i ochrony pilchowatych. – 500,00 PLN 

12. Urząd Miasta Zielonka – Wykonanie opracowania związanego z występowaniem na 
terenie glinianek w Zielonce gatunków owadów  wraz z mapa rozmieszczenia, 
częścią opisową i listą stwierdzonych gatunków. – 2 000,00 PLN 

13. Nadleśnictwo Sokołów – Przygotowanie dokumentacji obiektu malej retencji w 
Leśnictwie Przeździatka – 2 088,21 PLN 

14. D’Sign Krzysztof Łada Studio – Konsultacja naukowa tekstu – 1 220,00 PLN 
15. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa  - Inwentaryzacja fauny  w  

rezerwatach „Na torfach”, „Zaborów”, „Bartnia”, „Moczydło”, „Kózki” z 
określeniem jej liczebności, lokalizacji siedlisk oraz wskazaniu zaleceń ochronnych 
dla poszczególnych gatunków. - 12 500,00 PLN 

16. „nunda” Agata Środa – Redakcja 2 tablic edukacyjnych i redakcja zeszytów 
Tajemnice Polskiej Przyrody – 4 087,00 PLN 

17. D’Sign Krzysztof Łada Studio – Przygotowanie ilustracji do zeszytów edukacyjnych 
– 793,00 PLN 

18. Dyrekcja Parku Krajobrazowego PPB – Wykonanie folderu przyrodniczego „Tereny 
otwarte PPB” – 2 000,00 PLN 

19. Urząd Miasta Zielonka - Wykonanie tablicy edukacyjnej dotyczącej występowania 
owadów na terenie glinianek w Zielonce  – 2 300,00 PLN 

20. Urząd Miasta Zielonka - Wykonanie tablicy edukacyjnej dotyczącej występowania 
owadów na terenie glinianek w Zielonce  – 1 000,00 PLN 

21. „nunda” Agata Środa – Redakcja 2 tablic edukacyjnych i redakcja zeszytów 
Tajemnice Polskiej Przyrody – 6 344,00 PLN 

22. Nadleśnictwo Sokołów - Wykonanie operatów wodno - prawnych oraz 
dokumentacji technicznej dal obiektu rzeka Miedzanka – 5 652,16 PLN 

 
e. dotacje i subwencje – 461575,67 PLN, w tym: 
GEF UNDP/SGP – 165 776,70 PLN 
WFOŚiGW w Warszawie – 109 433,00 PLN 
NFOŚiGW – 56 805,01 PLN 
PTPP Pro Natura – 51 904,92 PLN 
EkoFundusz  - 36 874,44 PLN 
Ambasada Królestwa Holandii – 23 250,00 PLN 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 8 931,60 PLN 
Starosto Powiatowe w Działdowie – 5 600,00 PLN 
WFOŚiGW w Olsztynie – 3 000,00 PLN 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizację celów statutowych – 520 822,12 PLN; 
w tym: 
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) – 51 970,09 PLN; 
pozostałe koszty (wynagrodzenia, ZUS, amortyzacja, koszty projektów) – 468 852,03 
PLN. 
c. działalność gospodarczą – działalność gospodarcza nie jest prowadzona 
 
7. Dane o: 
a. liczbie osób zatrudnionych w Towarzystwie z podziałem wg zajmowanych 
stanowisk – 2 osób; 
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez TP „Bocian” – wynagrodzenia: 
30239,00 PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN; 
c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów – wynagrodzenia: 
1900/m-c PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN; 
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d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 98 489,00 PLN; 
e. udzielonych poŜyczkach – 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 – 5 700,00 PLN; 
i. nabytych pozostałych środkach trwałych – 17 000,00 PLN; 
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 250 437,02 PLN. 
 
8. Dane o działalności zleconej Towarzystwu przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 
o wyniku finansowym tej działalności. 

1. Gmina Zielonka – Opracowanie i wykonanie ulotki na temat wypalania traw – 
1 500,00 PLN 

2. Urząd Gminy i Miasta Mogielnica – Opracowanie merytoryczne 5 tablic edukacyjno 
– informacyjnych – 2 000,00 PLN 

3. Nadleśnictwo Siedlce – Przygotowanie dokumentacji obiektu malej retencji w 
Leśnictwie Stok Wiśniewski – 2 008,41 PLN 

4. Nadleśnictwo Siedlce – Ekspertyza dotycząca stanu i zmian szaty roślinnej 
wybranych grup zwierząt, oraz zabiegów ochrony czynnej i prognozy efektów 
ekologicznych dla Rezerwatu „Stawy Broszkowskie” – 2 000,00 PLN 

5. Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym – Przygotowanie 
szkolenia z zakresu rozpoznawania,, biologii i ochrony pilchowatych. – 500,00 PLN 

6. Urząd Miasta Zielonka – Wykonanie opracowania związanego z występowaniem na 
terenie glinianek w Zielonce gatunków owadów  wraz z mapa rozmieszczenia, 
częścią opisową i listą stwierdzonych gatunków. – 2 000,00 PLN 

7. Nadleśnictwo Sokołów – Przygotowanie dokumentacji obiektu malej retencji w 
Leśnictwie Przeździatka – 2 088,21 PLN 

8. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa  - Inwentaryzacja fauny  w  
rezerwatach „Na torfach”, „Zaborów”, „Bartnia”, „Moczydło”, „Kózki” z 
określeniem jej liczebności, lokalizacji siedlisk oraz wskazaniu zaleceń ochronnych 
dla poszczególnych gatunków. - 12 500,00 PLN 

9. Dyrekcja Parku Krajobrazowego PPB – Wykonanie folderu przyrodniczego „Tereny 
otwarte PPB” – 2 000,00 PLN 

10. Urząd Miasta Zielonka - Wykonanie tablicy edukacyjnej dotyczącej występowania 
owadów na terenie glinianek w Zielonce  – 2 300,00 PLN 

11. Urząd Miasta Zielonka - Wykonanie tablicy edukacyjnej dotyczącej występowania 
owadów na terenie glinianek w Zielonce  – 1 000,00 PLN 

12. Nadleśnictwo Sokołów - Wykonanie operatów wodno - prawnych oraz 
dokumentacji technicznej dal obiektu rzeka Miedzanka – 5 652,16 PLN 

 
9. Informacja o rozliczeniach TP „Bocian” z tytułu ciąŜących zobowiązań 
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
Miesięczne deklaracje PIT – 4:  8 178,80 PLN 
Miesięczne deklaracje  VAT – 7:  nadwyŜka podatku naliczonego nad naleŜnym 
CIT – 8:  20 262,18 
 
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym byłą przeprowadzona kontrola, 
a jeśli była – to jej wyniki – nie było 
 
  


