
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian” w roku 2007 

 
 

1. Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Siedziba 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. Szkolna 79F/42, 05-110 Jabłonna 
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 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 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 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 powyŜszym celom. 
 
 



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

1. Uchwała 1/04/2007  
z dnia 03 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenie  rocznego sprawozdania finansowego 
Towarzystwa za rok 2006 
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie finansowe 
za rok 2006 na które składa się:  

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów 
      wykazuje sumę .............................................................................. 180 354,18  PLN 
- rachunek zysków i strat wykazujący dochód 
      netto w kwocie ................................................................................ 83 170,63 PLN 
- informacja dodatkowa 
 

2. Uchwała 2/4/2007  
z dnia 03 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenie  sprawozdania merytorycznego Towarzystwa za 
rok 2006 
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie 
merytoryczne za rok 2006 . 
 

3. Uchwała 1/10/07 
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” ustanawia nową składkę członkowską, dla osób z 
zagranicznym adresem korespondencyjnym, wynoszącą równowartość 20 Euro. 
Głosowanie – za 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 503 800,75 PLN, w tym: 
a. składki członkowskie – 5247,00 PLN; 
b. darowizny – 12 530,77 PLN; 
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych 310 378,76 PLN; 
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń : 
1. Nadleśnictwo Łuków – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1000,00 PLN 
2. Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. - Raport oddziaływania na środowisko w zakr. 
oddziaływania  planowanej przebudowy  mostu na rz. Bug w. miejsc. Frankopol w 
odniesieniu do siedlisk, gatunków roślin i zwierząt dla których została wyznaczony obszar 
Natura 2000. Dolina Dolnego Bugu  i Ostoja NadbuŜańska – 9500,00 PLN 
3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Prace chiropterologów 
wraz z dojazdem – 1565,00 PLN 
4. Nadleśnictwo Garwolin – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1000,00 PLN 
5. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – 
dofinansowanie – 1500,00 PLN 



6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław Lotnisko – Ocena moŜliwości prowadzenia prac 
ociepleniowych bez szkody dla chronionych ptaków lęgowych budynku przy ul. Znanieckiego 
6,9 i Rechniewskiego 10/12 w Warszawie -  1500,00 PLN 
7. Spółdzielnia budowlano – Mieszkaniowa „Ateńska” – Ekspertyza ornitologiczna  w 
budynkach przy ul. Afrykańskiej 12D,16, 16B, 16D, Arabskiej 6,8B, Nubijskiej 1 – 2100,00 
PLN 
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław- Lotnisko – Ekspertyza ornitologiczna stwierdzająca 
obecność lub brak ptaków w budynkach przy ul. Kotarbińskiego 2i 4 pod kątem 
przeprowadzenia prac ociepleniowych –  800,00 PLN 
9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Zimowa inwentaryzacja nietoperzy w 
kryjówkach połoŜonych na terenie RDLP Warszawa – 12000,00 PLN 
10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław - Lotnisko – Ocena moŜliwości prowadzenia prac 
ociepleniowych bez szkody dla chronionych ptaków lęgowych bud. przy ul. Bukowskiego 
1,3,8 oraz Bochaterowicza 3 w Warszawie -1500,00 PLN 
11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław - Lotnisko Ocena moŜliwości prowadzenia prac 
ociepleniowych bez szkody dla chronionych ptaków lęgowych bud. przy ul. Kulińskiego 3 w 
Warszawie – 200,00 PLN 
12. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Prace 
specjalistów chiropterologów na terenie DPN– 1050,00 PLN 
13. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza  Chata”– Ekspertyza ornitologiczna  w budynku przy 
Madalińskiego  67d dotycz. prowadzenia prac ociepleniowych – 200,00 PLN 
14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Plac Przymierza – Sporządzenie opinii ornitologicznej 
stwierdzającej obecność chronionych  gatunków ptaków w budynku przy ul. Plac Przymierza 
8. – 500,00 PLN 
15. Spółdzielnia Mieszkaniowa SłuŜew Nad Dolinką - Sporządzenie opinii ornitologicznej 
stwierdzającej obecność chronionych  gatunków ptaków w budynku przy ul. Banacha 14, 26, 
Sonaty 2,4,6– 3500,00 PLN 
16. Nadleśnictwo Sarnaki – Inwentaryzacja przyrodniczo – leśna orlika krzykliwego na 
terenie kompleksu energetycznego „ZabuŜe” - 1000,00 PLN 
17. Nadleśnictwo Łochów – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
18. Nadleśnictwo Pułtusk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
19. Nadleśnictwo Płońsk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
20. nunda – Agata środa – Redakcja zeszytów Tajemnice Polskiej Przyrody –  44957,00PLN 
21. Spółdzielnia Mieszkaniowa SłuŜew Nad Dolinką - Sporządzenie opinii ornitologicznej 
stwierdzającej obecność chronionych  gatunków ptaków w budynku przy ul. Banacha 
10a,20,22, Batuty 1,3, Kmicica 1 – 3000,00 PLN 
22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wyszukiwanie gniazd błotniaka łąkowego na terenie 
Powiatu Łosickiego oraz zakup siatki metalowej w celu zabezpieczenia wszystkich gniazd 
naraŜonych na zniszczenie – 2400,00 PLN 
23. Nadleśnictwo Borki Prace polegające na zahamowaniu sukcesji naturalnej na terenie 
Rezerwatu Siedmiu Wysp – 5000,00 PLN 
24. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Warszawie – Sporządzenie raportu 
występowaniu na terenie RDLP Warszawa  nietoperzy garunków wymienionych w Decyzji nr 
61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  – 7000,00 PLN 
25. Lubelski Urząd Wojewódzki – Wykonywanie raportu z przeprowadzenia czynnej ochrony 
gniazd błotniaka łąkowego w powiecie bialskim – 2400,00 PLN 
26. Jacobs Polska Sp. z o.o. – Prace terenowe uzupełniające raport  o oddz. na środowisko 
w zakresie  oddz. modernizowanego lotniska w Modlinie na obszary cenne przyrodniczo w 
tym na obszary natura 2000 odnośnie ptaków i nietoperzy  – 30000,00 PLN 



27. Centrum Informacji o Środowisku – Opracowanie zestawu materiałów informacyjnych  
do umieszczenia na stronie Ekoportalu, opisujących podstawowe problemy i odpowiadające 
rozwiązania związane z obcowaniem człowieka z przyrodą – 2500,00 PLN 
28. Urząd Miejski w Pruszkowie – Wykonywanie i montaŜ 3 sztuk budek lęgowych dla sokoła 
pustułki w Pruszkowie – 600,00 PLN 
29. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  –  Przygotowanie i produkcja 
300 sztuk multimedialnych płyt edukacyjnych „Płazy”– 3000,00 PLN 
30.Siedlceka Oficyna Wydawnicza  – Przygotowanie i przeprowadzenie 5 wykładów na temat 
„Ochrona ekosystemów leśnych – 2500,00 PLN 
31. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękowinie – Prace usługowo badawcze dot. liczenia 
ptaków śpiewających na wybranych powierzchniach na terenie Puszczy Białowieskiej metodą 
kartograficzną. – 3000,00 PLN 
32. Stephen Davis – Przygotowanie plany zarządzania siedliskowego dla obszaru 
N2000,PLB140002, Dolina Liwca – 4000,00 EUR 
33. Urząd Miejski w Pruszkowie – Wykonywanie i dostawa materiałów edukacyjnych 
związanych z tematyka ochrony przyrody (plakat, zakładki, ulotki) – 1000,00 PLN 
34. Stephen Davis – Przygotowanie plany zarządzania siedliskowego dla obszaru 
N2000,PLB140005, Dolina Omulwi i Płodownicy – 4000,00 EUR 
35. Miasto Stołeczne Warszawa – Ekspertyza polegająca na określeniu zapotrzebowania na 
skrzynki lęgowe, wywieszenie 125 szt. skrzynek, wydanie plakatu edukacyjnego dot. 
ochrony jerzyka. – 14180,00 PLN 
36.Urząd Miasta Siedlce –Dostawa i montaŜ 15 skrzynek lęgowych dla sokoła pustułki. – 
2500,00 PLN 
37. Urząd Miejski w Milanówku – Wykonanie i montaŜ tablic edukacyjnych na uŜytek 
ekologiczny. – 4400,00 PLN 
 
e. dotacje i subwencje – 316 138,76 PLN, w tym: 
WFOSiGW w Warszawie – 75 921,00 
WFOŚIGW w Olsztynie – 4039,00 
NFOSiGW – 186 691,74 
GEF UNDP/SGP – 5760,00 PLN 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 24 730,00 PLN  
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa – 18 997,02 PLN 
 
                
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizacje celów statutowych – 446 242,46 PLN; 
w tym: 
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) – 46 377,60 PLN; 
pozostałe koszty (wynagrodzenia, ZUS, amortyzacja, koszty projektów) – 399 864,86 
PLN. 
c. działalność gospodarcza – 0,0 PLN 
 
7. Dane o: 
a. liczbie osób zatrudnionych w Towarzystwie z podziałem wg zajmowanych 
stanowisk – 1 osób; 
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez TP „Bocian” – wynagrodzenia: 
36830,00 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: 
2300,00/m-c PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN; 
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 100 570,00 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 –0,00 PLN; 
i. nabytych pozostałych środkach trwałych – 13451,33,00 PLN; 
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 230970,74 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. Nadleśnictwo Łuków – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1000,00 PLN 
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Prace chiropterologów 
wraz z dojazdem – 1565,00 PLN 
3. Nadleśnictwo Garwolin – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1000,00 PLN 
4. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – 
dofinansowanie – 1500,00 PLN 
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Zimowa inwentaryzacja nietoperzy w 
kryjówkach połoŜonych na terenie RDLP Warszawa – 12000,00 PLN 
6. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Prace 
specjalistów chiropterologów na terenie DPN– 1050,00 PLN 
7. Nadleśnictwo Sarnaki – Inwentaryzacja przyrodniczo – leśna orlika krzykliwego na terenie 
kompleksu energetycznego „ZabuŜe” - 1000,00 PLN 
8. Nadleśnictwo Łochów – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
9. Nadleśnictwo Pułtusk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
10. Nadleśnictwo Płońsk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska„ – dofinansowanie – 
1500,00 PLN 
11. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wyszukiwanie gniazd błotniaka łąkowego na terenie 
Powiatu Łosickiego oraz zakup siatki metalowej w celu zabezpieczenia wszystkich gniazd 
naraŜonych na zniszczenie – 2400,00 PLN 
12. Nadleśnictwo Borki Prace polegające na zahamowaniu sukcesji naturalnej na terenie 
Rezerwatu Siedmiu Wysp – 5000,00 PLN 
13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Warszawie – Sporządzenie raportu 
występowaniu na terenie RDLP Warszawa  nietoperzy garunków wymienionych w Decyzji nr 
61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  – 7000,00 PLN 
14. Lubelski Urząd Wojewódzki – Wykonywanie raportu z przeprowadzenia czynnej ochrony 
gniazd błotniaka łąkowego w powiecie bialskim – 2400,00 PLN 
15. Centrum Informacji o Środowisku – Opracowanie zestawu materiałów informacyjnych  
do umieszczenia na stronie Ekoportalu, opisujących podstawowe problemy i odpowiadające 
rozwiązania związane z obcowaniem człowieka z przyrodą – 2500,00 PLN 
16. Urząd Miejski w Pruszkowie – Wykonywanie i montaŜ 3 sztuk budek lęgowych dla sokoła 
pustułki w Pruszkowie – 600,00 PLN 
17. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  –  Przygotowanie i produkcja 
300 sztuk multimedialnych płyt edukacyjnych „Płazy”– 3000,00 PLN 
18. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękowinie – Prace usługowo badawcze dot. liczenia 
ptaków śpiewających na wybranych powierzchniach na terenie Puszczy Białowieskiej metodą 
kartograficzną. – 3000,00 PLN 



19. Urząd Miejski w Pruszkowie – Wykonywanie i dostawa materiałów edukacyjnych 
związanych z tematyka ochrony przyrody(plakat, zakładki, ulotki) – 1000,00 PLN 
20. Miasto Stołeczne Warszawa – Ekspertyza polegająca na określeniu zapotrzebowania na 
skrzynki lęgowe, wywieszenie 125 szt. skrzynek, wydanie plakatu edukacyjnego dot. 
ochrony jerzyka. – 14180,00 PLN 
21.Urząd Miasta Siedlce –Dostawa i montaŜ 15 skrzynek lęgowych dla sokoła pustułki. – 
2500,00 PLN 
22. Urząd Miejski w Milanówku – Wykonanie i montaŜ tablic edukacyjnych na uŜytek 
ekologiczny. – 4400,00 PLN 
 
9. Informacja o rozliczeniach TP „Bocian” z tytułu ciąŜących zobowiązań 
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
Miesięczne deklaracje PIT – 4: 10 776,00 PLN 
Miesięczne deklaracje VAT – 7: 5 555,00 PLN 
CIT – 8: 0,0 PLN 
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, 
a jeśli była – to jej wyniki – nie było 


