
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian” w roku 2009 

 
 
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 
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 – nie jest zarejestrowana. 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu 
 

Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/3/2009  

 Na podstawie wniosku członków TP „Bocian” z Proszowic, Zarząd TP „Bocian” 
postanawia powołać koło Towarzystwa w Proszowicach. Przewodniczącym koła zostaje 
Krzysztof Kowalski, a obszarem działania będzie teren powiatu proszowickiego i okolice.  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/04/2009 

 Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie 
finansowe za rok 2008 na które składa się:  
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów  
wykazuje sumę ............................................................... 351 362,34 PLN  
- rachunek zysków i strat wykazujący dochód  
netto w kwocie ................................................................ 305 638,12 PLN  
- informacja dodatkowa.  
 

Uchwała Zarządu TP „Bocian” 2/4/2009  

 Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie 
merytoryczne za rok 2008 .  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/7/2009 

Zarząd postanowił wyrejestrować Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 1/11/2009 

Zarząd postanawia zaproponować VII WZCz nadanie godności Członka Honorowego TP 
„Bocian” Przemysławowi Czajkowskiemu i Adamowi Tarłowskiemu. 
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 2/11/2009 

 
Zarząd postanawia przyznać godność Członka Wspierającego TP Bocian następującym 
osobom: 
Jerzy Mikołajczuk ,Jan Jejno, Wiesław Kalicki ,Norbert Miśtal ,Przemysław Zdroik, Tomasz 
Grabowski 
 
Uchwała Zarządu TP „Bocian” 3/11/2009 
Zarząd TP „Bocian” wybrał Wiceprzewodniczących Zarządu Towarzystwa Marka Kowalskiego i 
Mirosława Rzępałę. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 1 492 336,82 PLN, w tym: 
a. składki członkowskie – 4 835,00 PLN; 
b. darowizny – 44 283,85 PLN; 
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych 790 692,31; 
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń : 

1. Wykonania wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej dla projektowej budowy nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 Treblinka – Kosów Lacki. - 5 000 zł 

2. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gmin: Świdnica, Jaworzyna 
Śląska i Marcinowice - 35 500zł 

3. Opracowanie, skład i druk folderu edukacyjnego "Ekotrasa - przyroda i historia 
Osiedla Gołąbki"  8 485,00 zł 



4. Opracowanie uzupełniające raport o oddz. naśrodowisko w zakresie oddz. moderniz. 
lotniska w Modlinie na obszary cenne przyrod., w tym przede wszystkim na obszary 
N2000 – badania - 56 500 zł 

5. Dostawa i montaŜ 7 budek typu A i 3 budek typu B na osiedlu Piaski przy ul. 
Kochanowskiego w Warszawie – 490 zł 

6. Dostawa i montaŜ 6 szt. budek lęgowych typu A na osiedlu Piaski przy ul. 
Kochanowskiego – 276 zł 

7. Dostawa i montaŜ 350 szt. skrzynek lęgowych (w tym 70 - dla traczy, 230 - typ B, 
50 - typ A) zgodnie z Umową 3/DIWM/2009 – 25650 zł 

8. Przygotownie i przeprowadzenie prezentacji edukacyjnej o tematyce przyrodniczej 
podczas obchodów Dnia Ziemi 2009 na Polach Mokotowskich w Warszawie -1000 zł 

9. Przeprowadzenie dwu prelekcji o bocianach -150 zł 
10. Budki lęgowa dla jerzyka - dostawa i montaŜ -450 zł 
11. Dostawa i montaŜ skrzynek lęgowych dla ptaków na terenie zieleni w dzielnicy 

Bielany – 22 985 zł 
12. Dostawa i montaŜ skrzynek dla sokoła pustułki w ramach programu "Ochrona 

pustułki naPłaskowyŜu Proszowickim" zg z umową ROŚ-7629/1/09 - 6000 zł 
13. Opracowanie, skład i druk folderu edukacyjnego "Ekotrasa - przyroda i historia 

Osiedla Gołąbki" - 500 zł 
14. Nadzór ornitologiczny podczas prac ociepleniowych prowadzonych w celu 

zapewnienia ochrony ptakom obję. ochr. w bud. przy ul. Dereniowej1,3; 
Dybowskiego7; Hawajska8,21;- 3500 zł 

15. Opinia ekspercka dotycząca potrzeby i ew. wskazanych metod zabezpieczenia 
jaskini Szachwnica przed zawaleniem stropu. - 2000 zł 

16. Nadzór ornitologiczny podczas prac ociepleniowych prowadzonych w celu 
zapewnienia ochrony ptakom objętych ochroną w budynku szkoły przy ul. 
Angorskiej 2 w Warszawie - 300 zł 

17. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wycięciu 70 
szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 698 w km 10+700 do 15+240 
na terenie – 3 000 zł 

18. Przeprowadzenie szkolenia dla młodzieŜy szkolnej na temat "Programu ochrony 
pustułki" w powiecie łowickim. - 700 zł 

19. Monitoring zasiedlenia oraz dostawa i montaŜ 15 skrzynek lęgowych dla pustułki na 
terenie obszaru chronionego N2000 Dolina Bzury w powiecie łowickim.- 1 800 zł 

20. Dostawa i zainstalowanie 15 skrzynek lęgowych dla kawek- 1200 zł 
21. Przeprowadzenie czterech prelekcji nt. "Problemu ptaków gniazdujących w 

budynkach" zg ze zleceniem OŚ/B/III/1/12/Z-30/09 - 500 zł 
22. Dostawa i montaŜ skrzynek lęgowych dla ptaków na budynkach i drzewach na 

terenie miasta Opola – 15 000 zł 
23. Przeprowadzenie prelekcji na temat ochrony bociana białego - 200 zł 
24. Zajęcia dydaktyczne oraz wygłoszenie prelekcji na temat ochrony bociana białego -

100 zł 
25. Za matki od których zwaŜono jagnięta - 500 zł 
26. Czyszczenie 27 skrzynek lęgowych dla ptaków  na terenie Dzielnicy Wawer w 

Warszawie – 202,50 zł 
27. Wykonania pełnej inwentaryzacji ornitologicznej dla projektowej budowy nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 Treblinka – Kosów Lacki - 8500 zł 
28. Oczyszczenie 258 szt. budek lęgowych na terenie szkół. przedszkoli i zielenie 

miejskiej dzielnicy Ursynów. Naprawa uszkodzonych budek. Sporządzenie 
sprawozdania pokontrolnego - 1935 zł 

29. Jesienne czyszczenie i konserwacja 210 skrzynek legowych dla ptaków oraz 
sporządzenie sprawozdania z zasiedlenia skrzynek rozwieszonych na terenie 
Dzienicy Włochy - 1575 zł 



30. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod nazwą "Jak pomóc ptakom przetrwać 
zimę" dla 24 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52, przy ul. Samarytanka 11/13 - 85 
zł 

31. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: 3 lekcje dla klas czwartych na temat 
"Lecimy! Czyli o latających zwierzętach" i 3 lekcje dla klas piątych na temat  "Tajemniczy 
świat nietoperzy"dla  uczniów Szkoły Podstawowej nr 52, przy ul. Samarytanka 11/13 - 
480 zł 
32. Czyszczenie i konserwacja 350 szt. skrzynek lęgowych - 2 800,00 zł 
33. Wykonanie opracowania ornitologicznego w zakresie gatunków "naturowych" na 
potrzeby sporządzenia planu ochrony BdPN - 53000 zł 
34. Jesienne czyszczenie i konserwacja 352 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków 
rozwieszonych na terenie dzielnicy Bielany (zg. Z umową UD-III-WOŚ 
B/III/3/1/64/CRU/09/) – 2640 zł 
35. SprzedaŜ i nieodpłatny montaŜ na terenie Fortu Bema dwóch tablic edukacyjnych 
oraz dwóch drewnianych tratw dla kaczek zg.  z Umową Nr UD-I-
WOŚ/B/III/3/3/40/2009/3524 - 5300 zł 
36. Przeprowadzenie dwóch dwugodzinnych zajęć warsztatowych: "Jak pomóc ptakom 
przetrwać zimę" -  w  Przedszkolu nr 95 w Warszawie - 320 zł 
37. Jesienne czyszczenie i konserwacja 155 szt. skrzynek lęgowych  na terenie parku 
Achera i parku Czechowickiego.- 1162,50 zł 
38. Wykonanie 101 opinii ornitologicznych dotyczących prowadzenia prac 
ociepleniowych bez szkody dla ptaków objętych ochroną  - 52300 zł 
 

e. dotacje i subwencje – 790692,31 PLN, w tym: 
EKOFUNDUSZ – 303069,31 PLN 
WFOSIGW w Warszawie – 34 876,00 PLN 
FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 412 323,00 PLN 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – 28 800 PLN  
WFOSIGW w Krakowie – 11624,00 PLN 
   
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizacje celów statutowych – 994 691,92 PLN; 
w tym: 
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) – 87 842,67 PLN; 
pozostałe koszty (wynagrodzenia, ZUS, amortyzacja, koszty projektów) – 906 846,25 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: 
88 243,16 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: 
2470,00/m-c PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 00 PLN/rok, inne świadczenia - 0 PLN; 
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 115 822,00 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 – 12 970,00 PLN 
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 533 864,38 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. 

39. Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie -Przeprowadzenie dwu prelekcji o bocianach -150 zł 
40. Urząd Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy - Dostawa i montaŜ skrzynek lęgowych dla 

ptaków na terenie zieleni w dzielnicy Bielany – 22 985 zł 
41. Urząd Gminy  i Miasta Proszowice - Dostawa i montaŜ skrzynek dla sokoła pustułki 

w ramach programu "Ochrona pustułki na PłaskowyŜu Proszowickim" zg z umową 
ROŚ-7629/1/09 - 6000 zł 

42. Urząd Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy - Opracowanie, skład i druk folderu 
edukacyjnego "Ekotrasa - przyroda i historia Osiedla Gołąbki" - 500 zł 

43. Przedszkole nr 218 w Warszawie  - Opinia ornitologiczna dotycząca prowadzenia 
prac ociepleniowych bez szkody dla ptaków objętych ochroną w budynku 
Przedszkola 218 w Warszawie, ul. Rachniewskiego 5 b -500 zł 

44. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Opinia ekspercka dotycząca 
potrzeby i ew. wskazanych metod zabezpieczenia jaskini Szachwnica przed 
zawaleniem stropu. - 2000 zł 

45. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego- Nadzór 
ornitologiczny podczas prac ociepleniowych prowadzonych w celu zapewnienia 
ochrony ptakom objętych ochroną w budynku szkoły przy ul. Angorskiej 2 w 
Warszawie - 300 zł 

46. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-
Siedlce z siedzibą w Węgrowie - Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na wycięciu 70 szt. drzew rosnących w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 698 w km 10+700 do 15+240 na terenie – 3 000 zł 

47. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Przeprowadzenie szkolenia dla młodzieŜy szkolnej 
na temat "Programu ochrony pustułki" w powiecie łowickim. - 700 zł 

48. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Monitoring zasiedlenia oraz dostawa i montaŜ 15 
skrzynek lęgowych dla pustułki na terenie obszaru chronionego N2000 Dolina Bzury 
w powiecie łowickim.- 1 800 zł 

49. Miasto Stołeczne Warszawa - Przeprowadzenie czterech prelekcji nt. "Problemu 
ptaków gniazdujących w budynkach" zg ze zleceniem OŚ/B/III/1/12/Z-30/09 - 500 
zł 

50. Urząd Miasta Opola - Dostawa i montaŜ skrzynek lęgowych dla ptaków na 
budynkach i drzewach na terenie miasta Opola – 15 000 zł 

51. Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie - Przeprowadzenie prelekcji na temat ochrony bociana 
białego - 200 zł 

52. Zespół Szkół w StrzyŜewie - Zajęcia dydaktyczne oraz wygłoszenie prelekcji na 
temat ochrony bociana białego -100 zł 

53. Mazowiecki Związek Hodowców Owiec i Kóz - Za matki od których zwaSono jagnięta 
- 500 zł 

54. Dzielnica Wawer m.st. Warszawy - Czyszczenie 27 skrzynek lęgowych dla ptaków  
na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie – 202,50 zł 

55. Dzielnica Ursynów m.st.Warszawy  - Oczyszczenie 258 szt. budek lęgowych na 
terenie szkół. przedszkoli i zielenie miejskiej dzielnicy Ursynów. Naprawa 
uszkodzonych budek. Sporządzenie sprawozdania pokontrolnego - 1935 zł 

56. Dzielnica Włochy m.st. Warszawy - Jesienne czyszczenie i konserwacja 210 
skrzynek lęgowych dla ptaków oraz sporządzenie sprawozdania z zasiedlenia 
skrzynek rozwieszonych na terenie Dzienicy Włochy - 1575 zł 

57. Urząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy - Przeprowadzenie zajęć warsztatowych 
pod nazwą "Jak pomóc ptakom przetrwać zimę" dla 24 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 52, przy ul. Samarytanka 11/13 - 85 zł 



58. Urząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy - Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: 
3 lekcje dla klas czwartych na temat "Lecimy! Czyli o latających zwierzętach" i 3 
lekcje dla klas piątych na temat  "Tajemniczy świat nietoperzy" dla  uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 52, przy ul. Samarytanka 11/13 - 480 zł 

59. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych  Czyszczenie i konserwacja 350 szt. 
skrzynek lęgowych - 2 800,00 zł 

60. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy - Jesienne czyszczenie i konserwacja 352 szt. 
skrzynek lęgowych dla ptaków rozwieszonych na terenie dzielnicy Bielany (zg. Z 
umową UD-III-WOŚ B/III/3/1/64/CRU/09/) – 2640 zł 

61. Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy - SprzedaŜ i nieodpłatny montaŜ na terenie 
Fortu Bema dwóch tablic edukacyjnych oraz dwóch drewnianych tratw dla kaczek 
zg.  z Umową Nr UD-I-WOŚ/B/III/3/3/40/2009/3524 - 5300 zł 

62. Urząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy - Przeprowadzenie dwóch dwugodzinnych 
zajęć warsztatowych: "Jak pomóc ptakom przetrwać zimę" -  w  Przedszkolu nr 95 
w Warszawie - 320 zł 

63. Urząd Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy - Jesienne czyszczenie i konserwacja 155 szt. 
skrzynek lęgowych  na terenie parku Achera i parku Czechowickiego.- 1162,50 zł 

 
 
9. Informacja o rozliczeniach TP „Bocian” z tytułu ciąŜących zobowiązań 
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
Miesięczne deklaracje PIT – 4: 13 652,00 PLN 
Miesięczne deklaracje VAT – 7: 10 226,00 PLN 
CIT – 8: 0,0 PLN 
 


