
Sprawozdanie merytoryczne 2004 

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 - Marek Kowalski, zam. ul. Wyszogrodzka 5 m. 82, 03-337 Warszawa 
Wiceprezes - Mirosław Rzępała, zamieszkały w Łosicach, ul. Narutowicza 55/17; 
Wiceprezes - Ireneusz Kaługa, zamieszkały w Siedlcach ul. Chrobrego 15/83 
Członek Zarządu - Michał Falkowski, zamieszkały w Siedlcach, ul. Sokołowska 87/17; 
Członek Zarządu - Andrzej Górski, zamieszkałym w ŁomŜy, ul. Konstytucji 3 Maja 2A/30 
 
 
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. 
 
3. Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej - nie jest prowadzona. 
 
 



4. Odpisy uchwał Zarządu 
 
Uchwała 1/2/2004 z dnia 5 II 2004 r. 
Zarząd TP"Bocian" powołuje Koło Działdowskie TP "Bocian", ustalając jego władze - Przewodniczący: 
Sebastian Menderski -i teren działania: powiat działdowski (woj. warmińsko-mazurskie). 
Głosowanie: za - 4 osoby, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała 2/2/2004 z dnia 5 II 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" postanawia zaprzestać zatrudniania Roberta Mistewicza z dniem 9 II 2004. 
Głosowanie: za - 4 osoby, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała 1/3/2004 z dnia 5 III 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" upowaŜnia A. Dombrowskiego i M. Kowalskiego do rozmów w sprawie wydawania 
czasopisma Kulon i jednocześnie upowaŜnia M. Kowalskiego do zaciągania zobowiązań finansowych 
w sprawie wydawania tego czasopisma. 
Głosowanie: za - 3 osoby, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała 1/8/2004 z dnia 3 VIII 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" powołuje Koło Południowopodlaskie TP "Bocian", ustalając jego władze - 
Przewodniczący: Dominik Krupiński - i teren działania: powiaty łosicki (woj. mazowieckie) i bielski (woj. 
lubelskie). 
Głosowanie: za - 4 osoby, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała 2/8/2004 z dnia 3 VIII 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 18 września 
2004 r., które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa (ul. W. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce) o godz. 
11.00. 
Zgromadzenie zwoływane jest z uwagi na czynione starania w celu uzyskania statusu 
organizacji poŜytku publicznego. W programie zgromadzenia przewiduje się: 
1. Wprowadzenie w statucie TP BOCIAN zmian zgodnych z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 
2. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. 
Głosowanie: za - 4 osoby, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. Uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Zarządu TP "Bocian" 1/11/2004 z dnia 3 XI 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" postanawia przyznać tytuł członka wspierającego WyŜszej Szkole Ekologii i 
Zarządzania w Warszawie oraz Nadleśnictwu Łochów. 
Głosowanie: 3 osoby za podjęciem decyzji. 
 
Uchwała Zarządu TP "Bocian" 2/11/2004 z dnia 3 XI 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" postanawia rozwiązać Oddział Chełski TP "Bocian". 
Głosowanie: 3 osoby za podjęciem decyzji. 
 
Uchwała Zarządu TP "Bocian" 3/11/2004 z dnia 26 XI 2004 r. 
Zarząd TP "Bocian" postanawia zmienić wysokość składki członkowskiej na 20 PLN i zlikwidować 
składkę ulgową. 
Głosowanie: Za - 2 osoby, przeciw - 1 osoba, wstrzymujących się - 1 osoba. Uchwałę przyjęto. 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów - 423 372,75 PLN, w tym: 
a. składki członkowskie - 3 296,00 PLN; 
b. darowizny - 2090,00PLN; 
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych - brak 
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń : 
1. Nadleśnictwo Wyszków - przeprowadzenie prelekcji na temat rzadkich gat ptaków drapieŜnych i 
roślin w lasach wraz z kosztami przejazdu - 350,00 zł 
2. PTOP Salamandra - Seria prelekcji na temat zagroŜeń i ochrony pustułki -2500,00zł 
3. PTOP Salamandra - rozpoznawanie występowania zagroŜeń nietoperzy w dolinie środkowego 
Bugu - 12167,00zł 



4. WWF Polska - opracowanie w formie papierowej i elektronicznej w jezyku angielskim obszaru do 
sieci natura 2000: Dolna rzeeki Pisy wraz z doliną rzeki Rybnicy - 3000,00zł 
5. Gmina Zielonka - Sporządznie opracowań w zakresie rozpoznawania tereniu Glinianek pod kątem 
występowania gatunków chronionych płazów i gadów ora roślin - 3000,00 zł 
6. PTPP ProNatura - Za interwencje związane z gniazdami bociana białego w sezonie lęgowym 
(ustawienie wolnostojących słupów z gniazdami, montaŜ platform na drzewie, montaŜ platform na 
budynku) - 9 952,60 zł 
7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki -Waloryzacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Kępa 
Wajkowska - 8100,00 zł 
8. Gmina Działdowo - wykonanie montaŜu 5 szt. budek lęgowych dla sowy płomykówki - 300,00zł 
9. PTPP ProNatura - Zebranie i zestawienie informacji o efektach lęgu i liczebności bociana białego z 
obszaru 26974,40 km2 - 36 369,28zł 
10. Urząd Miejski w Mszczonowie - Przeprowadzenie i opracowanie wyników inwentaryzacji gniazd 
bociana białego w gminie Mszczonów - 1000,00zł 
11. Urząd Gminy Bodzanów - Przeprowadzenie i opracowanii wyników inwentaryzacji gniazd bociana 
białegow gminie Bodzanów - 1000,00zł 
12. Fundacja Jeziora Oświn -Prace polegające na zachowaniu sukcesji naturalnej na terenie j. Oświn - 
2000,00zł 
13. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Podlaski przełom Bugu - Waloryzacja przyrodnicza 
projektowanego rezerwatu Kępa Wajkowska - 8000,00zł 
14. Miasto Siedlce - Opracowanie treści zawartości folderu Wartości przyrodnicze i krajobrazowe 
miasta Siedlce - 2000,00zł 
15. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - renowacja gniazd na terenie pow. siedleckiego - 2000,00zł 
16. Gmina Zielonka - Opracowanie i wykonanie ścieŜki edukacyjno ekologicznej na terenie glinianek w 
Zielonce - 15 400,00zł 
e. dotacje i subwencje - 298 473,00 PLN, w tym: 
GEF UNDP/SGP - 17 090,00 PLN 
WFOŚiGW - 134 355,00 PLN 
EkoFundusz - 10 550,00 PLN 
PTPP Pro Natura - 83 788,00 PLN 
Fundacja Edukacja dla Demokracji - 52 690,00 PLN 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizację celów statutowych - 556 522,09 PLN; 
w tym: 
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) - 38 133,72 PLN; 
pozostałe koszty (wynagrodzenia , ZUS, amortyzacja, koszty projektów) - 518 388,37 PLN. 
c. działalność gospodarczą - działalność gospodarcza nie jest prowadzona 
 
7. Dane o: 
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk - 1 osób; 
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez TP "Bocian" - wynagrodzenia: 22800,00 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; 
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - 69010,16 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 - nie nabyto; 
i. nabytych pozostałych środkach trwałych - 5300,00 PLN; 
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych - 258 347,78 PLN. 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 
1. Nadleśnictwo Wyszków - przeprowadzenie prelekcji na temat rzadkich gatunków ptaków 
drapieŜnych i roślin w lasach wraz z kosztami przejazdu - 350,00 zł 



2. Gmina Zielonka - Sporządzenie opracowań w zakresie rozpoznawania tereniu Glinianek pod kątem 
występowania gatunków chronionych płazów i gadów ora roślin - 3000,00 zł 
3. mazowiecki urząd Wojewódzki - Waloryzacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Kępa 
Wajkowska - 8100,00 zł 
4. Gmina Działdowo - wykonanie montaŜu 5 szt. budek lęgowych dla sowy płomykówki - 300,00 zł 
5. Urząd Miejski w Mszczonowie - Przeprowadzenie i opracowanie wyników inwentaryzacji gniazd 
bociana białego w gminie Mszczonów - 1000,00zł 
6. Urząd Gminy Bodzanów - Przeprowadzenie i opracowanie wyników inwentaryzacji gniazd bociana 
białego w gminie Bodzanów - 1000,00zł 
7. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Podlaski przełom Bugu - Waloryzacja przyrodnicza 
projektowanego rezerwatu Kępa Wajkowska - 8000,00zł 
8. Miasto Siedlce - Opracowanie treści zawartości folderu Wartości przyrodnicze i krajobrazowe 
miasta Siedlce - 2000,00zł 
9. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Renowacja gniazd na terenie pow. siedleckiego - 2000,00zł 
10. Gmina Zielonka - Opracowanie i wykonanie ścieŜki edukacyjno ekologicznej na terenie glinianek w 
Zielonce - 15400,00zł 
 
9. Informacja o rozliczeniach TP "Bocian" z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Miesięczne deklaracje PIT - 4: 6521,00 PLN 
Miesięczne deklaracje VAT - 7: nadwyŜka podatku naliczonego nad naleŜnym 
CIT - 8: strata 
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym byłą przeprowadzona kontrola, a jeśli była - to jej 
wyniki - nie było 
 
  
  
 
  

Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z d ziałalnoci zostało zło Ŝone w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krakjowego Rejes tru Sadowego i zatwierdzone w dniu 23.08.2005  

 
 

  

 


