
 

 

Poznań, 26 marca 2010 r. 
 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
OCHRONY PRZYRODY „SALAMANDRA” W ROKU 2009 

 
1.  
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
Siedziba i adres: ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.06.2002 r. 
Numer KRS: 0000117212 
Numer REGON: 630192575 
Dane dotyczące członków Zarządu: prezes: Andrzej Kepel; wiceprezesi: 
Przemysław Wylegała, Borys Kala; członkowie Zarządu: Radosław Jaros, 
Anna Grebieniow 
 
Cele statutowe stowarzyszenia:  
1) zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz 

ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej; 
2) podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska 

przyrodniczego; 
3) szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie; 
4) kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i 

zachowań obywateli; 
5) wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i 

wykorzystywania środowiska oraz zasobów naturalnych. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń 
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 
1) działanie na rzecz ochrony obiektów wartościowych pod względem 

przyrodniczym, w szczególności poprzez: dążenie do objęcia ich ochroną 
prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie lub 
użytkowanie, ochronę czynną i inne formy opieki; 

2) działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków biologicznych; 
3) odpowiednie kształtowanie środowiska oraz chów, uprawę, introdukcję lub 

reintrodukcję cennych taksonów; 



 

 

4) inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej; 
5) prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i różnego typu obserwacji w 

celu dokumentowania stanu środowiska naturalnego i procesów w nim 
zachodzących; 

6) zbieranie informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych; 
7) działalność informacyjną, propagandową, kulturalno-oświatową i 

edukacyjną, np.: organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, 
wykładów, konkursów, punktów informacyjnych, szkoleń, kursów, 
kampanii reklamowych, a także wykonywanie, prezentację i dystrybucję 
filmów, audycji, zdjęć, prac plastycznych, stron internetowych oraz 
programów multimedialnych; 

8) działalność wydawniczą, w tym opracowywanie, tłumaczenie, 
wydawanie i dystrybucję czasopism, książek i innych publikacji; 

9) współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii 
medialnych; 

10) organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej; 
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, środowiskami 

naukowymi oraz innymi grupami społecznymi w Polsce i za granicą; 
12) wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich 

szczebli; 
13) wysuwanie i popieranie kandydatów do lokalnych i krajowych władz 

przedstawicielskich; 
14) występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i 

środowiska; 
15) wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie 

sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony 
przyrody i środowiska; 

16) organizowanie akcji protestacyjnych; 
17) tworzenie opracowań związanych z przyrodą i jej ochroną, np.: planów 

ochrony, planów zarządzania, raportów, ocen oddziaływania na 
środowisko, poradników, przewodników, opinii i ekspertyz, a także inne 
formy doradztwa; 

18) prowadzenie biur. 
 
W roku 2009 PTOP „Salamandra” zrealizowała następujące programy: 

 
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” 
 
W roku 2009 wydano dwa numery Magazynu oraz płytę z wszystkimi 
archiwalnymi numerami czasopisma z okresu piętnastu lat. Płyty te zostały 
wysłane do wszystkich poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 
 

 



 

 

Program „Suseł” 
 
Prowadzone były działania mające na celu odtworzenie populacji susła 
moręgowatego na terenie Polski. Program w 2009 r. realizowany był w ramach 
dotacji z Fundacji EkoFundusz. Wykonano m. in. kolejne wsiedlenie susłów na 
Dolnym Śląsku, monitoring wsiedlonych osobników, prowadzono działania 
edukacyjne i informacyjne, utrzymanie siedlisk w sposób dogodny dla susłów itp. 

 
Wycieczki ornitologiczne  
 
W październiku i listopadzie 2009 r. zorganizowaliśmy dla poznańskiej 
młodzieży cykl pięciu wycieczek ornitologicznych. Odwiedziliśmy kilka ważnych 
ptasich ostoi, m.in. Park Narodowy Ujście Warty, Dolinę Noteci i stawy w 
Objezierzu. Podczas tych całodniowych wyjazdów, uczestnicy mieli okazję 
obserwować wiele rzadkich i ciekawych gatunków ptaków, min. bieliki, sokoły 
wędrowne, czaple białe, różne gatunki gęsi, kaczek oraz łabędzi. Pobierali oni 
także trudne lekcje rozpoznawania ptaków od trzech ornitologów 
współpracujących z „Salamandrą”, którzy byli przewodnikami podczas 
wycieczek. Podczas wycieczek uczestnicy mogli korzystać z lornetek należących 
do „Salamandry” oraz kilku profesjonalnych lunet służących do obserwowania 
ptaków. Transport uczestników wycieczek autokarem, prowadziła jedna z 
poznańskich firm transportowych. 
 
Kurs ornitologii  
 
W październiku i listopadzie 2009 r. zorganizowaliśmy dla poznańskiej 
młodzieży serię 5 wykładów poświęconych ornitologii, w tym rozpoznawaniu 
poszczególnych grup ptaków. Wykłady przygotowane były w programie Power 
Point i prowadzone były przez wykwalifikowanego ornitologa współpracującego 
z „Salamandrą”. Dzięki uprzejmości prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego z 
Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajęcia te mogły 
się odbywać w sali wykładowej Zakładu Zoologii. Zdobyta podczas tych zajęć 
wiedza teoretyczna przydawała się młodzieży podczas wyjazdów terenowych - 
uczestnicy kursu ornitologii uczestniczyli w pięciu zajęciach terenowych na 
których uczyli się rozpoznawania ptaków oraz ich głosów. 
 
Opracowanie dotyczące wpływu farm wiatrowych na ptaki oraz 
nietoperze  
 
Ornitolodzy z naszego Towarzystwa przygotowali w 2009 roku 11 wstępnych 
ocen wpływu planowanych farm wiatrowych na ptaki w woj. wielkopolskim (5), 
kujawsko-pomorskim (2), opolskim (1), warmińsko-mazurskim (1), 
dolnośląskim (1), łódzkim (1). Prowadzono także roczne inwentaryzacje 
ornitologiczne w pięciu miejscach gdzie planowana jest budowa farm 
wiatrowych - na terenie województwa wielkopolskiego (2) oraz kujawsko-



 

 

pomorskiego (3). Przygotowano (na zlecenie instytucji lub osób prywatnych) 
opinie na temat raportów oddziaływania na środowisko planowanych farm 
wiatrowych na terenie województwa wielkopolskiego (2), lubuskiego (1), 
podlaskiego (1).  
 
Zgłaszanie szkód przyrodniczych 
 
Zgłosiliśmy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (na 
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493) 6 przypadków 
wystąpienia szkody przyrodniczej lub bezpośredniego zagrożenia szkodą 
przyrodniczą na terenie województwa wielkopolskiego. 

     

Doskonalenie prawa 
 
Opracowano kilka opinii dotyczących projektowanych nowelizacji aktów 
prawnych dot. ochrony przyrody, opracowano i opublikowano kilka artykułów 
na ten temat, udzielano porad organom, instytucjom, organizacjom i osobom 
fizycznym. 

 

Fotograficzna wystawa przyrodniczo-edukacyjna FOTO-EKO 2008 oraz 
konkurs Foto-Eko 2009 
 
Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2009. 
Większość, jak zwykle, reprezentowała bardzo wysoki poziom. Utworzono 
wystawę pokonkursową składającą się z ponad stu fotografii umieszczonych w 16 
aluramach. Pierwsza ekspozycja wystawy miała miejsce w październiku 2009, w 
trakcie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2009.   
Zdjęcia nagrodzone w FOTO-EKO 2009 obejrzeć można na naszej stronie: 
http://www.salamandra.org.pl/fotoeko.html, a także opublikowane są w 
Magazynie Przyrodniczym 2/2009. 
 
Konkursy wiedzy przyrodniczej 
 
W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane następujące prace: 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu okręgowego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. 
„Rośliny chronione w Polsce” (10 stycznia 2009 r.) 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. 
„Rośliny chronione w Polsce” (7 marca 2009 r.) 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich „Rośliny i zwierzęta 
polskich jezior” (21 marca 2009 r.) 



 

 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu ponadwojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich „Rośliny i 
zwierzęta polskich jezior” (18 kwietnia 2009 r.) 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu ponadwojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych pt. „Rośliny chronione w Polsce” (9 maja 2009 r.) 

- przygotowanie i wysyłka wstępnych materiałów informacyjnych na 
temat konkursów przyrodniczych, organizowanych przez PTOP 
„Salamandra” w roku szkolnym 2009/2010; 

- przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. 
„Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000” (6 
listopada 2009 r.) 

- przygotowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Siedliska leśne 
chronione w ramach sieci Natura 2000” (listopad 2009 r.) 

 
Działania Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w 
Szczecinie 

 
Zorganizowanie kursu – „Czynna i bierna ochrona nietoperzy, edukacja, 
promocja ochrony bioróżnorodności wśród młodzieży i dzieci oraz społeczności 
lokalnej”. 
 
Działania Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” w roku 2009. 
 
1. Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce 

W 2009 roku po raz ostatni skontrolowano wiklinowe kosze lęgowe dla 
sowy uszatej, zainstalowane w latach poprzednich. Okres przydatności 
koszy zakończył się – większość z nich nie nadaje się do zasiedlenia, część 
zupełnie się rozpadła. Przeprowadzona w maju kontrola 35 koszy wykazała 
lęgi uszatek w dwóch z nich – 8 młodych ptaków szczęśliwie opuściło 
gniazda. W sumie w latach 2005-2009 z koszyków wyfrunęło ok. 45 piskląt, 
część z nich udało się zaobrączkować. 
 
2. Ochrona pustułki nad Notecią 

Wiosną zainstalowanych zostało ok. 70 skrzynek lęgowych dla 
pustułki. Prowadzone od kilku lat działania zaczynają przynosić efekty. W 
2003 roku liczebność pustułki na obszarze Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi” 
(ok. 17 tys. ha) oszacowano na 5-6 par. W 2009 roku na terenie 
„Nadnoteckich Łęgów” zinwentaryzowano co najmniej 12 par, a całkowitą 
liczebność oszacowano na 12-16 par. To ponad dwukrotny wzrost 
liczebności pustułki w porównaniu ze stanem sprzed 6 lat! 

W maju i czerwcu kontrolowano skrzynki lęgowe powieszone w 
ubiegłych latach (skrzynki instalowane wiosną, montowane były w trakcie 



 

 

sezonu lęgowego, więc ich kontrola będzie prowadzona od przyszłego roku). 
Udało się sprawdzić 25 skrzynek. Przy 6 z nich obserwowano pary ptaków, 
ale lęgi stwierdzono w 3 skrzynkach. Latem obrączkowano pisklęta ze 
skrzynek. 
 
3. Ochrona płomykówki nad Notecią 

Późnym latem 2009 r. przeprowadzono kontrole skrzynek lęgowych 
dla sowy płomykówki. Skontrolowanych zostało 17 budek. W 4 skrzynkach 
stwierdzono ślady obecności płomykówki (co stanowi niemal 25 % 
skontrolowanych budek), w jednej z nich sowa na pewno wyprowadziła lęg. 
Oprócz tego w jednej skrzynce stwierdzono gniazdo gołębia, w dwóch – 
inne, nieoznaczone gniazda (ptaków wróblowatych). 
 
4. Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce 

Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” wzięło udział w projekcie 
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Projekt był realizowany głównie na 
terenie gmin nadnoteckich, w północnej części wielkopolski - od maja do 
lipca. Efektem prac jest jedno znalezione gniazdo błotniaka, z którego 
wyfrunęły 3 młode ptaki.  
 
 
5. Edukacja przyrodnicza 
-  działalność wydawnicza - Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” wydało 
płytę CD z prezentacją multimedialną „Płazy doliny Noteci”. Płyta została 
rozesłana do szkół w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, prezentacja 
dostępna jest na stronie internetowej www.przyroda.most.org.pl. Wydana 
została również ulotka „Sowy krajobrazu rolniczego doliny Noteci” oraz 
kalendarzyk listkowy na 2010 r.  
- seminarium przyrodnicze - w październiku odbyło się Seminarium 
Przyrodnicze dla dzieci i młodzieży z północnej wielkopolski połączone z 
Nadnoteckim Konkursem Wiedzy Przyrodniczej. W imprezie wzięło udział 
około 60 uczniów wraz z opiekunami. 
- Punkt „Lipica” - w sierpniu dobyły się prace porządkowe przy Terenowym 
punkcie edukacji przyrodniczej „Lipica”. Punkt został w czerwcu 
zdewastowany. Podczas prac ustawiono nowe ławki i tablicę informacyjną, 
wyremontowano też zadaszenie. Wiosną przy punkcie odbyły się 3 
kilkudniowe biwaki przyrodnicze.  
- filmy przyrodnicze - w 2009 roku Koło Nadnoteckie wyprodukowało 2 
krótkie filmy przyrodnicze: „Kulik wielki – władca nadnoteckich łąk” 
(pokazujący jednego z najciekawszych ptaków doliny) oraz „Ochrona 
pustułki w dolinie Noteci” (film dokumentujący działania związane z 
pustułką, przeprowadzone przez Koło w 2009 roku). Filmy są dostępne w 
Internecie. 
- strona internetowa – w październiku powstała nowa strona internetowa 
Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” (Nadnotecki serwis przyrodniczy – 



 

 

www.przyroda.most.org.pl). Strona przez cały rok była na bieżąco 
aktualizowana. 
 
Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” w Gdańsku 
 
Koło w roku 2009 zrealizowało następujące zadania: 
 

1. wykonanie zabezpieczeń (kraty) na potrzeby ochrony ważnego 
zimowiska nietoperzy w zabytkowym obiekcie fortyfikacyjnym – 
Bastionie św. Gertrudy w centrum Gdańska (w celu zabezpieczenia 
obiektu przed niektrolowaną penetracją ludzką i związanym z tym 
płoszeniem hibernujących zwierząt), 

2. wykonanie tablicy edukacyjnej do instalacji przy wejściu do Bastionu św. 
Getrudy, 

3. utrzymanie ciągłości monitoringu liczebności nietoperzy w województwie 
pomorskim oraz rozszerzenie zasięgu inwentaryzacji stanowisk tych 
zwierząt na nowe obszary (w ramach monitoringu skontrolowano 93 
obiekty, w których zimowało 1118 osobników  
z 8 gatunków, ponadto odkryto nieznane wcześniej, największe 
zimowisko nietoperzy w regionie, wykorzystywane przez 594 osobniki – 
zgłoszono je do objęcia ochroną w ramach programu Natura 2000), 

4. zorganizowanie letniego chiropterologicznego obozu naukowo-
szkoleniowego  
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (10 dni; w obozie uczestniczyło 13 
osób; sprawozdanie z wyników badań przekazano Nadleśnictwu Gdańsk), 

5. przeprowadzenie 28 interwencji związanych z ochroną nietoperzy 
(przejęto od mieszkańców 23 nietoperze ranne, osłabione lub uwięzione 
w pułapkach antropogenicznych; w ramach interwencji odkryto 5 
kryjówek letnich nietoperzy, w tym 4 kryjówki kolonii rozrodczych 
nietoperzy w budynkach mieszkalnych i publicznych; w trakcie negocjacji 
udało się przekonać właścicieli i użytkowników do pozostawienienia 
nienaruszonych kryjówek i zaniechania działań prowadzących do 
wypłoszenia nietoperzy z budynków), 

6. przeprowadzenie 15 zajęć edukacyjnych nt. biologii i ochrony nietoperzy 
dla dzieci i osób dorosłych. 

 



 

 

Ginące Gatunki 
 
1) Monitoring Internetu pod względem zamieszczania ofert 
sprzedaży okazów zwierząt ujętych w aneksach do rozporządzenia 
Rady WE nr 338/97.  
Monitoringiem objęte były następujące strony: http://ale.gratka.pl,  
http://ogloszenia.adverts.pl, http://pajaki.zwierzeta.eurocity.pl,  
http://papugi.gery.pl/, http://papugi.zwierzeta.eurocity.pl,  
http://www.allegro.pl, http://www.amustela.pl, http://www.anonse.pl,  
http://www.aquarius.ima.pl, http://www.arachnea.org, 
http://www.biofil.pl, http://www.forum.dracomagazyn.pl,  
http://www.gady-gady.pl, http://www.iguana-iguana.pl,  
http://www.kupsprzedaj.pl, http://www.ojej.pl,  
http://www.polskastrefa.eu, http://www.swistak.pl,  
http://www.szrek.pl, http://www.terrarium.com.pl, 
http://www.terrarystyka.pl, http://www.varan.pl, http://www.woliera.com 
Raport podsumowujący wyniki monitoringu zamieszczono na stronie 
internetowej Towarzystwa, pod adresem:  
http://www.salamandra.org.pl/publikacje/category/1.html 
Ponadto raport wydrukowany został w nakładzie 1000 egz. Będzie 
dystrybuowany wśród zainteresowanych tą tematyką osób – głównie policji, 
celników oraz pracowników Ministerstwa Środowiska.  
 
2) Internetowy serwis 
W ramach Programu opracowano serwis internetowy poświęcony kampanii 
promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Konwencji Waszyngtońskiej. Serwis 
zawiera wszystkie najważniejsze przepisy międzynarodowe, unijne i krajowe 
regulujące handel okazami gatunków objętych ochroną na mocy CITES oraz 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/87. Ponadto w ramach serwisu stworzono 
dział z „aktualnościami”, gdzie zamieszczane są wszelkie interesujące 
informacje z zakresu szeroko rozumianego CITES. W ramach serwisu 
użytkownicy Internetu mają możliwość skorzystania z bezpłatnej porady 
eksperta Towarzystwa lub zapoznać się z działem FAQ, w którym 
zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu 
problematyki związanej z obrotem zwierzętami i roślinami gatunków 
chronionych na podstawie przepisów UE. Serwis zawiera również bazę 
adresową wszystkich koordynatorów CITES w Policji i Służbie Celnej, a 
także powiatowych lekarzy weterynarii (odpowiedzialnych za wystawianie 
dokumentów świadczących o urodzinach okazów chronionych gatunków w 
niewoli). Ponadto w ramach serwisu zainstalowaliśmy bezpośrednie 
połączenie z oficjalną wyszukiwarką gatunków objętych ograniczeniami w 
handlu, opracowaną przez Komisję Europejską.  
 



 

 

3) Outdoorowa kampania społeczna „NIE DAJ PLAMY – nie kupuj 
zagrożonych gatunków” 
W roku 2009 przeprowadzono kampanię społeczną dotyczącą problematyki 
nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem. 
Kampania kierowana była do ogółu społeczeństwa. Strona graficzna 
przedsięwzięcia opracowana została przez profesjonalnego grafika – 
absolwenta wyższej szkoły plastycznej. Strona merytoryczno-koncepcyjna 
kampanii opracowana została przez pracownika Towarzystwa 
specjalizującego się w zagadnieniach związanych z Konwencją 
Waszyngtońską. W ramach kampanii billboardy pojawiły się w dwóch 
odsłonach. Odsłona pierwsza miała miejsce w czerwcu i w jej skład 
wchodziły billboardy w następujących miastach: Bydgoszcz – 16, 
Górnośląski Okręg Przemysłowy – 36, Kraków - 17, Lublin – 14, Łódź – 16, 
Poznań – 20, Szczecin – 13, Trójmiasto – 14, Warszawa – 30, Wrocław – 24 
(ŁĄCZNIE 200 billboardów), oraz citylighty w: Poznaniu – 10, Warszawie – 
20 i Wrocławiu – 10.  
Odsłona druga miała miejsce w listopadzie i w jej skład wchodziły billboardy 
w następujących miastach: Bydgoszcz – 16, Górnośląski Okręg 
Przemysłowy – 30, Kraków - 18, Lublin – 14, Łódź – 18, Poznań – 24, 
Szczecin – 13, Trójmiasto – 12, Warszawa – 32, Wrocław – 23 (ŁĄCZNIE 
200 billboardów), oraz citylighty w Poznaniu – 10, Warszawie – 17 i 
Wrocławiu – 13.  
W ramach kampanii uruchomiono podstronę w ramach serwisu Towarzystwa 
poświęconego CITES: http://salamandra.org.pl/kampaniacites, zaś na 
stronie głównej Towarzystwa zamieszczono animowany banner nawiązujący 
graficznie do kampanii. 
Podczas drugiej edycji kampanii do przedsięwzięcia przyłączył się serwis 
Allegro oraz prowadzona przez nich fundacja All for Planet. W rezultacie 
informacja o kampanii rozdystrybuowana została wśród znacznie szerszego 
grona potencjalnych odbiorców – m.in. dzięki zamieszczeniu reklamy (wraz 
ze szczegółową informacją na temat akcji i odesłaniem do strony kampanii) 
na stronie WWW fundacji All for Planet oraz akcji mailingowej 
zorganizowanej przez serwis Allegro dot. prowadzonej kampanii wśród 
wybranych użytkowników tego serwisu. 
Kampania niewątpliwie spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród 
społeczeństwa. Wyrazem tego są maile oraz telefony osób, które zwróciły 
uwagę na billboardy. Warto również wspomnieć, że z uwagi na 
nieszablonowy projekt graficzny oraz ciekawe hasło, informacja o kampanii 
przewinęła się również w różnych mediach np.: radio TRÓJKA, BRIEF.PL, 
serwis Allegro. 



 

 

4) Wydanie plakatu edukacyjnego dla szkół. 
Opracowano i wydano plakat w formacie B1 dotyczący problemu wymierania 
gatunków na skutek nielegalnego handlu nimi. Plakat graficznie nawiązuje do 
akcji billboardowej. Zawiera jednak wiele dodatkowych informacji – np. jakie 
przykładowe (popularne w handlu) gatunki zwierząt objęte są ograniczeniami 
w obrocie na terenie UE. 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
W roku obrotowym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej. 
 
4. Odpisy uchwał Zarządu. 
W załączeniu 
 
5. Wysokość uzyskanych przychodów: 1.692.360 zł 
w tym: 
- darowizny: 37.944 zł 
- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 245.673 zł 
- odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 722.895 zł 
- wynik finansowy działalności gospodarczej:  nie dotyczy 
- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej 

do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy 
 
6. Informacja o kosztach poniesionych na:  
- realizację celów statutowych:  1.316.394 zł 
- administrację:  300.782 zł 
- działalność gospodarczą:  nie dotyczy 
- pozostałe koszty: 10.068 zł 
 
7. Dane o:  
- liczbie osób współpracujących ze stowarzyszeniem z podziałem 

według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
pracujących wyłącznie w działalności gospodarczej 
(Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, podejmowało 
jedynie współpracę na zasadach umów cywilno-prawnych): 

Liczba osób: 49, w tym: 
- 1 pracownik ds. rachunkowych oraz księgowych 
- 1 pracownik ds. biurowych oraz edukacji przyrodniczej 
- 1 redaktor naczelny Magazynu Przyrodniczego „Salamandra” 
- 46 specjalistów do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej 
Brak osób współpracujących  wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
- łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie 

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 



 

 

świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Łączna kwota wynagrodzeń:  0 
W roku 2009 Towarzystwo nie zatrudniało pracowników etatowych. 
 
- wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia. 

Wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie  
członkom Zarządu (wraz z ZUS i wszystkimi opłatami pokrewnymi) 
W roku obrotowym taka pozycja nie wystąpiła. 
 
- wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:  595.270 zł 
 
- udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z 

podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: nie 
udzielono. 

 
- kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku: nie zakładano żadnych lokat.  
 

- wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem 
tych spółek: nie nabyto.  

 
- nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości 

kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto.  
 
- nabytych pozostałych środkach trwałych: 14.604 zł (w tym 

endoskop, 2 zestawy komputerowe) 
 

- wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla 
celów statystycznych:  

 
- aktywa 845.623 zł 
- zobowiązania 265.005 zł 

 
- dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i 
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 



 

 

działalności: w roku obrotowym Towarzystwo nie realizowało 
zadań zlecanych przez w/w jednostki. 

 
Wynik finansowy w/w działalności:  
 

- informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych.   

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan 
na dzień 31 grudnia 2009):  
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 2.053 zł 
- zobowiązania z tytułu pdof 6.882 zł 
- zobowiązania z tytułu VAT 197 zł 
 
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracja CIT 8 
oraz deklaracja VAT7. 
 
 
 

W imieniu Zarządu PTOP 
„Salamandra” 

 
 


