SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY
PRZYRODY „SALAMANDRA” W ROKU 2005
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: Ewa Olejnik,
Radosław Dzięciołowski; członek Zarządu: Przemysław Wylegała
Cele statutowe stowarzyszenia:
1) zachowanie i odtwarzanie róŜnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona
konkretnych obiektów przyrody oŜywionej i nieoŜywionej;
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 takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Zgodnie ze statutem Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działanie na rzecz ochrony obiektów wartościowych pod względem przyrodniczym,
poprzez spowodowanie objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierŜawę gruntów,
lub inne formy opieki;
2) działania zmierzające do ochrony zagroŜonych gatunków biologicznych;
3) odpowiednie kształtowanie środowiska oraz introdukcję lub reintrodukcję cennych taksonów;
4) inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej;
5) prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i róŜnego typu obserwacji w celu
dokumentowania stanu środowiska naturalnego i procesów w nim zachodzących;
6) zbieranie informacji i prowadzenie banków danych;
7) działalność informacyjną, propagandową i kulturalno-oświatową, np. organizowanie
sympozjów, seminariów, wykładów, konkursów, punktów informacyjnych, szkoleń,
kursów, realizacja filmów;
8) działalność wydawniczą;
9) kontakty ze środkami masowego przekazu;
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;
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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.
W roku 2005 PTOP „Salamandra” zrealizowała następujące programy:
Reintrodukcja popielicy Glis glis w lasach Polski Zachodniej - Puszcza Bukowa
W październiku 2005 wypuszczono w Puszczy Bukowej 9 popielic (Glis glis) co jest
częścią prowadzonego juŜ 4 rok projektu wsiedlania tych owocoŜernych gryzoni w
Szczecińskim Parku Krajobrazowym. Stało się to dzięki dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz darowizny Banku Ochrony Środowiska.
W listopadzie przeprowadzono wizję lokalną i przeprowadzono wstępne uzgodnienia
dotyczące stworzenia pasów zadrzwień złoŜonych z owocodajnych gatunków dla przyszłego
rozprzestrzenienia się wsiedlonych popielic do innych fragmentów Puszczy Bukowej. Na tej
podstawie została stworzona koncepcja, która została przesłana decydentom z prośbą o
akceptację. Odpowiedzi (pozytywne) nadeszły juŜ na początku 2006 roku.
Ginące Gatunki w Sieci
Jest to kampania na rzecz przestrzegania ochrony gatunkowej i doskonalenie związanych z
tym przepisów. W roku 2005 przeprowadzono w jej ramach następujące działania:
Po przeprowadzeniu monitoringu nielegalnego handlu gatunkami zagroŜonymi w Internecie w
roku 2004 i opracowaniu Raportu (w języku polskim i angielskim, wydanym na CD), kontynuowano monitoring kontrolny. Prowadzany jest monitoring polskiego Internetu, a dodatkowo
takŜe w sklepach w wybranych miastach polski i zbierane są wyniki do kolejnego raportu.
Zrealizowaliśmy dwie kampanie medialne, obejmujące media lokalne i ogólnokrajowe.
Dotyczyły one nowych przepisów dotyczących ochrony zagroŜonych gatunków oraz zwalczania
nielegalnego handlu nimi. Ukazało się kilkanaście artykułów oraz po kilka komunikatów w radiu
i telewizji. Stale uaktualnialiśmy serwis internetowy dotyczący zagadnień związanych z CITES.
Pod koniec okresu, w którym moŜna było legalizować posiadanie eksponatów zwierząt
objętych w Polsce ochroną gatunkową (koniec kwietnia 2005 r.) eksperci Towarzystwa pełnili
kilkudniowy dyŜur telefoniczny i internetowy, udzielając dziesiątek porad osobom, które
zdecydowały się w ostatniej chwili zalegalizować swoje zbiory (informacja o dyŜurze była
rozpropagowana za pośrednictwem mediów).
Zaczęto przygotowywać obwoźną wystawę tematyczną dla szkół dotyczącą ginących
gatunków, problemu kłusownictwa, nielegalnego handlu gatunkami chronionymi i wyjaśniającą
jak kaŜde dziecko moŜe pomóc w ograniczaniu skali tego procederu. Będzie to wystawa
wykonana w czterech kopiach i wypoŜyczana wszystkim zainteresowanym szkołom z całej Polski.
Wydaliśmy ulotkę dla najmłodszych dotyczącą problemu nielegalnego handlu gatunkami
chronionymi i przestrzegającą dzieci przed kupowaniem zwierząt z nielegalnych źródeł (8000
szt.), która będzie rozprowadzana przy okazji wystawy w szkołach. Wykonaliśmy takŜe kubki
propagujące projekt.
Opracowaliśmy prelekcje multimedialne dotyczące gatunków zagroŜonych na świecie dla
dwóch grup wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum. Były one prezentowane w
poznańskich szkołach.
Powstała internetowa baza danych gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońską oraz
prawem unijnym i trwają prace nad jej uzupełnianiem (www.salamandra.org.pl/cites/szukaj).
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Na stronie internetowej programu umieszczono bazę danych dotyczącą organizacji,
instytucji i organów zajmujących się problematyką Konwencji Waszyngtońskiej w Polsce
(www.salamandraorg.pl/cites/adresy).
Czynnie uczestniczyliśmy w dwóch szkoleniach dla Policji zorganizowanych przez WWF
(prowadząc zajęcia), a takŜe w 3 seminariach zorganizowanych przez REC – Polska (z
wystąpieniami).
Przy współpracy z Izbą Celną i WWF Polska zorganizowaliśmy na poznańskim lotnisku
Ławica wystawę dla turystów dotyczącą CITES i egzotycznych pamiątek. Wystawa
umieszczona jest w głównym holu lotniska.
Program reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce
W ramach Programu przeprowadzono na terenie Opolszczyzny szereg spotkań z
przedstawicielami wybranych urzędów oraz z róŜnymi instytucjonalnymi partnerami
zewnętrznymi. Efektem spotkań i uzgodnień – poza zaznajomieniem z Programem – było
uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na budowę wolier hodowlanych dla susłów,
wsiedlanie susłów, sprowadzanie susłów z zagranicy i ich hodowlę. Ponadto w ramach
Programu „Suseł” przeprowadzono wiele konsultacji z krajowymi oraz zagranicznymi
specjalistami ds. susłów moręgowanych oraz programów reintrodukcyjnych.
Na podstawie uzyskanych zezwoleń wybudowano na terenie Ogrodu Zoologicznego w
Poznaniu dwie woliery hodowlane, kaŜda po 100 m². Ponadto wykonano 3 woliery
przenośne słuŜące do wsiedleń zwierząt w terenie. Powierzchnia pojedynczej woliery
przenośnej wynosi 35 m².
W lipcu wsiedlono pierwsze 79 susłów na stanowisko w Kamieniu Śląskim.
Wypuszczanie zwierząt połączone było z konferencją prasową oraz akcją medialną mającą
na celu rozpropagowania informacji na temat susłów i prowadzonego Programu. W ciągu
pierwszego tygodnia po wypuszczeniu zwierząt na wolność prowadzony był intensywny
monitoring efektów wsiedleń.
W celu powiększenia obszaru odpowiadającego wymogom susłów wykarczowano 7 ha
zakrzaczeń na terenie bezpośrednio przylegającym do stanowiska na którym wypuszczono
susły.
W pierwszej połowie sierpnia br. zorganizowano obóz monitoringowy w Kamieniu
Śląskim. Głównymi celami obozu były: monitoring zachowań susłów, ocena presji
drapieŜników i rozpoznanie ewentualnych innych niebezpieczeństw. W obozie
uczestniczyło12 wolontariuszy z Polski, Anglii, Hiszpanii i Niemiec.
W celu oznakowania stanowiska w Kamieniu Śląskim wyprodukowano i zamontowano w
terenie jedną tablicę informacyjną o Programie i susłach moręgowanych. oraz dwie tablice
graniczne, informujące o obecności tych gryzoni na łące.
Opracowano ulotkę poświęconą Programowi „Suseł”. Na ulotce zawarto podstawowe
informacje o suśle moręgowanym oraz o jego reintrodukcji w Polsce. Ponadto zamieszczono
mapkę Polski z naniesionymi maksymalnymi zasięgami występowania zarówno susła
moręgowanego jak i perełkowanego. Ulotka jest w języku Polskim, ale zawiera teŜ
angielskie streszczenie.
W ramach Programu w sierpniu zorganizowano i przeprowadzono odłowy susłów na
stanowiskach w Budapeszcie. Odłowione zwierzęta (102 osobniki - 57 samic i 45 samców)
przywieziono do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie po krótkiej aklimatyzacji
zaczęły przygotowania do snu zimowego.
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Konserwacja i renowacja infrastruktury edukacyjnej w Rezerwacie „Meteoryt
Morasko” w Poznaniu
- BieŜąca kontrola terenu rezerwatu i zainstalowanych urządzeń. Od początku roku 2005
przeprowadzane były kontrole terenu. Podczas kontroli sprawdzany był stan elementów
ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej oraz usuwane śmieci pozostawionych wzdłuŜ szlaku.
- BieŜąca naprawa lub wymiana uszkodzonych plansz dydaktycznych. Na bieŜąco
wymieniano uszkodzone plansze samoprzylepne na tablicach informacyjnych oraz
edukacyjnych oraz czyszczono je.
- Naprawa i wymiana uszkodzonych barierek pomostów na terenie rezerwatu. Dokonano
generalnego remontu (naprawy i uzupełnienia o brakujące fragmenty) drewnianych elementów
ścieŜki – trzech pomostów oraz barierek.
- Utrzymanie szlaku turystycznego w rezerwacie w naleŜytym stanie – w tym w
szczególności zapobieganie jego zarastaniu oraz odnawianie jego oznakowania. Na bieŜąco
przeprowadzano akcje porządkowania szlaku, polegające na przycięciu zarastających go
drzew i krzewów, usuwaniu przewróconych pni, naprawie stopni przeciw erozyjnych itp.
Fotograficzna wystawa przyrodniczo-edukacyjna 2004 oraz konkurs Foto-Eko 2005
PTOP „Salamandra” przygotowało wystawę pokonkursową XIII Ogólnopolskiego Konkursu
Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2004, składająca się z ponad sto najciekawszych spośród
ponad tysiąca zdjęć nadesłanych na konkurs. Wystawa prezentowana były w kwietniu 2005 r.,
w holu Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10), a takŜe
wypoŜyczana kilkudziesięciu instytucjom z terenu całego kraju.
Zorganizowano takŜe XIV Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO
2005. Na Konkurs nadesłano ponownie ponad 1000 prac. Większość, jak zwykle,
reprezentowała bardzo wysoki poziom. Z najlepszych zdjęć utworzono wystawę pokonkursową,
która prezentowana była po raz pierwszy podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych
POL-EKO 2005, w listopadzie.
Wojewódzkie Konkursy Przyrodnicze
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od dwunastu lat organizuje
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz od dziewięciu lat –
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich.
W roku 2005 przeprowadzono etap okręgowy, etap wojewódzki oraz etap
ponadregionalny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół
Podstawowych pt. „Chrząszcze Polski”, etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Zwierzęta lasów”, etap szkolny
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
pt. „Rośliny runa leśnego” oraz etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla
Uczniów Szkół Średnich pt. „Kręgowce chronione w Polsce”.
W ramach edukacji przyrodniczej prowadzonej przez PTOP „Salamandra zrealizowano
następujące działania:
- Przeprowadzono ok. 90 prelekcji w szkołach, głównie dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
- Zorganizowano 30 zajęć terenowych.
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- Przyjęto ok. 25 grup zorganizowanych (blisko 900 osób) w Obserwatorium Nietoperzy
„Batmanówka” w Kopankach; oprócz obserwacji zwierząt wszyscy zwiedzający wysłuchali
prelekcji oraz mieli moŜliwość przejścia edukacyjnej ścieŜki przyrodniczej.
- Przeprowadzono 253 działania interwencyjne. 98 z nich dotyczyło nietoperzy (przede
wszystkim odbieranie, a w razie potrzeby przewoŜenie do szpitalika, w celu obserwacji lub
leczenia, nietoperzy przypadkowo pojawiających się w domach poznaniaków). Przy okazji
rozdawano ulotki dotyczące nietoperzy oraz zasad postępowania w razie ich znalezienia.
Pozostałe interwencje dotyczyły przede wszystkim rannych i zabłąkanych ptaków oraz w
mniejszym stopniu innych zagroŜeń dla przyrody. Na przełomie kwietnia i maja udzieliliśmy
równieŜ ponad 150 informacji telefonicznych oraz ponad 100 za pomocą poczty
elektronicznej na temat moŜliwości legalizacji posiadanych spreparowanych okazów
gatunków objętych ochroną gatunkową.
Rewitalizacja rezerwatu przyrody „Wyspy na jeziorze Bytyńskim”
Działania na terenie rezerwatu prowadzimy juŜ od 2004 roku. Zmierzają one do
polepszenia warunków lęgowych ptaków wodno-błotnych, dla których utworzono rezerwat.
W 2005 roku kontynuowaliśmy wycinkę gęstych krzewów na wyspie Pierskiej, aby stworzyć
warunki do odtworzenia się niskiej roślinności. Latem, juŜ drugi rok z rzędu, na wyspę
wypuszczone zostały owce wrzosówki i krowy aby utrzymać niską roślinność. Na zimę
zwierzęta zostały zwiezione do gospodarstwa rolnego w Piersku. W wyniku naszych działań
w rezerwacie zagnieździły się Ŝurawie, cyranki i czajki, a na odpoczynek podczas migracji
zatrzymywały się śmieszki i wiele gatunków kaczek.
Ochrona pustułki Falco tinnunculus w Polsce
W 2005 roku kontynuowano działania mające na celu ochronę pustułki, choć ograniczone
zostały do miasta Poznania, jako miejsca grupującego kilkadziesiąt par tych ptaków. Aby
ułatwić gniazdowanie pustułkom zainstalowano 3 skrzynki lęgowe na nowych obiektach
budowlanych, a takŜe wymieniono 5 starych skrzynek na nowe. Ponadto monitorowano
wszystkie stanowiska lęgowe w mieście zbierając informacje o biologii lęgowej tych ptaków
oraz obrączkując pisklęta. Ponadto w ramach projektu wydano ksiąŜkę o pustułce wydanej z
serii monografie przyrodnicze.
Ostoja przyrody na terenie stawów w Kiszkowie
W 2005 roku w dalszym ciągu opiekowaliśmy się społeczną ostoją przyrody „Stawy
Kiszkowskie”, która rozpoczęła działalność w 2000 r. Wiosną na terenie ostoi
przeprowadzono czyszczenie rowów doprowadzających i odprowadzających wodę z ostoi,
wyremontowano urządzenia piętrzące, postawiono wieŜe obserwacyjną, a w sezonie
wegetacyjnym prowadzono minitoring fauny i flory. Ponadto przeprowadzono kilka zajęć
przyrodniczych w terenie dla uczniów szkoły w Kiszkowie.
Ochrona nietoperzy
Na początku roku – w styczniu i lutym przeprowadzono zimowy monitoring nietoperzy.
Był on skromniejszy niŜ w latach poprzednich ze względów finansowych. Działaniami objęto
jednak najwaŜniejsze zimowiska, m.in. poznańskie fortyfikacje i elementy Wału Pomorskiego
koło Strzalin (gmina Tuczno).
W biurze PTOP „Salamandra” mieści się siedziba Komisji Kwalifikacyjnej Licencji
Chioropterologicznych. W ramach działalności tego ciała przeprowadzono uzgodnienia,
związane z zezwoleniem Ministra Środowiska, z właściwymi wojewódzkimi konserwatorami
przyrody, dystrybuowano odebrane uzgodnienia do ich adresatów i prowadzono jej bieŜącą
działalność. W styczniu 2005 roku zebrano sprawozdania licencjonowanych chiropterologów
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i przesłano do Ministra Środowiska za pośrednictwem właściwych wojewódzkich
konserwatorów przyrody.
Doskonalenie polskiego prawa ochrony przyrody
DąŜymy do poprawienia przepisów regulujących zagadnienia związane z ochroną
przyrody. Opiniujemy projekty aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo
Środowiska, przygotowujemy własne projekty rozwiązań legislacyjnych. W roku 2005
skupiliśmy się przede wszystkim na przygotowaniu propozycji nowelizacji zapisów
związanych z ograniczeniami w handlu zagroŜonymi gatunkami, ochroną gatunkową oraz
zwierzętami niebezpiecznymi dla Ŝycia lub zdrowia ludzi.
Natura 2000
Polska część sieci Natura 2000 jest wciąŜ w stadium tworzenia i
„Salamandra” aktywnie działa na tym polu. W roku 2005 przede wszystkim
nowe dane o występowaniu w Polsce siedlisk i gatunków z Załączników I
Siedliskowej i przygotowywaliśmy aktualizację polskiej Shadow List dla
Współpracowaliśmy takŜe przy pracach nad rozszerzeniem propozycji
regionów biogeograficznych alpejskiego i kontynentalnego.
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Interwencje przyrodnicze i poradnictwo
Podejmowanie interwencji w przypadku nagłych zagroŜeń dla przyrody jest jednym ze
stałych działań naszego Towarzystwa. Liczba zgłaszanych nam spraw znacznie przekracza
moŜliwości zajęcia się nimi. Jednak nawet przy podejmowaniu jedynie części zgłoszeń, w
roku 2005 zarejestrowaliśmy ponad 250 interwencji. W znacznej części dotyczyły one
nietoperzy i ich ochrony, ptaków, czy przypadków handlu chronionymi gatunkami. Niektóre
interwencje dotyczyły takŜe obszarów chronionych, szkodliwych inwestycji, czy innych,
często dość nietypowych zagroŜeń dla przyrody. W ramach interwencji staraliśmy się
podejmować działania zmierzające do likwidacji zagroŜeń, ich ograniczania, naprawy szkód
lub ukarania sprawcy. Poza tym w licznych sprawach, choć nie podejmowaliśmy
bezpośredniej interwencji, udzielaliśmy porad przyrodniczych lub prawnych – jak inne
organizacje lub osoby fizyczne mogą najskuteczniej podjąć takie działania.
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”, Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra”
W roku 2005 PTOP „Salamandra” wydała dwa numery Magazynu Przyrodniczego
„Salamandra” oraz kolejny tom Rocznika Naukowego PTOP „Salamandra”.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
-

Działalność gospodarcza prowadzona w roku 2005: działalność związana z bazami
danych oraz badania i analizy techniczne

4. Odpisy uchwał Zarządu.
W załączeniu.
5. Wysokość uzyskanych przychodów: 707 709,53 w tym:
- darowizny: 50 941,65
- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 499 058,00
- odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 37 355,57
- wynik finansowy działalności gospodarczej: - 3 894,41
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-

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 9,64 %

6. Informacja o kosztach poniesionych na:
- realizację celów statutowych: 275 960,98
- administracjęi: 370 550,44
- działalność gospodarczą: 72 121,46
- pozostałe koszty:
7. Dane o:
- liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:
Liczba osób: 14, w tym:
- 1 pracownik biurowy
- 1 pracownik ds. rachunkowych oraz księgowych
- 1 pracownik ds. rachunkowych oraz edukacji przyrodniczej
- 1 redaktor naczelny Magazynu Przyrodniczego „Salamandra”
- 7 specjalistów do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej
- 3 osoby odbywające zasadniczą słuŜbę wojskową
Brak osób zatrudnionych 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 2005 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 4 członkom
Zarządu (wraz z ZUS i wszystkimi opłatami pokrewnymi)
W roku obrotowym taka pozycja nie wystąpiła.

-

-

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 229 650,60

-

udzielonych przez stowarzyszenie poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania
poŜyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek: nie
udzielono.

-

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie
zakładano Ŝadnych lokat.

-

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

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu
wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto.

oraz

wysokości

kwot

- nabytych pozostałych środkach trwałych:
komputer (wartość 4 124,59)
komputer (wartość 4 694,23)
woliery dla zwierząt (wartość 55 739,18)
wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa trwałe: 380 747
Aktywa obrotowe: 93 107
Zobowiązania: 93 196
-

-

dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności:
o Miejska Gminna Biblioteka Publiczna Kleczew – prelekcja przyrodnicza
o Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. – propozycja zagospodarowania
OKCH „Bagna Średzkie”
o Zespół Szkół w Nochowie – wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Starostwo Powiatowe Środa Wlkp. – prelekcja przyrodnicza
o IV Liceum Ogólnokształcące Poznań – prelekcja przyrodnicza
o Urząd Gminy Czarnków – prelekcja przyrodnicza
o Aquanet Sp z o.o. – propagowanie idei ochrony środowiska
o Urząd Gminy Tarnowo Podgórne – prelekcja w obserwatorium nietoperzy
o Szkoła Podstawowa nr 21 Poznań – prelekcja przyrodnicza
o Akademia Rolnicza Wrocław – prelekcja przyrodnicza
o Park Kulturowy „Twierdza Gdańsk” – opracowanie folderu ścieŜki edukacyjnej
o Urząd Miasta i Gminy Buk – prelekcja w obserwatorium nietoperzy
o Urząd Gminy w Niechanowie – prelekcja przyrodnicza
o Urząd Miejski w Kórniku – prelekcja przyrodnicza
o Urząd Miejski w Kórniku – prelekcja przyrodnicza
o Parafia Rzymskokatolicka Poznań – prelekcja przyrodnicza
o Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – prelekcja w obserwatorium nietoperzy
o Dyrekcja parków Krajobrazowych Dolnej Odry Gryfino – stworzenie systemu
letnich schronień nietoperzy
o Zakład Remontowo-Budowlany Renor Puszczykowo – inwentaryzacja jaskółek
o Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka –
prelekcja przyrodnicza
o Starostwo Powiatowe Środa Wlkp. – przygotowanie tablic edukacyjnych
o Urząd Miejski Środa Wlkp. – przygotowanie tablic edukacyjnych
o ORBIS S.A. Poznań – wykonanie skrzynki lęgowej dla pustułki
o Wroniecki Ośrodek Kultury Wronki – wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Urząd Miasta i Gminy Buk – prelekcja przyrodnicza
o Park Kulturowy „Twierdza Gdańsk” – wykonanie zbiorników na wodę w
uŜytku ekologicznym
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
The Polish Society for Nature Protection "Salamandra"
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax: (0-61) 6628606, 8432160
e-mail: biuro@salamandra.org.pl, http://www.salamandra.org.pl
konto: PKO BP I O/Poznań, 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929

o Dyrekcja parków Krajobrazowych Dolnej Odry Gryfino – przeprowadzenie
monitoringu aktywności nietoperzy
o Gimnazjum KsiąŜ Wlkp. – prelekcje przyrodnicze
o Szkoła podstawowa KsiąŜ Wlkp. – prelekcja przyrodnicza
o Urząd Gminy Tarnowo Podgórne – prelekcja przyrodnicza
o Starostwo Powiatowe Września – wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Szkoła podstawowa Daszewice – wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Gimnazjum Ślesin - wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Rada Rodziców przy gimnazjum Ślesin – wypoŜyczenie wystawy Foto Eko
o Gimnazjum Ślesin – prelekcja przyrodnicza
Wynik finansowy w/w działalności: 23 646,26
informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na dzień 31
grudnia 2005): 4 227,00
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracje CIT 2
/comiesięczne/ wraz z załącznikiem CIT2O oraz deklaracja CIT 8.

-

Poznań, 31 marca 2006 r.

Andrzej Kepel
prezes

Ewa Olejnik
wiceprezes ds. finansowych

Przemysław Wylegała
członek Zarządu

Radosław Dzięciołowski
wiceprezes

i

W pozycji „koszty administracyjne” poza stałymi kosztami związanymi z obsługą biurową Towarzystwa,
(czynsz, księgowość, obsługa biurowa, energia elektryczna, abonamenty telefoniczne itp.) ze względów
księgowych wliczone są teŜ koszty „administracyjne” bezpośrednio związane z działalnością statutową – jak
zakup części sprzętu, ubezpieczenia samochodu i sprzętu, a takŜe ZUS i podatki od wynagrodzeń
pracowników zatrudnianych przy realizacji działań statutowych, koszty bankowe, korespondencja, naprawy i
przeglądy sprzętu, zakup lub aktualizacja oprogramowania, udział w konferencjach i szkoleniach itp.
W roku 2005, z powodu zmiany systemu prowadzania księgowości, do kosztów administracyjnych zaliczono
takŜe omyłkowo wynagrodzenia za prace w ramach działań statutowych i niektóre inne koszty działań
statutowych.
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