SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY
PRZYRODY „SALAMANDRA” W ROKU 2006
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; wiceprezes: Radosław
Dzięciołowski; członkowie Zarządu: Przemysław Wylegała, Borys Kala
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;
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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.
W roku 2006 PTOP „Salamandra” zrealizowała następujące programy:
Reintrodukcja popielicy Glis glis w lasach Polski Zachodniej - Puszcza Bukowa
Wiosną 2006 roku posadzono ok. 2000 sadzonek owocodajnych drzew i krzewów, które
mają stanowić w przyszłości szlak migracyjny do kolonizowania nowych obszarów w
Puszczy Bukowej. Dodatkowo wzbogaci to krajobraz i będzie źródłem pokarmu równieŜ dla
innych zwierząt, np. wielu gatunków ptaków. Jesienna kontrola wykazała, Ŝe większość
sadzonek przyjęła się. W miejscach, gdzie zaobserwowano największe przerwy
spowodowane uschnięciem roślin, dosadzono dalszych 450 sadzonek.
We wrześniu 2006 roku wypuszczono w Puszczy Bukowej pod Szczecinem 63 popielice
(Glis glis) co było częścią prowadzonego juŜ 5 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.
Podczas jesiennego monitoringu stanu wsiedlonej populacji odkryto młodą popielicę,
niewątpliwie urodzoną w Puszczy Bukowej. Choć osobnik ten był martwy jest to najbardziej
ewidentny dowód sukcesu naszych działań – wsiedlone przez nas popielice przystąpiły do
rozrodu!
Ginące Gatunki w Sieci
Kontynuowaliśmy monitoring handlu chronionymi gatunkami w polskim Internecie, w sklepach i
na giełdach.
Zrealizowaliśmy kampanię medialną, obejmującą media lokalne i regionalne, dotyczącą
działalności nielegalnej menaŜerii objazdowej. Uaktualniamo serwis internetowy dotyczący zagadnień
związanych z CITES.
Eksponowaliśmy w wielu miastach Polski (głównie w szkołach) 4 kopie wystawy dotyczącej
ginących gatunków, problemu kłusownictwa, nielegalnego handlu gatunkami chronionymi itp.
Wydaliśmy ulotkę dla turystów dotyczącą przepisów międzynarodowych związanych handlem
gatunkami chronionymi. Ulotka została wydana w 9 wersjach językowych (po polsku, angielsku, czesku.
słowacku, rumuńsku, bułgarsku, chorwacku, serbsku i węgiersku). Łączny nakład tych ulotek to 140 tys.
Udało się doprowadzić do powstania polskiej Grupy Roboczej ds. CITES – ciała koordynującego
działania instytucji i organizacji zajmujących się przestrzeganiem CITES i przepisów pokrewnych.
Odbyły się 4 posiedzenia tej grupy, w ramach których dyskutowano na temat optymalnego kierunku
zmian w przepisach.
Opracowano wstępny projekt nowelizacji ustawy o ochroni przyrody dotyczącej przepisów
związanych z CITES.
Zorganizowano 2 warsztaty szkoleniowe dotyczące CITES dla polskich organizacji
pozarządowych.
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Program reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce
W roku 2006 dwukrotnie wypuściliśmy na terenie Kamienia Śląskiego kolejne grupy susłów
moręgowatych.
Prowadziliśmy badania monitoringowe, które potwierdziły skuteczność do tej pory prowadzonych
działań.
Wykonaliśmy badania genetyczne wsiedlanych susłów.
Uczestniczyliśmy w I Europejskiej Konferencji dot. Susłów, podczas której zaprezentowaliśmy
dotychczasowe wyniki projektu.
Wzięliśmy udział w spotkaniu róŜnych grup interesu na terenie Kamienia Śląskiego, podczas
którego wyjaśniliśmy załoŜenia i dotychczasowe wyniki Programy „Suseł”.
Uzgodniliśmy przebieg granic i z powodzeniem doprowadziliśmy do zgłoszenia stanowiska
susłów w Kamieniu Śląskim do sieci Natura 2000.
Rezerwat „Meteoryt Morasko” w Poznaniu

Przeprowadzono następujące działania:
- BieŜąca kontrola terenu rezerwatu i zainstalowanych urządzeń. Od początku roku 2006
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 oraz progów antyerozyjnych na
terenie rezerwatu. Dokonano dwóch generalnych remontów drewnianych elementów ścieŜki.
- 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.
- Przeprowadzono dwie akcje sprzątania terenu.
- Przeprowadzono kilkanaście zajęć edukacyjnych na terenie rezerwatu.
Fotograficzna wystawa przyrodniczo-edukacyjna 2005 oraz konkurs Foto-Eko 2006
Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2006. Na
Konkurs nadesłano ponad 1000 prac. Większość, jak zwykle, reprezentowała bardzo wysoki
poziom. Utworzono wystawę pokonkursową składającą się z 129 fotografii umieszczonych w 24
aluramach. Pierwsza ekspozycja wystawy miała miejsce w dniach 21-24 listopada 2006, w
trakcie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006. Przez cały rok 2007
wystawa będzie wypoŜyczana zainteresowanym instytucjom. Planujemy takŜe jej
ekspozycję w poznańskim Ogrodzie Botanicznym, w maju. Z wszystkimi nagrodzonymi
zdjęciami moŜna zapoznać się w Internecie, pod adresem:
http://www.salamandra.org.pl/edu/fotoeko/fotoeko2006w.html
Ponadto wystawa wypoŜyczana jest w sposób ciągły, głównie szkołom z województwa
wielkopolskiego.
Zdjęcia nagrodzone w FOTO-EKO 2006 będą opublikowane w Magazynie Przyrodniczym
1/2007.
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Wojewódzkie Konkursy Przyrodnicze
W roku 2006 przeprowadzono następujące działania związane z konkursami:
- styczeń 2006 – przeprowadzono etap okręgowy Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt.. „Rośliny runa
leśnego”
- luty 2006: sporządzono ewidencję wyników etapu okręgowego Konkursu „Rośliny
runa leśnego” oraz przygotowano etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Kręgowce chronione w Polsce”
- 4 marca 2006: przeprowadzono etap wojewódzki konkursu „Kręgowce chronione w
Polsce”
- marzec 2006: przygotowywano etap wojewódzki konkursu „Rośliny runa leśnego”
- 25 marca 2006: przeprowadzono etap wojewódzki konkursu „Rośliny runa leśnego”
- kwiecień 2006: przygotowano „finał finałów” konkursu „Rośliny runa leśnego” (PTOP
„Salamandra” opracowała testy do półfinału oraz finału imprezy)
- 22 kwietnia 2006: udział w „finale finałów” konkursu „Rośliny runa leśnego” (w tym –
uczestnictwo w sprawdzaniu testów oraz przeprowadzenie półfinału i finału imprezy)
- sierpień 2006: przygotowano regulaminy oraz materiały informacyjne nt. konkursów
przyrodniczych organizowanych w roku szkolnym 2006/2007 - Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt..
„Tatrzański Park Narodowy” oraz wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Wielkopolski Park Narodowy”
- wrzesień 2006: wysłano materiały informacyjne dot. konkursów do szkół Wielkopolski
- październik 2006: prowadzono ewidencję zgłoszeń, przygotowywano etapy szkolne
konkursów
- listopad 2006: przeprowadzono etap szkolny konkursu „Tatrzański Park Narodowy”
W ramach edukacji przyrodniczej prowadzonej przez PTOP „Salamandra zrealizowano
następujące działania:
- Przeprowadzono ok. 50 prelekcji w szkołach, głównie dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
- Zorganizowano 25 zajęć terenowych.
- Przyjęto ok. 17 grup zorganizowanych (ponad 400 osób) w Obserwatorium Nietoperzy
„Batmanówka” w Kopankach; oprócz obserwacji zwierząt wszyscy zwiedzający wysłuchali
prelekcji oraz mieli moŜliwość przejścia edukacyjnej ścieŜki przyrodniczej.
- Przeprowadzono 82 działania interwencyjne. 40 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.
Ochrona nietoperzy
Na początku roku – w styczniu i lutym przeprowadzono zimowy monitoring nietoperzy.
Podobnie jak rok wcześniej był on skromniejszy niŜ w latach poprzednich ze względów
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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 2006 roku zebrano sprawozdania licencjonowanych chiropterologów
i przesłano do Ministra Środowiska za pośrednictwem właściwych wojewódzkich
konserwatorów przyrody. PoniewaŜ waŜność zezwolenia ministerialnego skończyła się 31
grudnia 2005 podjęto starania o nowe. Uzyskano je dopiero w sierpniu, ale jeszcze w
miesiącach jesiennych było ono wykorzystywane. Nowe zezwolenie jest waŜne do 2009
roku.
Doskonalenie polskiego prawa ochrony przyrody
Kontynuowaliśmy stałe działania związane z opiniowaniem projektów aktów prawnych
przygotowywanych przez Ministerstwo Środowiska. Podobnie jak w roku 2005, takŜe w roku 2006
skupiliśmy się przede wszystkim na pracach nad projektem nowelizacji zapisów związanych z
ograniczeniami w handlu zagroŜonymi gatunkami, ochroną gatunkową oraz zwierzętami
niebezpiecznymi dla Ŝycia lub zdrowia ludzi. Opiniowaliśmy takŜe na bieŜąco inne propozycje zmian
w przypisach przygotowywane przez Ministerstwo Środowiska.

Natura 2000
Zakończyliśmy prace i ogłosiliśmy aktualizację polskiej Shadow List dla Natury 2000.
Wydaliśmy ksiąŜkę na temat obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce
Współpracowaliśmy przy pracach nad rozszerzeniem propozycji rządowej dla regionów
biogeograficznych alpejskiego i kontynentalnego.
Przedstawiciel PTOP „Salamandra” uczestniczył w Seminarium Biogeograficznym dla regionu
kontynentalnego, jako przedstawiciel polskich organizacji przyrodniczych.
Zbieraliśmy informacje do kolejnej aktualizacji polskiej Shadow List Natura 2000.
Uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ministrem Środowiska dot. dalszych losów tworzenia sieci
Natura 2000 w Polsce oraz w licznych spotkaniach z pracownikami Ministerstwa Środowiska i
innych zainteresowanych instytucji.

Interwencje przyrodnicze i poradnictwo
W roku 2006 udzieliliśmy co najmniej 82 porad i interwencji związanych z ochroną przyrody i
likwidacją lub ograniczaniem nagłych zagroŜeń. 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
W roku 2006 wydaliśmy jeden, łączony numer Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
-

Działalność gospodarcza prowadzona w roku 2006: Centralny Rejestr Form Ochrony
Przyrody, baza projektów Ministerstwa Środowiska oraz opinie i ekspertyzy związane
z nietoperzami.

4. Odpisy uchwał Zarządu.
W załączeniu.
5. Wysokość uzyskanych przychodów: 1 039 713,20 w tym:
- darowizny: 31 995,76
- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 589 892,20
- odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 307 278,62
- wynik finansowy działalności gospodarczej: 6 785,24
- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 6,57 %
6. Informacja o kosztach poniesionych na:
- realizację celów statutowych: 691 162,34
- administracjęi: 264 738,33
- działalność gospodarczą: 61 591,81
- pozostałe koszty:
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: 13, w tym:
- 1 pracownik ds. rachunkowych oraz księgowych
- 1 pracownik ds. biurowych 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 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 2006 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.
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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: 50 700,80

-

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.

-

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

oraz

wysokości

kwot

- nabytych pozostałych środkach trwałych:
notebook (wartość 6 344,00)
wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa trwałe: 317 918
Aktywa obrotowe: 165 647
Zobowiązania: 83 564
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności:
SP Koło wypoŜyczenie wystawy
Przedszkole Oborniki Wlkp. wypoŜyczenie wystawy
Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum wypoŜyczenie wystawy
Szkoła Podstawowa Przeźmierowo prelekcja przyrodnicza
Gimnazjum Środa Wlkp. prelekcja przyrodnicza
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Konin prelekcja przyrodnicza
Zespół Szkolno-Przedszkolny Budzisław kościelny wypoŜyczenie wystawy
Akademia Rolnicza Wrocław prelekcja przyrodnicza
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne prelekcja przyrodnicza
Szkoła Podstawowa Pławce prelekcja przyrodnicza
Szkoła Podstawowa Więckowice prelekcja przyrodnicza
Urząd Miasta i Gminy Buk prelekcja przyrodnicza
Muzeum Przyrodnicze Jelenia Góra wypoŜyczenie wystawy
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły prelekcja przyrodnicza
Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań wyznaczenie ścieŜki dydaktycznej
Urząd Miejski Gostyń opracowanie ekofizjograficzne
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Szkoła Podstawowa Poznań prelekcja przyrodnicza
Nadleśnictwo Czerniejewo wyznaczenie obszarów funkcjonalnych bociana czarnego
Nadleśnictwo Gniezno wyznaczenie obszarów funkcjonalnych bielika i Ŝurawia
Gimnazjum Września prelekcja przyrodnicza
Urząd Miejski Poznań przewodnik po pomnikach przyrody
Urząd Miejski Kórnik prelekcja przyrodnicza
Starostwo Powiatowe Września wypoŜyczenie wystawy
Urząd Wojewódzki Łódź plany ochrony rezerwatów
Ministerstwo Środowiska raport o ochronie nietoperzy
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zestawienie dotyczące
występowania nietoperzy

Wynik finansowy w/w działalności: 99 514,71
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 2006): 7 660,42
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracje CIT 2
/comiesięczne/ wraz z załącznikiem CIT2O, deklaracja CIT 8, deklaracja PIT4 oraz
deklaracja VAT7.
Poznań, 30 marca 2007 r.
-

Andrzej Kepel
prezes

Borys Kala
członek Zarządu

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.
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