Poznań, 26 marca 2009 r.
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY
PRZYRODY „SALAMANDRA” W ROKU 2008
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 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 2008 PTOP „Salamandra” zrealizowała następujące programy:
Rezerwat „Meteoryt Morasko” w Poznaniu
Przeprowadzono następujące działania:
- Bieżąca kontrola terenu rezerwatu i zainstalowanych urządzeń. Od początku roku
2008 przeprowadzane były kontrole terenu. Podczas kontroli sprawdzany był stan
elementów ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz usuwane śmieci pozostawionych
wzdłuż szlaku.
- Bieżąca naprawa lub wymiana uszkodzonych plansz dydaktycznych. Na bieżąco
wymieniano uszkodzone plansze samoprzylepne na tablicach informacyjnych oraz
edukacyjnych oraz czyszczono je.
- Naprawa i wymiana uszkodzonych barierek, pomostów oraz progów antyerozyjnych
na terenie rezerwatu.
- Przeprowadzono kilkanaście zajęć edukacyjnych na terenie rezerwatu.

Fotograficzna wystawa przyrodniczo-edukacyjna FOTO-EKO 2007 oraz
konkurs Foto-Eko 2008
Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2008.
Na Konkurs nadesłano ponad 500 prac. Większość, jak zwykle, reprezentowała
bardzo wysoki poziom. Utworzono wystawę pokonkursową składającą się z ponad stu
fotografii umieszczonych w 21 aluramach. Pierwsza ekspozycja wystawy miała miejsce w
dniach 27-30 października 2008, w trakcie Międzynarodowych Targów
Ekologicznych POLEKO 2008. Przez cały rok 2009 wystawa wypożyczana jest
zainteresowanym instytucjom.
Zdjęcia nagrodzone w FOTO-EKO 2008 obejrzeć można na naszej stronie:
http://www.salamandra.org.pl/edu/fotoeko/fotoeko2008w.html,
a
także
opublikowane są w Magazynie Przyrodniczym 2/2008.
Wojewódzkie Konkursy Przyrodnicze
Konkursy przyrodnicze dla uczniów szkół z województwa wielkopolskiego
organizowane są przez „Salamandrę” od czternastu lat. Ich celem jest zachęcenie
młodzieży do samodzielnych obserwacji przyrodniczych oraz poszukiwań w literaturze.
Pytania konkursowe mobilizują do poszerzania pozaszkolnej wiedzy na temat rodzimej
fauny oraz flory i zwracają uwagę na problemy ochrony przyrody w Polsce. Co roku w
konkursach uczestniczy ok. 10 tysięcy uczniów!
W roku szkolnym 2007/2008 odbyły się dwa konkursy – Wojewódzki Konkurs
Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki wodno-błotne
Polski” oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Lasy
pełne grzybów”.
W roku 2008 r. odbyły się następujące etapy konkursów:
16 lutego 2008 r. - etap okręgowy konkursu „Ptaki wodno-błotne
Polski”
1 marca 2008 r. - etap wojewódzki konkursu „Lasy pełne grzybów”
29 marca 2008 r. - etap wojewódzki konkursu „Ptaki wodno-błotne
Polski”
19 kwietnia 2008 r. - etap ponadregionalny (finał finałów) konkursu
„Ptaki wodno-błotne Polski”
Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego oraz etapów wojewódzkich i
ponadregionalnego otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Dziesiątka finalistów etapów wojewódzkich oraz etapu ponadregionalnego
otrzymała dyplomy laureatów oraz liczne (każdy - kilka) nagrody – książki, foldery,
płyty CD.
W roku szkolnym 2008/2009 odbyły się dwa konkursy - Wojewódzki Konkurs
Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Rośliny chronione w
Polsce” oraz Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich pt. „Rośliny i
zwierzęta polskich jezior”. W ramach tych konkursów przeprowadzono następujące
prace:
przygotowanie i wysyłka wstępnych materiałów informacyjnych na
temat konkursów przyrodniczych, organizowanych przez PTOP
„Salamandra” w roku szkolnym 2008/2009;

-

-

przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
pt. „Rośliny chronione w Polsce”. W etapie tym uczestniczyło ok. 5
tysięcy uczniów, w tym ok. 500 ze szkół poznańskich.
przygotowanie etapu szkolnego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów
Szkół Średnich pt. „Rośliny i zwierzęta polskich jezior”.

Zwalczanie
nielegalnego
handlu
okazami
gatunków
zagrożonych
wyginięciem
W ramach projektu PTOP „Salamandra” przeprowadziło następujące działania:
1) Działalność konsultacyjna w ramach internetowego punktu informacyjnoedukacyjnego. Zadawane pytania dotyczyły szeroko rozumianej problematyki
Konwencji Waszyngtońskiej oraz odpowiadających jej rozporządzeń UE.
2) Monitoring ofert sprzedaży zwierząt objętych ograniczeniami na mocy rozp.
Rady WE nr 338/97 w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro. Wszystkie
oferty znalezione przez pracowników Towarzystwa zgłaszane były obsłudze
serwisu, która na podstawie regulaminu Allegro usuwała je z serwisu.
3) Pięć szkoleń dla pracowników starostw powiatowych odpowiedzialnych za
rejestrację zwierząt. Szkolenia swoim zasięgiem obejmowały teren całej
Polski. Poza pracownikami starostw na szkolenia zgłaszali się przedstawiciele
policji,
Wojewódzkich
Konserwatorów
Przyrody
oraz
organizacji
pozarządowych.
4) Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja poradników dla pracowników
starostw powiatowych odpowiedzialnych za rejestrację zwierząt. Poradniki
zawierają syntezę przepisów regulujących to zagadnienie w Polsce. Publikacje
te dystrybuowane były podczas szkoleń zorganizowanych przez PTOP
„Salamandra”. Do starostw, które nie delegowały na szkolenia swoich
przedstawicieli poradniki zostały przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5) Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja poradników dla pracowników sklepów
zoologicznych. Poradniki zawierają syntezę przepisów regulujących to
zagadnienie na terenie UE oraz przepisów szczegółowych stosowanych w
Polsce. Poradniki rozesłane były do blisko 2000 sklepów z całego kraju.
6) Opracowanie i druk plakatu informującego o konieczności rejestracji w
odpowiednich urzędach okazów gatunków objętych ograniczeniami na mocy
przepisów UE. Plakaty dystrybuowane były przy okazji dystrybucji poradników
dla sklepów zoologicznych oraz podczas szkoleń dla pracowników starostw
powiatowych.
XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
W dniach 24-26 października odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja
Chiropterologiczna w Sierakowie - głównym jej organizatorem było PTOP
"Salamandra". Uczestniczyło w niej ponad 80 osób. Odnotowano 33 wystąpienia.
Obrady trwały 2 dni, ostatni dzień poświecony był na wycieczkę po
przyrodniczych osobliwościach Sierakowskiego PK.

Krajowe Seminarium Biogeograficzne
W kwietniu 2008 uczestniczyliśmy w Krajowym Seminarium Biogeograficznym spotkaniu pod auspicjami Ministerstwa Środowiska, w którym wzięli udział
wojewódzcy konserwatorzy przyrody, pracownicy MS i IOP PAN. Wypracowana tam
robocza koncepcja sieci N2000 przez resztę roku była opracowywana i
doszczegóławiana w województwach. Obecnie trwają końcowe prace w MS nad
ogłoszeniem ostatecznej wersji sieci N2000 w Polsce.
Ocieplanie budynków a ochrona przyrody
PTOP Salamandra we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle
Młodych” prowadziła prace mające na celu uniemożliwienie ptakom zakładanie
gniazd w budynkach przeznaczonych do ocieplenia. Takie działania mają na celu
zapobieganie
masowemu
zabijaniu
piskląt
podczas
prac
remontowych
realizowanych w okresie lęgowym. Prace ociepleniowe są jedną z ważnych przyczyn
spadku liczebności niektórych gatunków ptaków w naszych miastach, zwłaszcza
jerzyków i wróbli.
PTOP „Salamandra” zakończyła
ponadto przygotowywanie elektronicznej
wersji poradnika na temat ocieplania budynków w zgodzie z zasadami ochrony
przyrody oraz przygotowane zostały standardy prac ociepleniowych zg. z zasadami
ochrony przyrody.
Weryfikacja lokalizacji farm wiatrowych
Dokonano wstępnej weryfikacji pod kątem wpływu na ptaki (screening)
lokalizacji 17 farm wiatrowych na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego,
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Rozpoczęto przedrealizacyjny monitoring
ornitologiczny terenów planowanych pod budowę trzech farm wiatrowych na terenie
województwa wielkopolskiego.
Obwodnica Stęszewa
Ocena trzech wariantów obwodnicy Stęszewa (fragment drogi ekspresowej
S11) pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze. W ramach zadania wykonano
inwentaryzację ornitologiczną, chiropterologiczną, herpetologiczną i ichtiologiczną
poszczególnych wariantów. Na podstawie zebranych danych wybrano najbardziej
korzystny dla przyrody wariant przebiegu obwodnicy.
Ogólnokrajowy monitoring nocka dużego
W czerwcu 2008 r. PTOP „Salamandra” zakończyło trwający od lipca 2007 r.
ogólnokrajowy monitoring nocka dużego Myotis myotis – nietoperza z Załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej. Polegał on na zbadaniu i ocenie stanu zachowania
populacji tego gatunku na terenie jego najważniejszych kolonii rozrodczych oraz
zimowisk w całej Polsce. Zebrano również wiele informacji na temat aktualnych i
potencjalnych zagrożeń dla gatunku oraz możliwości jego ochrony. W projekcie
wzięło udział ok. 20 chiropterologów z różnych ośrodków w kraju. Wszystkie prace
zostały wykonane na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Plany ochrony rezerwatów województwa łódzkiego
W październiku 2008 r. PTOP „Salamandra” rozpoczęło sporządzanie planów
ochrony dla 21 rezerwatów przyrody (głównie leśnych) położonych w województwie
łódzkim. Prace polegają na wykonaniu wszystkich niezbędnych inwentaryzacji i
innych prac terenowych, opracowaniu koncepcji ochrony oraz przygotowaniu
dokumentacji i projektów odpowiednich rozporządzeń wojewody. W grudniu 2008 r.
zakończono pierwszy etap prac, zaakceptowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki, na
którego zlecenie sporządzane są plany. Zakończenie prac planowane jest na
listopad 2009 r.
Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA
W roku 2008 wydaliśmy dwa numery Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA
– 1/2008 oraz 2/2008.
Program „Suseł”
W 2008 roku w ramach Programu „Suseł” przeprowadzono kolejne wsiedlenia
susła moręgowanego Spermophillus citellus na nowym stanowisku w Głębowicach
na Dolnym Śląsku (w granicach historycznego zasięgu gatunku). W ramach tego
zadania :
a) przetransportowano i zmontowano klatki aklimatyzacyjne na nowym
stanowisku;
b) w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu schwytano 60 osobników, przeznaczonych
do wsiedlenia, dokonano niezbędnych pomiarów biometrycznych, określono płeć
i wiek odłowionych zwierząt oraz oznakowano je za pomocą mikrochipów. Susły
zostały umieszczone w specjalnych klatkach transportowych;
c) odłowione gryzonie przewieziono na stanowisko wsiedleń – do Głębowic;
d) dokonano wsiedlenia susłów na stanowisku w Głębowicach, w wolierach
aklimatyzacyjnych
e) przez pierwszy okres zwierzęta były dodatkowo dokarmiane i prowadzono
regularne obserwacje zachowania zwierząt na nowym stanowisku
Przeprowadzono 2 dwutygodniowe obozy monitoringowe: w Kamieniu Śląskim
oraz w Trzcinicy Wołowskiej. Obóz w Kamieniu Ślaskim miał na celu monitorowanie
populacji susłów wsiedlonych na tym stanowisku w latach ubiegłych. Podczas obozu
dokonano oszacowania ilości nor zasiedlonych i wykorzystywanych przez susły na
całym areale reintrodukcji. Łącznie wykazano co najmniej 230 zajętych nor.
Przeprowadzono również prace polegające na odłowach susłów, w wyniku których
potwierdzono, iż także w roku 2008 odbył się na tym stanowisku rozród.
Drugi obóz miał miejsce w Trzcinicy Wołowskiej, nieopodal miejsca ostatniego
wsiedlenia susłów na stanowisko w Głębowicach. Obóz odbył się w okresie
bezpośrednio po wypuszczeniu zwierząt, prowadzono obserwacje potencjalnych
zagrożeń susłów ze strony drapieżników. Obserwowano zachowania zwierząt na
nowym stanowisku oraz oceniano
stopień adaptacji do nowych warunków.
Prowadzono także działania mające na celu właściwe utrzymanie stanowisk na
których bytuje suseł (koszenie murawy kserotermicznej, wyrównywanie powierzchni
łąki).

W ramach tego etapu przygotowano tablice informacyjno-granicze w
zmodernizowanej szacie graficznej.
W ramach projektu przygotowano projekt architektoniczny wieży
obserwacyjnej w Kamieniu Śląskim.
Ponadto prowadzone były działania edukacyjno-promocyjne dotyczące
programu restytucji tego gatunku w Polsce.
Działania Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” w roku 2008:
1. Ochrona sowy uszatej w północnej Wielkopolsce
Projekt jest realizowany od 2004 roku. W kwietniu skontrolowaliśmy
wszystkie powieszone dotychczas wiklinowe kosze lęgowe dla uszatki.
Dokonaliśmy wymiany kilku koszyków, które uległy zniszczeniu. Lęgi sowy
uszatej stwierdzono w 4 z około 30 koszy. Innym gatunkiem, który
zagnieździł się w koszu był krogulec.
2. Ochrona pustułki nad Notecią
W maju i czerwcu skontrolowaliśmy około 40 skrzynek lęgowych dla pustułki,
zainstalowanych w krajobrazie rolniczym doliny Noteci. Lęgi odnotowano w 4
skrzynkach, udało się też zaobrączkować 17 piskląt tego sokoła.
3. Ochrona płomykówki nad Notecią
Latem zainstalowaliśmy 30 skrzynek lęgowych dla płomykówki w
miejscowościach gmin nadnoteckich. To już kolejny gatunek (po uszatce i
pustułce), który został objęty przez nas czynną ochroną. Skrzynki montowane
były głównie w drewnianych stodołach i strychach budynków.
4. Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” wzięło udział w projekcie Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian”. Projekt był realizowany przez nas na terenie gmin
nadnoteckich, od maja do lipca, na obszarze ok. 1000 km2. Dzięki tym
działaniom zlokalizowaliśmy 6 par lęgowych błotniaka łąkowego, znaleźliśmy
jednego młodego błotniaka.
5. Edukacja przyrodnicza
Wydaliśmy dwa rodzaje płyt CD – z filmem nt. przyrody doliny Noteci oraz
głosami ptaków. Płyty te trafiły do około 150 szkół, placówek kulturalnych,
bibliotek itp. W październiku zorganizowaliśmy Seminarium Przyrodnicze dla
dzieci i młodzieży połączone z Nadnoteckim Konkursem Wiedzy Przyrodniczej
dla szkół podstawowych. Oprócz tego z ekipą „100 tysięcy bocianów”
zrealizowaliśmy film o przyrodzie doliny Noteci, który jesienią wyemitowała
TVP 2.
6. Monitoring włochatki
Monitoring przeprowadziliśmy na powierzchniach próbnych w okresie
kwiecień-czerwiec w lasach północnej wielkopolski. Prowadziliśmy zarówno
monitoring nocny, jak i dzienny (wyszukiwanie zajętych dziupli z pisklętami).

Zlokalizowaliśmy 3 odzywające się samce włochatki, w jednym przypadku
stwierdziliśmy zajęcie dziupli.
7. Monitoring ptaków doliny Noteci
Przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację derkacza (4 rok badań na
powierzchni próbnej Radolin-Stobno). Zorganizowaliśmy dwa biwaki ornitologiczne
nad Notecią (pod namiotami), podczas których prowadziliśmy badania
ornitologiczne w okolicach Czarnkowa.
Działania I Galicyjskiego Koła PTOP Salamandra w Brzozowie
1.Organizacja na terenie powiatu brzozowskiego konkursu wiedzy przyrodniczej dla
gimnazjów i szkół podstawowych "Ptaki wodno - błotne Polski". W etapie
powiatowym konkursie wzięło 93 uczestników z 33 szkół. Współorganizatorem był
Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach.
2.Sprowadzenie i prezentacja w Zespole Szkół Nr 2 w Humniskach wystawy FOTO - EKO.
3.Udział w IX Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej Brzozów 2008.
Wygłoszenie referatu połączonego z prezentacją multimedialną na temat "Rola
PTOP Salamandra w ochronie nietoperzy".
Działania Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w Gdańsku
W roku 2008 Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”
realizowało (i z sukcesem zakończyło) projekt „Czynna ochrona nietoperzy w
województwie pomorskim” finansowany przez Globalny Fundusz Środowiska
Narodów Zjednoczonych (GEF/SGP UNDP) i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. (rozpoczęto go w 2007 roku). Łącznie
w ramach projektu:
1. zabezpieczono przed nielegalną penetracją ludzką 5 obiektów będących
miejscami hibernacji nietoperzy (instalując w ich otworach wejściowych kraty
lub drzwi),
2. doprowadzono do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny jednego z
pięciu największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim –
podziemi dawnej strzelnicy miejskiej w Gniewie,
3. zgłoszono do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny zimowiska nietoperzy w
opuszczonych schronach w Gdyni Babich Dołach (sprawa rozpatrywana
obecnie przez Urząd Miasta Gdyni),
4. zainstalowano platformę na odchody pod kolonią rozrodczą nocka dużego w
Wejherowie,
5. ustawiono 12 tablic edukacyjnych propagujących ochronę nietoperzy w
różnych miejscowościach województwa,
6. utrzymano ciągłość monitoringu liczebności nietoperzy w województwie
pomorskim oraz rozszerzono zasięg inwentaryzacji stanowisk tych zwierząt na
nowe obszary,
7. zorganizowano letni chiropterologiczny oboz naukowo-szkoleniowy w Parku
Krajobrazowym Mierzei Wiślanej,
8. przeprowadzono 75 interwencji związanych z ochroną nietoperzy,

9. przeprowadzono 39 prelekcji nt. biologii i ochrony nietoperzy dla 2027 osób.
10. na prośbę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przeprowadzono szkolenie
dotyczące ochrony nietoperzy, epidemiologii wirusa wścieklizny u nietoperzy i
postępowania z tymi zwierzętami dla wszystkich powiatowych lekarzy
weterynarii,
11. przejęto pod opiekę 4 nietoperze przyniesione na kwarantannę do Lecznicy
Weterynaryjnej
12. udzielano pomocy regionalnym służbom weterynaryjnym, oznaczając do
gatunku wszystkie nietoperze martwe, przynoszone przez mieszkańców do
zbadania przez Zakład Higieny Weterynaryjnej.
Główną korzyścią wynikającą z realizowanych działań ochronnych było utrzymanie
się stanowisk szeregu stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków nietoperzy oraz
stanowisk częstszych gatunków, wyróżniających się wyjątkowo wysoką liczebnością
w skali regionu, a także wzrost świadomości ekologicznej jego mieszkańców w
zakresie ochrony fauny. Dzięki pracom koła zgromadzono też ważne dane naukowe
o występowaniu wielu gatunków nietoperzy na terenie województwa – są one
sukcesywnie publikowane w specjalistycznych czasopismach.
Projekt powyższy będzie w kolejnych latach kontynuowany pod nazwą „Kompleksowa
ochrona nietoperzy na terenie Pomorza – utrzymanie ciągłości monitoringu, ochrony
czynnej i edukacji”. Podstawą jego finansowania będą dotacje WFOŚiGW w Gdańsku.
Szacunkowy budżet projektu w okresie od kwietnia 2009 do maja 2010 wyniesie
18 000 zł.
Działania Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w Szczecinie

1. Ogólnopolska Dekada Spisu Nietoperzy (DSN 2008) na terenie województwa
zachodniopomorskiego
2. Wykonanie inwentaryzacji zimowych kryjówek nietoperzy znajdujących się na
terenie gminy Szczecin na zlecenie Urzędu Miasta
3. Kontrola i oczyszczanie skrzynek dla nietoperzy w Puszczy Bukowej
4. Polskie Święto Bioróżnorodności „Niezapominajka” – cykl prelekcji „Biologia i
ekologia nietoperzy”
5. Poster „Nietoperze Puszczy Bukowej”
6. Wystawa: ‘Nietoperze Szczecina i okolic”
7. Festyn Rodzinny „Osiedle Kasztanowe”
8. Ochrona 5 największych zimowisk nietoperzy w Szczecinie
9. Kontrola i oczyszczanie skrzynek dla nietoperzy w Puszczy Bukowej
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W roku obrotowym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu.
W załączeniu
5. Wysokość uzyskanych przychodów: 1.250.090,13 zł
w tym:
- darowizny: 76.200,00 zł
- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 127.917,99 zł
- odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 582.840,53
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: 793.247,10 zł
administrację: 183.269,38 zł
działalność gospodarczą: nie dotyczy
pozostałe koszty: 55.767,70 zł (koszty amortyzacji środków trwałych,
opłaty za przynależność do innych organizacji członkowskich).

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”
- 30 specjalistów do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej
- 4 osoby odbywające zasadniczą służbę 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 2008 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: 293.525,63 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:
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy

7.372,96 zł
8.184,22 zł

-

wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych: wartość aktywów 674.394,99 zł wartość zobowiązań
158.890,32 zł

-

dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:

-

Eurobats

-

Inwentaryzacja przyrodnicza Bagno Pulwy Mazowiecki Urząd Wojewódzki

-

IOP Kraków liczenie nietoperzy

-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Łódź

-

Opinie przyrodnicze gmina Gdańsk

-

Projekt ochrony płazów gmina Gdańsk

-

Znakowanie zwierząt Ministerstwo Środowiska

Wynik finansowy w/w działalności: 237.420,48 zł
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 2008): 9.837,28 zł
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracja CIT 8 oraz
deklaracja VAT7.

-

W imieniu Zarządu PTOP „Salamandra”

