Poznań, 18 marca 2011 r.
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRZYRODY „SALAMANDRA”
W ROKU 2010
1.
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Siedziba i adres: ul. Stolarska 7/3, 60-788 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: Anna Grebieniow
Cele statutowe stowarzyszenia:
1) zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz
ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej;
stanu
wiedzy
naukowej
na
temat
środowiska
2) podnoszenie
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 2010 PTOP „Salamandra” zrealizowała następujące programy:
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”
W roku 2010 wydano dwa numery Magazynu Przyrodniczego „Salamandra”.
Egzemplarze Magazynu w załączeniu.
Podręcznik „CITES w Polsce i Unii Europejskiej”
Przygotowano i wydano podręcznik dla praktyków pt.: „CITES w Polsce i Unii
Europejskiej”. Zawartość merytoryczna podręcznika konsultowana była z
pracownikami Zespołu ds. Konwencji Waszyngtońskiej Departamentu Ochrony
Przyrody Ministerstwa Środowiska, który pełni w naszym kraju rolę Organu
Zarządzającego CITES. Dzięki temu treści zawarte w podręczniku są zgodne z
oficjalnymi interpretacjami przepisów CITES oraz odpowiadających im
rozporządzeń Unii Europejskiej. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na
temat Konwencji Waszyngtońskiej oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
(wraz z rozporządzeniami pokrewnymi). Zawiera m.in. informacje na temat:

przepisów regulujących komercyjne wykorzystanie, przewożenie przez granice
oraz znakowanie okazów gat. zagrożonych wyginięciem, zasad rejestracji w
starostwach powiatowych, warunków hodowli i sztucznego rozmnażania, a
także karnych konsekwencji dotyczących łamania szeroko pojmowanych
przepisów CITES. Podręcznik jest bogato ilustrowany – zarówno
schematycznymi rysunkami przedstawiającymi kolejność działań w przypadku
przewożenia okazów gat. zagrożonych wyginięciem przez granice, jak i
unikatowymi zdjęciami przedstawiającymi różnego rodzaju okazy gat.
chronionych. Każde zdjęcie posiada podpis, dodatkowo wzbogacający
podręcznik i dodające mu walorów edukacyjnych.
Szkolenia dla pracowników starostw powiatowych
Przeprowadzono 5 trzydniowych szkoleń dla pracowników starostw
powiatowych odpowiedzialnych za rejestrację wybranych gatunków zwierząt
objętych ochroną na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Łącznie
przeszkolonych zostało równo 150 osób. Oddelegowani na szkolenie
pracownicy starostw zapewnione mieli zakwaterowanie oraz wyżywienie na
terenie ośrodka, w którym prowadzone były szkolenia.
Każde szkolenie podzielone zostało na części teoretyczną i praktyczną oraz
dyskusję, w trakcie której uczestnicy mieli m.in. możliwość skonsultowania
trudniejszych przypadków, z którymi spotkali się w ramach pełnionych
obowiązków.
Część teoretyczna polegała na zaprezentowaniu uczestnikom szeregu
prezentacji multimedialnych wraz ze szczegółowym omówieniem. Dotyczyły
one następujących zagadnień: nazewnictwo jednostek klasyfikacji biologicznej,
gatunki najczęściej spotykane w handlu w Polsce, korzystanie z internetowych
baz danych z gatunkami chronionymi na podstawie przepisów Unii
Europejskiej, Konwencja Waszyngtońska (CITES), rozporządzenie Rady (UE) nr
338/97, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – podstawowe
informacje związane z rejestracją, dokumenty, na podstawie których możliwe
jest zarejestrowanie zwierzęcia, najczęściej spotykane problemy przy
rejestracji zwierząt, gatunki niebezpieczne – planowane rozszerzenie listy
gatunków objętych obowiązkiem rejestracji, gdzie najlepiej uzyskać pomoc w
nietypowych sytuacjach.
Część praktyczna polegała głównie na pracy z komputerem (korzystanie z
rożnego rodzaju baz danych dostępnych w Internecie). Uczestnicy szkolenia
mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce – w niewielkich
zespołach (2-3 osobowych), starali się określić prawidłowe nazwy
taksonomiczne poszczególnych okazów oraz ich status ochronny tj.
przynależność do aneksów A, B, C lub D, korzystając z dostępnych w
Internecie baz danych. Ponadto w trakcie ćwiczeń praktycznych, pracownicy
starostw zapoznali się z różnego rodzaju dokumentami (lub ich najczęściej
spotykanymi falsyfikatami), wykorzystywanymi do rejestracji zwierząt.
Szkolenia prowadzone były przez dwóch trenerów specjalizujących się w
zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą Konwencją Waszyngtońską
oraz odpowiadającymi jej przepisami Unii Europejskiej.
Wyniki anonimowych ankiet ewaluacyjnych wykazały, że cykl szkoleń spotkał
się z bardzo pozytywnym odbiorem. Średnia ocena szkolenia (wg systemu
ocen szkolnych 1-6) wynosi: 5,2. Większość uczestników wyrażało duże

zainteresowanie kontynuacją edukacji w tym zakresie. Niektórzy wręcz
zgłaszali chęć pokrycia części kosztów takich szkoleń (np. noclegi i wyżywienie)
we własnym zakresie, co jednoznacznie wskazuje na silną potrzebę dalszego
dokształcania w tym zakresie.
Udział w 15 Konferencji Stron CITES
Przedstawiciel Towarzystwa wziął czynny udział w 15 Konferencji Stron CITES,
która odbyła się w marcu 2010 r. w Katarze. Przedstawiciel Towarzystwa
koordynował działania lobbingowe dotyczące ochrony rysia rudego i słoni
afrykańskich oraz kwestii związanych z handlem okazami gatunków
zagrożonych wyginięciem za pośrednictwem Internetu.
Przygotowanie i obsługa serwisu internetowego dot. CITES
Prowadzono 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 338/97. W przypadku jakichkolwiek zmian w aktach prawnych, są one
w trybie pilnym aktualizowane również w naszym serwisie, przez co często
serwis Towarzystwa zawiera bardziej aktualne przepisy niż strona Ministerstwa
Środowiska. 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. Aktualnie zapytania
kierowane są drogą mailową w wyjątkowych sytuacjach (np. gdy pracownik
starostwa zwraca się z prośbą o pomoc przy ocenie zgodności danego
dokumentu z przepisami UE). W większości przypadków porady udzielane są
drogą telefoniczną. 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 bazą danych
gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97,
prowadzoną przez Komisję Europejską, a opracowaną i przez United Nations
Environemt Programme (UNEP) oraz World Conservation Monitoring Center
(WCMC).
Bieżące prowadzenie strony internetowej Towarzystwa
Na bieżąco prowadzona była strona internetowa PTOP „Salamandra”. Poza
elementami omówionymi przy okazji innych projektów, ważnym elementem
jest serwis zawierający aktualności dot. przyrody i jej ochrony.
Seminaria dla polskiej Grupy Roboczej ds. CITES
Zorganizowano i przeprowadzono 2 seminaria dla polskiej Grupy Roboczej d.s.
CITES. Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 maja 2010 r.
zaś drugie 9-10 grudnia 2010 r. W seminariach udział brali przedstawiciele

wielu instytucji/organizacji zaangażowanych w implementację CITES w Polsce
na różnych szczeblach. Wśród najważniejszych należy wymienić: Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwa Finansów, Prokuraturę Generalną, Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska, Policję, Służbę Celną, Instytut Ochrony
Przyrody PAN, Państwową Radę Ochrony Przyrody, Radę Dyrektorów Polskich
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
WWF Polska oraz PTOP „Salamandra”. Za każdym razem spotkania odbywały
się według określonego schematu. Pierwszego dnia skupiano się na aktualnych
działaniach poszczególnych instytucji/organizacji na rzecz wdrażania i
egzekwowania przepisów CITES. W kolejnym dniu spotkania skupiano się na
konkretnych problemach – stanowiskach Polski i Unii Europejskiej odnośnie
proponowanych zmian w załącznikach Konwencji Waszyngtońskiej (przed XV
Konferencją Stron CITES), zwalczaniu cyberprzestępczości w zakresie
komercyjnego wykorzystywania okazów gatunków zagrożonych wyginięciem
czy też nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy kodeks karny (w
zakresie przepisów dot. CITES).
Program „Suseł”
Kontynuowane były działania mające na celu odtworzenie populacji susła
moręgowatego na terenie Polski. Program w 2010 r. realizowany był z dotacji
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonano m.in. wsiedlenie susłów na
nowym stanowisku, monitoring wsiedlonych osobników na istniejących
stanowiskach, działania edukacyjne i informacyjne, utrzymanie siedlisk w sposób
dogodny dla susłów itp. Ponad to przedstawiciele PTOP „Salamandra” wzięli udział
w III Europejska Konferencja dot. Susłów (III EGSM), która odbyła się w Turcji.
Działania interwencyjne
PTOP „Salamandra” podejmuje często interwencje
sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. W
interwencji dotyczyło nietoperzy (np. pomoc w
nietoperza w domu). Pomagano także w zgłaszaniu
udzielano porad dot. skutecznej ochrony przyrody.

przyrodnicze – głównie w
roku 2010 ponad 50%
przypadkach znalezienia
szkód przyrodniczych, czy

Opiniowanie projektów aktów prawnych
Na bieżąco uczestniczono w konsultacjach dotyczących projektów aktów
prawnych związanych z ochroną przyrody, przedstawiając opinie i projekty
korekt przepisów. Część tych propozycji została uwzględniona.
Monitoring zimujących nietoperzy
Jak co roku, eksperci z PTOP „Salamandra” prowadzali montoring nietoperzy
zimujących na terenie kilku województw (głównie w Polsce centralnej,
zachodniej i północno zachodniej).
Kompleksowa
ochrona
nietoperzy
na
terenie
województwa
pomorskiego w r. 2010
Podstawowym celem niniejszego projektu było utrzymanie i zwiększenie
regionalnych zasobów populacyjnych nietoperzy (Chiroptera), jednych z
najbardziej zagrożonych grup ssaków, ściśle chronionych krajowym i

międzynarodowym prawem. Zadanie to realizowano poprzez ochronę kryjówek
(będących najsilniej limitującym zasobem w przypadku tej grupy zwierząt),
rozszerzenie i aktualizację wiedzy na temat nietoperzy regionu oraz edukację
społeczności lokalnych. Realizacja projektu umożliwiła nie tylko ocalenie przed
dewastacją niechronionych jeszcze, cennych stanowisk nietoperzy, ale również
utrzymanie
dotychczasowych
sukcesów
w
ochronie
i
monitoringu
chiropterofauny, osiągniętych w ramach wcześniejszych projektów regionalnych
i krajowych, finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku i GEF/SGP.
1. Inwentaryzacja i monitoring stanowisk nietoperzy w woj. pomorskim oraz
działania interwencyjne.
Obejmujące cały region zimowe liczenie nietoperzy przeprowadzono w dniach
01-15.02.2010. W 2010 roku skontrolowano 99 obiektów podziemnych (7 z
nich po raz pierwszy), zasiedlonych przez 1486 nietoperzy należących do 8
gatunków. Dzięki temu utrzymano ciągłość monitoringu liczebności nietoperzy
w województwie pomorskim, prowadzonego na niektórych stanowiskach nawet
od 1989 roku. Najcenniejsze z nowych stanowisk (o randze co najmniej
regionalnej) okazały się podziemia klasztoru oo. franciszkanów w Kadynach.
Zimowało tam aż 85 nietoperzy, w tym 33 mopki Barbastella barbastellus,
przedstawiciele gatunku umieszczonego na krajowej liście zwierząt i w
Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.
Łącznie zrealizowano 25 interwencji nietoperzowych. Przejęto od mieszkańców
17 nietoperzy rannych, osłabionych, wybudzonych w środku zimy lub
uwięzionych w pułapkach antropogenicznych (należały one do 8 gatunków);
większość z nich udało się poddać skutecznej rehabilitacji i wypuścić. W
ramach interwencji odkryto również 4 kryjówki kolonii rozrodczych nietoperzy
w budynkach mieszkalnych pomorskich miejscowości (należały one do 3
gatunków). W trakcie negocjacji udało się przekonać właścicieli i użytkowników
do pozostawienienia nienaruszonych kryjówek i zaniechania działań
prowadzących do wypłoszenia nietoperzy z budynków; w jednym zaś
przypadku – do poczekania z remontem dachu i elewacji do momentu
opuszczenia schronienia przez chronione zwierzęta. Jedna interwencja
ograniczyła się do udzielenia porady właścicielom i mieszkańcom domu w
których pojawiły się nietoperze.
2. Chiropterologiczny obóz naukowo-szkoleniowy na terenie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego.
W północnej części Nadleśnictwa Gdańsk (Trójmiejski Park Krajobrazowy) w
dniach 10.07-20.07.2010 odbył się obóz naukowo-szkoleniowy. Jego celem
było zbadanie składu gatunkowego i rozmieszczenia nietoperzy w tym
kompleksie leśnym, oraz szkolenie chiropterologów-amatorów w zakresie
stosowania różnych metod badań terenowych. Uczestniczyło w nim 21 osób. W
ramach obozu
prowadzono
całonocne
odłowy nietoperzy w
sieci
chiropterologiczne na 7 stanowiskach, rejestrację sygnałów echolokacyjnych
nietoperzy za pomocą detektorów ultradźwięków, oraz kontrole kryjówek
dziennych. Podczas obozu odłowiono w sieci 10 gatunków nietoperzy. Za
najcenniejsze należy uznać złowienie karmiącej samicy borowiaczka nad
Zagórską Strugą. Jest to gatunek umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt; zaklasyfikowano go tam do kategorii VU (narażony na wyginięcie). W
województwie pomorskim jest gatunkiem bardzo rzadkim.

3. Ochrona zimowisk nietoperzy.
Wykonano nową kratę zabezpieczającą dla jednego zimowiska nietoperzy w
przeciwlotniczym schronie z okresu II Wojny Światowej w Gdańsku Babich
Dołach, została ona zainstalowana w miejscu starej kraty, wykonanej dwa lata
temu ze środków WFOŚiGW oraz GEF/SGP, a skradzionej przez nieznanych
sprawców latem 2009 roku.
4. Prelekcje na temat biologii, zagrożeń i ochrony nietoperzy dla uczniów szkół
z terenu objętego badaniami w ramach projektu, prowadzenie baz danych o
wystepowaniu nietoperzy.
Przeprowadzono 10 prelekcji dla dzieci i młodzieży w 6 szkołach. Ochronę
nietoperzy promowano również w ramach Nocy Naukowców – imprezy
organizowanej przez Centrum Hewelianum na terenie Parku Kulturowego
„Twierdza Gdańsk”. Na bieżąco uzupełniano bazy danych o rozmieszczeniu
nietoperzy w województwie pomorskim.
5. Prowadzenie i aktualizacja
Chiropterologicznego w Gdańsku

strony

internetowej

Akademickiego

Koła

Przeprowadzono gruntowną aktualizację i przebudowę strony internetowej
AKCh PTOP „Salamandra”, dostępnej obecnie pod nowym adresem
http://mroczek.ug.edu.pl/. Wykonano jej całkowicie nowy layout i
usprawniono jej obsługę – przygotowano prosty panel CMS.
Działania Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” w 2010 roku
W 2010 roku Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” realizowało działania
mające na celu ochronę bociana białego w dolinie Noteci. W ramach
przedsięwzięcia (finansowanego głównie z „Funduszy Norweskich”, WFOŚiGW
w Poznaniu, Starostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego) przeprowadzono
wiele działań. Oto najważniejsze z nich:
- wykonano inwentaryzacje gniazd bociana białego na obszarze doliny Noteci –
naliczono ponad 300 bocianich gniazd;
- zamontowano na drzewach i dachach budynków 114 platform lęgowych dla
bociana białego w krajobrazie rolniczym doliny Noteci. Na montaż wszystkich
platform uzyskano zgodę właścicieli terenu. Przy montażu platform pomagali
wolontariusze. Prace prowadzono z podnośników koszowych i zakupionego w
tym celu sprzętu;
- przeprowadzono renowację 30 gniazd bociana białego – były to gniazda
położone głównie na drzewach (przycinanie gałęzi utrudniających dolot do
gniazda), a także dachach budynków i wolnostojących słupach (przede
wszystkim zmniejszanie wagi ciężkich gniazd). Z gniazd usuwane były odpady
mogące zagrozić bocianom, np. plastikowe sznurki. Prace prowadzono głównie
z podnośników koszowych;
- odbyły się dwa tygodniowe obozy dla wolontariuszy polskich i zagranicznych
(z Ukrainy). Uczestnicy biwaku uczestniczyli w wielu działaniach, np.: brali
udział w liczeniu młodych z nadnoteckich bocianich gniazd i obrączkowaniu

piskląt, pomagali w montażu platform dla bociana, wysłuchali licznych prelekcji
i przeszli kurs fotografii trójwymiarowej;
- odbyło się 6 warsztatów dla sołtysów i rolników. Tematem zajęć była
przyroda doliny Noteci i jej ochrona ze szczególnym uwzględnieniem bociana
białego. Podczas warsztatów przedstawiano również informacje na temat
korzystania z pakietów rolno-środowiskowych;
- wydano ulotkę „Co ty możesz zrobić dla bocianów? Poradnik dla rolników i nie
tylko” w nakładzie 10000 egz. Oprócz informacji o biologii i ekologii bociana
ulotka zawiera rysunki platform lęgowych, wraz ze wskazówkami na temat ich
wykonania i montażu. Zachęca również do korzystania z pakietów
rolnośrodowiskowych. Ulotkę dystrybuowano m.in. na stoiskach Towarzystwa
w dolinie Noteci, podczas montażu platform i renowacji gniazd, a także
podczas warsztatów;
- w ramach kampanii dla rolników wzięto udział w 8 imprezach skierowanych
do środowiska rolniczego. „Salamandra” uczestniczyła w imprezach w:
Trzebiczu,
Dziembowie,
Szamocinie,
Drawsku,
Czarnkowie,
Hucie,
Chawaliszewie i Zacharzynie. Na stoisku dostępne były m.in. ulotki dotyczące
realizowanego projektu, udzielono ponad 800 porad związanych głównie z
ochroną bociana białego;
- zaprojektowano, opracowano i wydrukowano 15 plansz informacyjnych dla
oznaczenia miejscowości bocianiego szlaku, wykonano 15 stelaży pod tablice
informacyjne. 13 tablic na stelażach zostało zainstalowanych na w
miejscowościach nadnoteckich. Pozostałe zostaną zainstalowane w 2011 roku;
- zakupiono kamerę internetową do monitoringu gniazda bociana białego oraz
wykonano serwis internetowy na temat tego gatunku, z aplikacjami
umożliwiającymi realizowanie podglądu z bocianiego gniazda. W serwisie
znalazły się m.in. informacje na temat ochrony bociana, jego liczebności i
zagrożeń. Obraz z kamery internetowej zamontowanej przy gnieździe w
Trzciance był dostępny w Internecie od marca aż do września, na stronie
www.salamandra.org.pl;
- zorganizowano konkursy dla uczniów nadnoteckich szkół, a zwycięzcom
przesłano nagrody;
- opracowano i wyprodukowano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące
bociana: 10000 ulotek dla dzieci, 2000 plakatów, 600 koszulek, 1000 szt.
magnesów, 4000 szt. naklejek. Zaprojektowano i wydano plakat
trójwymiarowy ze zdjęciem bocianów;
- zakupiono sprzęt prelekcyjny, przeprowadzono 158 prelekcji w szkołach
(nadnoteckich gmin) oraz w przedszkolach i bibliotece;
- nakręcono, wyprodukowano i wydano na płytach film trójwymiarowy o
bocianach - film wraz zakupionymi okularami 3D trafił do nadnoteckich szkół;
- nakręcono i wyprodukowano film „Nadnoteckie boćki” – film został wydany na
płytach DVD, trafił do nadnoteckich szkół, dostępny jest również w Internecie;
- odbyło się 55 pokazów multimedialnych 3D o bocianach w szkołach;
- przygotowano i wydano scenariusze lekcyjne dla nauczycieli oraz rozesłano je
do nadnoteckich szkół;
- opracowano i wydrukowano wystawę edukacyjną dla dzieci (8 plansz),
wystawa prezentowana była w 20 szkołach.

Fotograficzna wystawa przyrodniczo-edukacyjna FOTO-EKO oraz
konkurs Foto-Eko 2010
Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2010.
Większość, jak zwykle, reprezentowała bardzo wysoki poziom. Utworzono
wystawę pokonkursową składającą się z ponad stu fotografii umieszczonych w 21
antyramach. Pierwsza ekspozycja wystawy miała miejsce w listopadzie 2010, w
trakcie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2010.
Zdjęcia nagrodzone w FOTO-EKO 2010 obejrzeć można na naszej stronie:
http://www.salamandra.org.pl/nagrodzonezdjecia/category/22fotoeko2010.html, a także opublikowane są w Magazynie Przyrodniczym 2/2010.
Przez cały rok 2010 udostępniana była zainteresowanym instytucjom wystawa
pokonkursowa FOTO-EKO 2009.
Konkursy wiedzy przyrodniczej
W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane następujące prace:
- przygotowanie
i
przeprowadzenie
etapu
okręgowego
Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Gatunki
zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000 (z wyjątkiem ptaków)” (6
lutego 2010 r.);
- przygotowanie
i
przeprowadzenie
etapu
wojewódzkiego
Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich „Siedliska leśne chronione w
ramach sieci Natura 2000” (27 lutego 2010 r.);
- przygotowanie
i
przeprowadzenie
etapu
wojewódzkiego
Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Gatunki
zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000 (z wyjątkiem ptaków)” (20
marca 2010 r.);
- przygotowanie i przeprowadzenie etapu ponadwojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich „Siedliska leśne chronione w
ramach sieci Natura 2000” (27 marca 2010 r.);
- przygotowanie i przeprowadzenie etapu ponadwojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000 (z wyjątkiem
ptaków)” (8 maja 2010 r.);
- przygotowanie i wysyłka wstępnych materiałów informacyjnych na temat
konkursów przyrodniczych, organizowanych przez PTOP „Salamandra” w roku
szkolnym 2010/2011;
- przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu Przyrodniczego
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Rośliny i zwierzęta
mokradeł” (26 października 2010 r.)
- przygotowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla
Uczniów Szkół Średnich pt. „Zwierzęta lasów” (9 listopada 2010 r.).
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W roku obrotowym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu.
W załączeniu

5. Wysokość uzyskanych przychodów: 2.264 049 zł
w tym:
- darowizny: 81.812 zł
- środki pochodzące ze źródeł publicznych: 74 183 zł
- odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych: 586 033 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: 1.359 877 zł
administrację: 576 197 zł
działalność gospodarczą: nie dotyczy
pozostałe koszty: 13 161 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: 65, w tym:
- 1 pracownik ds. rachunkowych oraz księgowych
- 1 pracownik ds. biurowych oraz edukacji przyrodniczej
- 1 pracownik ds. obsługi administracyjnej i specj. ds. projektu
- 1 redaktor naczelny Magazynu Przyrodniczego „Salamandra”
- 61 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 2011 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: 824 568 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: 76 287 zł (w tym
detektory, wieża obserwacyjna, komputery, meble)

-

wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych:
- aktywa 1 016 250 zł
- zobowiązania 227 240 zł

dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
1. ekspertyzy przyrodnicze:
- Gmina Miejska Turek
- Urząd Gminy Jaraczewo
- Starostwo Powiatowe w Kępnie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Gmina Książ Wlkp
- Urząd Miejski w Obornikach
- Starostwo Powiatowe w Kościanie
- Urząd Gminy Miłosław
- Starostwo Powiatowe w Kaliszu
- Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
- Urząd Miejski w Zbąszyniu
- Starostwo Powiatowe w Kole
- Gmina Dopiewo
- Urząd Gminy Wągrowiec
- Urząd Miejski w Jarocinie
- Powiat Średzki
- Gmina Zbąszyń
- Gospodarstwo Pomocnicze przy WPN

2. prelekcje przyrodnicze
- Gmina Śrem
- Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
3. ścieżka przyrodnicza
- Urząd Miejski Puszczykowo
4. plan zadań ochronnych dla obszaru Natura2000
- RDOŚ w Poznaniu
5. waloryzacja przyrodnicza
- Gmina Miasta Sopotu
6. inwentaryzacja szaty roślinnej
- Urząd Miejski w Gdańsku
7. ekspertyza nt znakowania zwierząt
- GDOś w Warszawie
8. plany ochrony rezerwatów
- RDOŚ w Łodzi
Wynik finansowy w/w działalności: 0
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 4 913 zł
- zobowiązania z tytułu pdof 11 984 zł
- zobowiązania z tytułu VAT 1 020 zł

-

Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: deklaracja CIT 8
oraz deklaracja VAT7.
Zarząd PTOP „Salamandra”

