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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica RADOMSKA Nr domu 22 Nr lokalu 32

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-323 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 600056674

Nr faksu E-mail biuro@bocian.org.pl Strona www www.bocian.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71028979000000 6. Numer KRS 0000107301

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Dominik Krupiński (prezes) 

Marek Kowalski (wiceprezes) 
Mirosław Rzępała (wiceprezes) 
Przemysław Obłoza,  Jarosław Paciorek (członkowie Zarządu)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Krzysztof Bolechowski - przewodniczący
Marcin Wierzbicki, Jerzy Kopeć -  członkowie

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w 
szczególności:
1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej 
znaczenia oraz zagrożeń.
2. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody.
3. Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych.
4. Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:
a. Społeczną aktywność swych członków.
b. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych
c. Współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Ochrona zagrożonych środowisk
1. Ochrona muraw napiaskowych w dolinie Bugu
- Złożyliśmy wniosek o płatność rolnośrodowiskową przysługującą do owiec rasy 
świniarka.
- Stado owiec świniarek w końcu roku liczyło 60 szt. Zwierzęta te wypasane są 
od wiosny do późnej jesieni na terenie rezerwatu „Kózki” w celu zapobiegania 
sukcesji na murawach napiaskowych.
2. Wierzby głowiaste
W lutym, marcu i kwietniu po raz kolejny organizowaliśmy „Dni Wierzby 
Głowiastej”. Akcje odbyły się w Secyminie Nowym gm. Leoncin, w gminie 
Gąsawa na Pałukach,  TPB uczestniczyło także w akcjach w Biebrzańskim 
Parku Narodowym oraz w Straduni na Opolszczyźnie. W tym roku ogłowiono 
ponad 100 wierzb, posadzono ponad 700 żywokołów, prowadzono pielęgnacje 
posadzonych żywokołów  W akcjach uczestniczyło około 100 osób. 
Współorganizatorami akcji byli: pracownicy Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych.
3. Stawy w Kraśniczej Woli
 Kontynuowaliśmy prace konserwacyjne na groblach przy pomocy ciągniczka i 
kosiarki sadowniczej, zorganizowaliśmy kilkanaście wyjazdów w celu naprawy 
uszkodzonych przez bobry grobli, kontynuowaliśmy odkrzaczanie grobli na 
stawie Błotniak, Bąk i Zapomniany. Prowadzone są stałe kontrole stanu 
urządzeń stawowych, grobli, poziomu wody, w zależności od potrzeb i sytuacji 
sprawdzają wolontariusze.
 Odbyły się dwie akcje sprzątania śmieci z udziałem wolontariuszy, sprzątała 
też ekipa z Urzędu Miasta, śmieci zebrane przez nas odebrało miasto.
 W wrześniu zorganizowano 7-mio dniowy obóz dla wolontariuszy, obozowicze 

prowadzili prace konserwacyjne, wykaszali i odkrzaczali groble, ustawiono dwa 
nowe szlabany, usunięto przyczepę śmieci oraz drugą gruzu, naprawiono nasyp 
ziemny przy stawidle. Prowadzono patrolowanie terenu.
 W grudniu dzięki dotacji WFOŚiGW ustawiono 10 tablic tworzących ścieżkę 
edukacyjną.
- W pracach na stawach zaangażowana jest stała grupa ok 25 osób, zaś grupa 
patrolowa, której przedstawiciel jest minimum raz w tygodniu na terenie, liczy 7 
osób. 
Wszelkie prace wykonywane są na zasadzie wolontariatu, TPB ponosi tylko 
koszty sprzętu i czasami paliwa.
4. Łąki Kazuńskie
- Dzięki zakupionemu ciągniczkowi i kosiarce wykoszono ok 13 ha łąk, ręcznie 
wykoszono dalsze 1,5 ha. Traktorek spisuje się bardzo dobrze pomimo silnego 
podtopienie koszonych działek.
- Akcja ochrony rybitw na Jeziorze Górnym była kontynuowana w podobnym 
zakresie ja w latach ubiegłych.
- TPB uczestniczyło w spotkaniach organizowanych w ramach tworzenia planu 
zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000, przekazaliśmy nasze uwagi do 
planu.
- W pracach zaangażowanych jest ok 10 osób, TPB ponosi koszty tylko sprzętu.

Ochrona zagrożonych gatunków
1. Ochrona bociana białego
- Kontrole gniazd połączone z obrączkowaniem wykonaliśmy na terenie 
Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska i w Pentowie pod Tykocinem. 
Zaobrączkowaliśmy 250 piskląt. Przy okazji usuwaliśmy sznurki z gniazd a przy 
gniazdach nadrzewnych wycinaliśmy gałęzie utrudniające dolot.
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- Wyremontowaliśmy ok. 20 gniazd. Koordynowaliśmy zdalnie akcje naprawcze 
przy kilkudziesięciu gniazdach.
- W grudniu 2012 wydaliśmy dwa poradniki dotyczące ochrony bocianów białych.

2. Ochrona błotniaka łąkowego
- Czynną ochroną objęliśmy  gniazda błotniaków
- Wspieraliśmy finansowo (zwrot kosztów paliwa) czynną ochronę gniazd 
błotniaka
łąkowego w woj. zachodniopomorskim, opolskim, powiecie kolneńskim, 
działdowskim
oraz białostockim.
- Kontynuowaliśmy monitoring błotniaka łąkowego.
- W dniu 10 grudnia 2012 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" podpisało z 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (jednostka wdrażająca) umowę 
na realizację projektu PIOS.05.01.00-00-381/12 pt. "Ochrona błotniaka łąkowego 
w Polsce".
3. Ochrona pustułki
- Skontrolowaliśmy skrzynki na terenie 5 powiatów oraz 2 miast. 
- Powiesiliśmy nowe skrzynki, część starych wymieniliśmy na nowe.
- Zorganizowaliśmy spotkanie dla osób działających w programie ochrony 
pustułki mające na celu wymianę doświadczeń, skontrolowanie części skrzynek 
oraz poinformowanie o założeniach dalszych działań związanych z ochroną 
gatunku. 
4. Ochrona nietoperzy
- W ramach monitoringu nietoperzy, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Nietoperzy, skontrolowaliśmy zimowiska tych ssaków.
- Przy warszawskim biurze Towarzystwa funkcjonuje Sekretariat Porozumienia 
dla
Ochrony Nietoperzy, zaś Przewodniczącym Rady Przedstawicieli PON był 
Marek Kowalski.

Ochrona przyrody w miastach
1. Ochrona ptaków w budynkach
- W Kościele Bielańskim funkcjonuje „jerzykowe obserwatorium” - podgląd z 
budki usytuowanej na wieży wyświetlany był na monitorze w kościele przy 
chrzcielnicy, akcja miała duży oddźwięk medialny. 
- Zaobrączkowano kilkanaście jerzyków, prowadzono kontrole budek w 
kilkunastu lokalizacjach.
- W Warszawie i okolicy wykonaliśmy opinie ornitologiczne i prowadziliśmy 
nadzór w okresie lęgowym.

2. Ochrona i monitoring puszczyka.
- Przeprowadziliśmy kontrole ok. 15 skrzynek lęgowych dla puszczyka 
rozwieszonych na terenie rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. 
Przeprowadzono obrączkowani piskląt i zebrano wypluwki do analizy.
- W akcję zaangażowanych jest ok 5 osób.
Przeprowadzono czyszczenie i konserwacje około 1000 skrzynek dla ptaków 
rozwieszonych w Nadleśnictwie Chojnów oraz na terenach nadwislańskich.
Szkolenia, prelekcje
- Przeprowadzono prelekcje o ochronie przyrody w placówkach oświatowych
(szkoły średnie, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola) 
Zaprezentowano działalność Towarzystwa na Polach Mokotowskich w ramach
obchodów Dnia Ziemi.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 4



1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

100000

200

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Edukacja dzieci i młodzieży
Ochrona niektórych gatunków ptaków występujących w Polsce tj. 
bocian białego, płomykówki, błotniaka łąkowego, pustułki, jerzyka, 
oraz nietoperzy.
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk – Stawy w Kraśniczej 
Woli, Łąki Kazuńskie, murawy napiaskowe w okolicach Bugu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

72.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Edukacja dzieci i młodzieży
Ekspertyzy przyrodnicze
Ochrona niektórych gatunków ptaków występujących w Polsce tj. 
bocian białego, pustułki, jerzyka, oraz nietoperzy.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

72.19.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 653,114.14 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 290,808.18 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 133,571.75 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.92 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,174.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 292,308.18 zł

0.00 zł

2,473.48 zł

19,320.00 zł

270,514.70 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,140.00 zł

3,875.00 zł

11,215.00 zł

50.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -119,511.12 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 37,002.12 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 5,419.78 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 550,995.15 zł 5,419.78 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

295,844.82 zł 5,419.78 zł

253,082.87 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Ochrona błotnika łąkowego 3,600.00 zł

2 Ochrona Stwów w Krasniczej Woli i Łąk kazuńskich 1,819.78 zł

1 Wyszukiwanie i zabezpieczenie gniazd błotniaka 3,600.00 zł

2 Koszenie, zabezpiecznie urzadzeń stawowych 1,819.78 zł
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w tym :

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

2,067.46 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

28.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

290.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 20 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

96.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

40.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

15.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 40.00 osób
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30.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 132,752.26 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 132,752.26 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

132,752.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55,320.07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 77,432.19 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,561.64 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,042.00 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,072.28 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,500.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych brak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Jerzyk - nasz skrzydlaty sąsiad 19,320.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 4,246.00 zł

2 Czynna ochrona gniazd błotniaka 2,100.00 zł

3 Ekspertyza chiroptrologoczna 1,845.00 zł

4 Czyszczenie i konserwacja skrzynek 5,400.00 zł

5 Wykonanie i instalacja sztucznego gniazda dla bocianów 1,600.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Zarzad TPBocian 30-06-2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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