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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCISPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCISPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCISPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI    
2009200920092009    

    
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków („OTOP”) („OTOP”) („OTOP”) („OTOP”)    

ul. Hallera 4/2ul. Hallera 4/2ul. Hallera 4/2ul. Hallera 4/2    
80808080----401 Gdańsk401 Gdańsk401 Gdańsk401 Gdańsk    

 
 
1.1.1.1.    Dane organizacjiDane organizacjiDane organizacjiDane organizacji    
 
Forma prawna: stowarzyszenie 
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2001/06/05 
Data ostatniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2009/11/13 
Numer KRS: 0000015808 
Numer REGON: 190524320 

 
Zarząd OTOP:Zarząd OTOP:Zarząd OTOP:Zarząd OTOP:    

Prezes: 
Dariusz Gerard Sawicki 
ul. J. Bruna 28 m. 22 
02-594 Warszawa 

 
Wiceprezes: 

Jarosław Maciej Krajewski 
ul. Kopcińskiego 42 m. 8 
90-154 Łódź 

 
Członkowie: 
 

Przemysław Michał Chylarecki 
ul. Średzka 22/4 
62-035 Kórnik 

 
Rudiger Kuhn 
ul. Złotego Smoka 13/15, 
02-202 Warszawa 

 
Wiesław Nowicki 
ul. Wołoska 82/1 
02-507 Warszawa 

 
Przemysław Stachyra 
ul. Makuszyńskiego 4, 
22-400 Zamość 
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Cel statutowy OTOP:Cel statutowy OTOP:Cel statutowy OTOP:Cel statutowy OTOP:    
 
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności: 

(a) szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich 
bytowania; 

(b) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny; 
(c) opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych; 
(d) wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk 

 
 
 
2.2.2.2.    ZZZZasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także asady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także asady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także asady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 

opis głównych zdarzeń prawnycopis głównych zdarzeń prawnycopis głównych zdarzeń prawnycopis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,h w jej działalności o skutkach finansowych,h w jej działalności o skutkach finansowych,h w jej działalności o skutkach finansowych,    
 
Zakres działalności statutowej:Zakres działalności statutowej:Zakres działalności statutowej:Zakres działalności statutowej:    
(a) propagowanie wiedzy na temat ptaków i ich ochrony; 
(b) podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych dla ptaków; 
(c) opiniowanie i zaskarżanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich skutków dla 

dziko żyjących ptaków i ich siedlisk; 
(d) wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich 

siedlisk; 
(e) inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych; 
(f) udział w postępowaniach administracyjnych na prawach strony w zakresie wydawania decyzji w 

sprawach inwestycji mogących zagrozić siedliskom ptaków; 
(g) występowanie jako strona W rozumieniu właściwych przepisów prawnych w postępowaniu w 

przypadku naruszania przepisów dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk; 
(h) wykupywanie i wydzierżawianie gruntów; 
(i) tworzenie grup lokalnych i zespołów problemowych; 
(j) prowadzenie działalności wydawniczej; 
(k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody; 
(l) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie 

ochrony przyrody; 
(m) powoływanie fundacji; 
(n) prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych 

przepisach; 
(o) podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznanych za sprzyjające powyższym celom. 

 
Zdarzenia prawne o skutkach finansowychZdarzenia prawne o skutkach finansowychZdarzenia prawne o skutkach finansowychZdarzenia prawne o skutkach finansowych (umowy dot (umowy dot (umowy dot (umowy dotacji podpisane przez OTOP w 2009acji podpisane przez OTOP w 2009acji podpisane przez OTOP w 2009acji podpisane przez OTOP w 2009 roku) roku) roku) roku)::::    
 
Lp. Nazwa projektu (tytuł) Dotujący Kwota dotacji 

(razem z 
walutą) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
zakończenia 

projektu 
1 Kontynuacja programu odtwarzania 

słonaw nadmorskich i wilgotnych łąk 
w Rezerwacie Przyrody Beka 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku 

80.000 PLN 2009-06-
05 

2009-12-31 
 

2 IBA casework/Via Baltica campaign, 
Poland 

The Royal Society for the 
Protection of Birds 

15.000 £ 2009-04-
01 

2010-03-31 
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3 Promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez wykorzystanie 
naturalnych walorów przyrodniczych 
Tczewa 

Gmina Miejska Tczew 19.998 PLN 2009-04-
20 

2010-01-31 

4 Monitoring ptaków, w tym monitoring 
obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 – faza III 

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

339.088 PLN 2009-11-20 2009-12-04 
 

 
 
3.3.3.3.    InformacjaInformacjaInformacjaInformacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców  o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców  o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców  o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

KKKKrajowego Rejestru Sądowego,rajowego Rejestru Sądowego,rajowego Rejestru Sądowego,rajowego Rejestru Sądowego,    
 

OTOP nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 
 
 
4.4.4.4.    OOOOdpisy uchwał zarządu dpisy uchwał zarządu dpisy uchwał zarządu dpisy uchwał zarządu OTOP:OTOP:OTOP:OTOP:    
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/01 
Posiedzenie Zarządu OTOP 2009/1 będzie nagrywane na nośnik cyfrowy. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/02 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 16 marca 2009: 
1)Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu OTOP 2008/5 z dnia 15 grudnia 2008 r. 
2)Prośba prof. Gromadzkiego o potwierdzenie, czy Zarząd OTOP podziela stanowisko zajęte przez swojego 

pełnomocnika, Wiesława Nowickiego w sprawie mostu w Kwidzyniu 
3)Przedstawienie stanu realizowanych projektów przez obecnych w Markach koordynatorów 
4)Przedstawienie stanu projektów realizowanych przez pracowników spoza centrali (przełożeni liniowi) 
Ekointerwencje (IBA Casework – Gosia Górska) 
a.Wniosek o uchwałę w sprawie udzielenia GG pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania OTOP przed 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w sprawach związanych z wnioskiem nr POIS.05.04.00-00-
067/08-00 o dofinansowanie projektu pt. „Ekointerwencje – Zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w 
ochronę obszarów Natura 2000” (konkurs nr 6/2008) oraz w sprawach związanych z realizacją ww. projektu. 

b.Wniosek o uchwałę w sprawie udzielenia GG pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania OTOP w 
sprawach związanych z zapobieganiem szkodom w środowisku i ich naprawie dotyczących obszarów Natura 
2000. 

c.Wniosek o uchwałę w sprawie udzielenia GG pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania OTOP przed 
Telekomunikacją Polską S.A. w sprawach związanych z usługą telefoniczną i Internetem w lokalu 
wynajmowanym przez OTOP pod adresem ul. Wojska Polskiego nr 12/1 w Trzciannym, 19-104, woj. podlaskie. 

d.Wniosek o uchwałę w sprawie udzielenia GG pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania OTOP 
przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mońkach w sprawach związanych 
z wynajmem lokalu pod adresem ul. Wojska Polskiego 12/1, 19-104 Trzcianne. 

Przerwa obiadowa 
5)Przedstawienie stanu Towarzystwa 
a.Zarządzanie i administracja 
i.Przepływy finansowe 
ii.Kadry: stan zatrudnienia, ewaluacja, plany pracy 
b.Ochrona 
i.Plan ochrony Chełmskich Torfowisk Węglanowych – stan realizacji 
ii.IBA / Natura 2000 – stan desygnacji 
iii.Plany zdobywania funduszy w 2009 r. 
c.Rozwój 
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i.Statystyka członkostwa płacącego (CZP) 2008 – pozyskanie, retencja, trendy, wpływ zwiększenia składki 
ii.Poradnik dla grup lokalnych – przedstawienie, dyskusja, głosowanie 
6)Pozostałe 
a.Prośba Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu 
b.„Ptaki” – redaktor naczelny 
c.Osiągalność sekretariatu 
d.Sprawa Opticrona 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/03 
Protokół z posiedzenia Zarządu 2009/1 z dnia 15 grudnia 2008 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/04 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia pracownika Towarzystwa – panią Małgorzatę 
Ewę Górską, zamieszkałą w Białymstoku przy ulicy Sybiraków 11 m. 78, legitymującej się dowodem osobistym serii 
ARM nr 768316, zatrudnioną na stanowisku Specjalista ds. ochrony ostoi ptaków – do jednoosobowego 
reprezentowania OTOP przed Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w sprawach związanych z 
wnioskiem nr POIS.05.04.00-00-067/08-00 o dofinansowanie projektu pt. „Ekointerwencje – Zwiększanie 
zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000” (konkurs nr 6/2008) oraz w sprawach 
związanych z realizacją ww. projektu. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela pracownikowi Towarzystwa Małgorzacie Ewie 
Górskiej, legitymującej się dowodem osobistym serii ARM nr 768316, zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. 
ochrony ostoi ptaków, pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania OTOP w sprawach związanych z 
zapobieganiem szkodom w środowisku i ich naprawie dotyczących obszarów Natura 2000, w tym do podpisywania 
pism i stanowisk OTOP w w/w sprawach. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) upoważnia niniejszym pracownika Towarzystwa - 
panią Małgorzatę Ewę Górską, zamieszkałą w Białymstoku przy ulicy Sybiraków 11 m. 78, legitymującą się 
dowodem osobistym serii ARM nr 768316, zatrudnioną na stanowisku Specjalista ds. ochrony ostoi ptaków - do 
jednoosobowego reprezentowania OTOP przed Telekomunikacją Polską S.A. w sprawach związanych z usługą 
telefoniczną i internetem w lokalu wynajmowanym przez OTOP pod adresem ul. Wojska Polskiego nr 12/1 w 
Trzciannym, 19-104, woj. podlaskie. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/1/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) upoważnia niniejszym pracownika Towarzystwa - 
panią Małgorzatę Ewę Górską, legitymującą się dowodem osobistym serii ARM nr 768316, zatrudnioną na 
stanowisku Specjalista ds. ochrony ostoi ptaków - do jednoosobowego reprezentowania OTOP przed Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mońkach w sprawach związanych z wynajmem lokalu pod 
adresem ul. Wojska Polskiego 12/1, 19-104 Trzcianne. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/01 
Posiedzenie Zarządu OTOP 2009/2 będzie nagrywane na nośnik cyfrowy. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/02 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 24 czerwca 2009: 
1)Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu OTOP 2009/1 z dnia 16 marca 2009 r. 
2)Przedstawienie stanu Towarzystwa 
a.Zarządzanie i administracja 
i.Kadry: stan zatrudnienia 
ii.Dopłaty rolne za 2009 rok 
iii.Plan zdobywania funduszy / realizacja 
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iv.Przepływy finansowe – „mały” kredyt pomostowy oraz „duży” kredyt pomostowy 
v.Strategia 2011 – 2012 (?) (cykl BirdLife 2009 – 2012, 2013 – 2016) 
vi.Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2008 rok – akceptacja Zarządu 
b.LIFE-wodniczka 
i.Raport śród-okresowy 
ii.Kontrola projektu 
iii.Podpisać uchwałę z grudnia 
c.Rozwój 
i.Powołanie dwóch nowych grup lokalnych 
ii.Statystyka członkostwa płacącego (CZP) 2008/2009 – pozyskanie, retencja, trendy, wpływ zwiększenia składki 
iii.Strategia grup lokalnych – przedstawienie, dyskusja, głosowanie 
d.Ochrona 
i.IBA / Natura 2000 – stan desygnacji 
ii.Plan ochrony Chełmskich Torfowisk Węglanowych – stan realizacji 
iii.MPPL, opiekunowie IBA, Białowieża, Ekointerwencje, Beka 
iv.Ochrona awifauny Wisły i Warszawa (WN) 
3)Wolne wnioski 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/03 
Protokół z posiedzenia Zarządu 2009/1 z dnia 16 marca 2009 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/04 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 
1.000.000,00 PLN (słownie: milion zł, 00/100) na wydatki w projekcie „Ochrona wodniczki Acrocephalus 
paludicola w Polsce i w Niemczech” LIFE05/NAT/000101 oraz zabezpieczenie go hipoteką na posiadanych 
gruntach. Jednocześnie anulowana zostaje uchwała nr 2008/4/05 z dnia 10 października 2008 r. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2008. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza sprawozdanie z działalności za rok 2008. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/2/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podejmuje decyzję o przeznaczeniu zysku wypracowanego 
w roku 2008 na cele statutowe Towarzystwa. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/01 
Posiedzenie Zarządu OTOP 2009/4 będzie nagrywane na nośnik cyfrowy. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/02 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 7 grudnia 2009: 
 
1) Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu OTOP 2009/2 z dnia 24 czerwca 2009r oraz 2009/3 z dnia 21 
września 2009 r. [11:00-11:10] 
2)Przedstawienie stanu Towarzystwa 
ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA [11:10-13:00] 
1.Kadry: stan zatrudnienia (w szczególności: propozycja zatrudnienia księgowej na cały etat wykonującej swoje 

obowiązki z biura w Markach przez 8 godzin dziennie) 
2.Przepływy finansowe 2009/2010 
3.Budżet na rok 2010 
4.Plan zdobywania funduszy na rok 2010 (fundusze związane i nie-związane) 
5.Strategia na lata 2011 – 2016: plan przygotowania 
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OCHRONA [13:15-15:00] 
6.Reagowania OTOP na zagrożenia (podejmowanie interwencji): zasady. omówić bieżące (Kwidzyń, Nieszawa, 

Kuligów). 
7.Stan projektu LIFE-wodniczka 
8.Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring Ptaków Polski 
9.Ścieżka edukacyjna w Puszczy Białowieskiej (centrum edukacyjne w Narewce) 
10.Inwentaryzacja IBA w Karpatach 
11.Monitoring efektywności PRŚ 
12.Biuro Przyrodniczej Pomocy Technicznej (BTAU) – stan rozmów z Ministerstwem 
ROZWÓJ [15:30-16:30] 
13.Statystyka członków 2008/2009 – pozyskanie, retencja, trendy. 
14.Grupy lokalne – strategia do akceptacji 
3)Pozostałe [16:30 – 17:00] 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/03 
Protokół z posiedzenia Zarządu 2009/2 z dnia 24 czerwca 2009 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/04 
Protokół z posiedzenia Zarządu 2009/3 z dnia 21 września 2009 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela Wiesławowi Nowickiemu pełnomocnictwa do 
reprezentowania OTOP w sprawach związanych z ochroną rzeki Bug do dnia 30 kwietnia 2011 roku. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela Beacie Kojtek pełnomocnictwa do reprezentowania 
OTOP w komisji dialogu społecznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ds. Ochrony Przyrody w Warszawie do 
dnia 30 kwietnia 2011. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uchwala strategię dla grup lokalnych, stanowiącą załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/08 
W związku z brakiem aktywności lub rezygnacją, Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków niniejszym 
rozwiązuje następujące grupy lokalne: Gniewska, Świecka, Wrocławska, Ozimska, Tucholska, Wolsztyńska, 
Kraśnicka. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/09 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela pełnomocnictwa Małgorzacie Górskiej do 
reprezentowania Towarzystwa w sprawach związanych z lotniskiem Modlin. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/10 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela pełnomocnictwa Małgorzacie Górskiej 
do reprezentowania Towarzystwa we wszystkich interwencjach przez siebie prowadzonych. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2009/4/11 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia Panią Agnieszkę Graclik do wglądu z ramienia 
Towarzystwa w akta sprawy dotyczącej Doliny Neru. 
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5.5.5.5.    InformacjaInformacjaInformacjaInformacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapi o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapi o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapi o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, s, s, s, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżdarowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżdarowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżdarowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), etu gminy), etu gminy), etu gminy), 
odpłatnych świadczeniachodpłatnych świadczeniachodpłatnych świadczeniachodpłatnych świadczeniach realizowanych przez  realizowanych przez  realizowanych przez  realizowanych przez OTOP OTOP OTOP OTOP w ramach celów statutowych z w ramach celów statutowych z w ramach celów statutowych z w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarcząuwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarcząuwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarcząuwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik , wynik , wynik , wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osgospodarczej do przychodu osgospodarczej do przychodu osgospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródełiągniętego z pozostałych źródełiągniętego z pozostałych źródełiągniętego z pozostałych źródeł    

 
Wyszczególnienie Kwota za rok 

2009 (PLN) 
I.I.I.I.    Przychody z działalności statutowejPrzychody z działalności statutowejPrzychody z działalności statutowejPrzychody z działalności statutowej    6666....383383383383....373,6373,6373,6373,6

9999    
1. Dotacje 2.789.835,01 
2. Sprzedaż towarów i usług statutowych 244.4146,2 
3. Składki członkowskie 53.758,6 
4. Darowizny 97.298,28 
5. Pozostałe 7.308,3 

 
 
6.6.6.6.    InformacjaInformacjaInformacjaInformacja o poniesionych kosztach na: o poniesionych kosztach na: o poniesionych kosztach na: o poniesionych kosztach na:    

a)a)a)a)    realizację celrealizację celrealizację celrealizację celów statutowych ( w tym administrację reaów statutowych ( w tym administrację reaów statutowych ( w tym administrację reaów statutowych ( w tym administrację realizacją celów statutowych) lizacją celów statutowych) lizacją celów statutowych) lizacją celów statutowych) –––– 100% 100% 100% 100%    
b)b)b)b)    działalność gospodarczą działalność gospodarczą działalność gospodarczą działalność gospodarczą –––– 0% 0% 0% 0%    
c)c)c)c)    pozostałe koszty pozostałe koszty pozostałe koszty pozostałe koszty –––– 0% 0% 0% 0%    

 
Wyszczególnienie Kwota za rok 

2009 (PLN) 
II.II.II.II.    Koszty realizacji zadań statutowychKoszty realizacji zadań statutowychKoszty realizacji zadań statutowychKoszty realizacji zadań statutowych    5555....146146146146....814,45814,45814,45814,45    

1. Wynagrodzenia 2.106.088,0
8 

2. Usługi obce 1.482.720,03 
3. Koszty rodzajowe 792.846,12 
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 234.488,33 
5. Zużycie materiałów i energii 301.109,7 
6. Amortyzacja 205.554,56 
7. Podatki i opłaty 24.007,63 

 
 
7.7.7.7.    DDDDane o:ane o:ane o:ane o:    

 
a)a)a)a)    liczbie osób zatrudnionych w liczbie osób zatrudnionych w liczbie osób zatrudnionych w liczbie osób zatrudnionych w OTOPOTOPOTOPOTOP z podziałem według zaj z podziałem według zaj z podziałem według zaj z podziałem według zajmowanych stanowisk i z mowanych stanowisk i z mowanych stanowisk i z mowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,    
 
 

Lp. 
Początek 

zatrudnienia 
Koniec 

zatrudnienia 
Nazwisko i imię Stanowisko 

1 1 wrz 97 … Rachwald Hanna koordynator programu edukacyjnego 
2 1 lut 00 31 sie 09 Jabłoński Paweł kierownik rezerwatu Karsiborska Kępa 
3 24 lut 04 … Flor Izabela dyrektor sekretariatu 
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4 15 mar 05 … Kalinowska Joanna 
koordynator europejski Spring Alive / 
dyrektor ds. rozwoju 

5 1 maj 05 … Stachura Krystyna koordynator polityki leśnej 
6 1 mar 06 … Jobda Marek koordynator polityki rolnej 
7 1 kwi 06 … Błaszkowska Bogumiła kierownik regionu pomorskiego 
8 8 maj 06 … Górska Małgorzata koordynator kampanii Via Baltica 
9 1 sie 06 28 lut 09 Radziszewski Michał asystent projektu LIFE-wodniczka 

10 1 wrz 06 … Krogulec Jarosław dyrektor ds. ochrony 

1 16 wrz 06 … Gonczarow Dariusz 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Woliński PN 

12 1 gru 06 … Kałwa Krzysztof strażnik rezerwatu Karsiborska Kępa 

13 1 gru 06 … Szałański Paweł 
asystent komunikacyjno-
administracyjny projektu LIFE-
wodniczka 

14 15 lut 07 … Tederko Zenon 
koordynator projektu Biznes i 
bioróżnorodność 

15 1 paź 07 31 gru 09 Borysiuk Daniel strażnik rezerwatu Karsiborska Kępa 

16 1 paź 07 … Kiljan Grzegorz 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Krajnik 

17 1 gru 07 … Marczakiewicz Piotr 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Biebrzański PN 

18 1 sty 08 30 cze 09 Nowak Joanna specjalista ds. członkostwa 

19 1 lut 08 … Korniluk Marcin 
specjalista ds. kontaktów ze 
społecznościami lokalnymi w 
Białowieskim PN 

20 1 lut 08 31 gru 09 Pabian Olimpia koordynator projektu Białowieża 

21 15 lut 08 … Górski Krzysztof 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Otulina Biebrzańskiego PN 

22 1 mar 08 … Stepnowska Elżbieta koordynator wolontariatu 

23 1 mar 08 … Wilk Tomasz koordynator programu IBA 

24 1 kwi 08 31 mar 09 Rogoz Greta specjalista ds. edukacji i zakupu ziemi 

25 1 wrz 08 … Wrosz Jarosław kierownik rezerwatu Beka 

26 1 paź 08 … Archita Barbara koordynator MPPL 

27 1 paź 08 … Janeczko Ewelina specjalista ds. finansów i kadr 

28 1 lis 08 … Chrzanowska Magdalena koordynator europejski Spring Alive 

29 6 lut 09 … Jujka Maria Asystent projektu Opiekunowie IBA 

30 10 mar 09 … Kramer-Kentzer Joanna asystent rezerwatu Beka 

31 1 kwie 09 … Górski Krzysztof 
Kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka – 
Otulina Biebrzańskiego PN 

32 1 kwie 09 … Maniakowski Michał 
Specjalista ds. zarządzania projektem 
LIFE-wodniczka 

33 4 maj 09 30 lis 09 Olszewski Grzegorz 
Asystent lokalizacji LIFE-wodniczka – 
Otulina Biebrzańskiego PN 
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34 5 maj 09 … Chodkiewicz Tomasz Asystent MPPL 

35 1 cze 09 … Gąglewska-Gniady Renata Asystent projektu Ekointerwencje 

36 17 się 09 30 lis 09 Wódz Sylwia Specjalista ds. komunikacji 

 
 
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie: 0 
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło: 81 
 
Żadna z osób nie była zatrudniona w działalności gospodarczej. 
 
b)b)b)b)    łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez OTOPOTOPOTOPOTOP z podziałem na wynagrodzenia,  z podziałem na wynagrodzenia,  z podziałem na wynagrodzenia,  z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tychnagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tychnagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tychnagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób  wynagrodzeń osób  wynagrodzeń osób  wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,    

 
• Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez OTOP (łącznie z wynagrodzeniami 

wypłaconymi na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło) – 2.340.576,41 zł. 
• Ubezpieczenia społeczne – 234.488,33 zł. 
• Brak premii. 
• Brak osób zatrudnionych przy działalności gospodarczej. 

 
 
c)c)c)c)    wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gogogogospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,spodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,spodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,spodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,    

 
Nie wypłacano wynagrodzeń członkom Zarządu za pełnienie przez nich funkcji społecznej. 

 
 
d)d)d)d)    wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,    
 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez OTOP na podstawie umów zlecenie i umów o 
dzieło 
– 464.703,00 zł. 

 
 
e)e)e)e)    udzielonych przez udzielonych przez udzielonych przez udzielonych przez OTOPOTOPOTOPOTOP pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze  pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze  pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze  pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielastatutowej udzielastatutowej udzielastatutowej udzielania takich pożyczek,nia takich pożyczek,nia takich pożyczek,nia takich pożyczek,    

 
OTOP nie udziela pożyczek, w szczególności nie udzielał ich w roku 2009. 

 
f)f)f)f)    kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,    
 

3.630.356,98 zł 
Bank DnB NORD, Oddział Gdynia 
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g)g)g)g)    wartości nabytych obligacji oraz wielkoścwartości nabytych obligacji oraz wielkoścwartości nabytych obligacji oraz wielkoścwartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach i objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach i objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach i objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,    
 

OTOP nie nabywa obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego, w szczególności nie nabył 
ich w roku 2009. 

 
h)h)h)h)    nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraznabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraznabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraznabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to  wysokości kwot wydatkowanych na to  wysokości kwot wydatkowanych na to  wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie,nabycie,nabycie,nabycie,    
 

grunty pod rezerwaty – 97.217,86 zł 
 
i)i)i)i)    nabytych pozostałych środkach trwałych,nabytych pozostałych środkach trwałych,nabytych pozostałych środkach trwałych,nabytych pozostałych środkach trwałych,    
 

budynki, obiekty inżynierii lądowej – 200.000,00 zł 
urządzenia techniczne i maszyny – 98.820,00 zł 
środki transportu – 158.500,00 zł 
komputery – 17.355,46 zł 
pozostały sprzęt – 8.446,00 zł 
wyposażenie – 160,00 zł 

 
j)j)j)j)    wartości aktywów i zobowiązań wartości aktywów i zobowiązań wartości aktywów i zobowiązań wartości aktywów i zobowiązań OTOPOTOPOTOPOTOP ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych  ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych  ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych  ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych,sporządzanych dla celów statystycznych,sporządzanych dla celów statystycznych,sporządzanych dla celów statystycznych,    
 

Suma bilansowa – 8.638.830,87 zł 
 
 
 
8.8.8.8.    DDDDaneaneaneane o działalności zleconej  o działalności zleconej  o działalności zleconej  o działalności zleconej OTOPOTOPOTOPOTOP przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe  przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe  przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe  przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynzadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynzadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynzadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.iku finansowym tej działalności.iku finansowym tej działalności.iku finansowym tej działalności.    
 

Lp. Nazwa projektu (tytuł) Dotujący Kwota dotacji 
(razem z 
walutą) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
zakończenia 

projektu 

Stan 

1 „Monitoring ptaków – wyniki 
prac terenowych w 2009 r. w 
ramach zadania 
nieinwestycyjnego pn. 
„Monitoring ptaków, w tym 
monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 – faza III” 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

820.720,00 
PLN 

10 gru 09 11 gru 09 Zrealizowano 
w terminie, 
rozliczono 

 
 

9999....    IIIInformację o rozliczeniach nformację o rozliczeniach nformację o rozliczeniach nformację o rozliczeniach OTOPOTOPOTOPOTOP z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w  z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w  z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w  z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych.sprawie składanych deklaracji podatkowych.sprawie składanych deklaracji podatkowych.sprawie składanych deklaracji podatkowych.    

 
OTOP wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych. 
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