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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
2010 

 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków („OTOP”) 

ul. Hallera 4/2 
80-401 Gdańsk 

 
 
1. Dane organizacji 
 

Forma prawna: stowarzyszenie 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2001/06/05 

Data ostatniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2010/02/24 

Numer KRS: 0000015808 

Numer REGON: 190524320 

 
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: 
 
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. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 
 
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 finansowych (umowy dotacji podpisane przez OTOP w 2010 roku): 
 

L
P 

Nazwa projektu Dotujący 
Kwota dotacji 

(razem z walutą) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
zakończenia 

projektu 

1 
Przyroda wokół nas - Ptaki. 
Wspieranie ogólnopolskiej sieci 
edukatorów. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

do 222 590,00 PLN 09.02.2010 30.09.2011 

2 
Utrwalenie efektów czynnej 
ochrony zagrożonych gatunków 
ptaków na środkowej Wiśle 

Fundacja EkoFundusz 96 500 PLN 19.03.2010 15.08.2010 

3 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  

Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych(CKPŚ) z siedzibą w 
Warszawie  

711 311,05 PLN 17.08.2010 31.12.2011 

4 

LIFE+Zarządzanie siedliskiem 
wodniczki (Acrocephalus 
paludicola) poprzez wdrożenie 
zrównoważonych systemów 
zagospodarowania biomasy 

Komisja Europejska 2 730 471 EURO 24.08.2010 31.08.2014 
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, 
 

OTOP nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 
 
 
4. Odpisy uchwał zarządu OTOP: 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/1/01 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 12 marca 2010: 
 
1)Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu 2009/4 z dnia 7 grudnia 2009. 
2)Przedstawienie stanu Towarzystwa 
ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA [13:00-13:30] 
1.Kadry: stan zatrudnienia 
2.Plan zdobywania funduszy na rok 2010 (fundusze związane i nie-związane) 
3.Strategia na lata 2011 – 2016: omówienie plan warsztatów strategicznych rozpoczynających się tego samego dnia, o godz. 

15:00. 
OCHRONA [13:30-14:00] 
4.Stan projektu LIFE-wodniczka 
5.Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring Ptaków Polski 
ROZWÓJ [14:30-15:00] 
6.Statystyka członków 2008/2009 
7.Grupy lokalne 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/01 
Posiedzenie Zarządu OTOP 2010/2 będzie nagrywane na nośnik cyfrowy. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/02 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wybiera na przewodniczącego zebrania Zarządu OTOP nr 2010/2 w 

dniu 21 czerwca 2010 r. Przemysława Chylareckiego. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/03 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 21 czerwca 2010: 
1)Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu OTOP 2010/1 z dnia 12 marca 2010 r. 
2)Uregulowanie zasad zwyczajowych i ujęcie ich w postaci „Regulaminu Zarządu OTOP” 
3)Reagowanie OTOP na doniesienia prasowe dotyczące działalności Towarzystwa 
1.Problemy napotkane przez Sekretariat oraz podjęte działania w sprawach: 
a.Most Północny w Warszawie 
b.Wał Zawadowski w Warszawie / powódź 
c.Most w Kwidzynie 
2.Przegląd pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd OTOP i obowiązujących obecnie 
3.Regulamin reprezentowania OTOP przez osoby fizyczne działające na podstawie umów cywilno-prawnych i 

pełnomocnictwa Zarządu 
4.Regulamin sprzedaży usług przez OTOP (w szczególności: sprzedaż opinii ornitologicznych w Warszawie) 
4)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2009 rok 
5)Przedstawienie stanu Towarzystwa 
Zarządzanie i administracja 
1.Kadry: stan zatrudnienia i nowa struktura Sekretariatu 
2.Zakaz konkurencji w czasie stosunku pracy 
3.Strategia na lata 2011 – 2016: sprawozdanie z warsztatów 
Ochrona 
4.Nowa edycja książki IBA 
5.Nowe projekty (LIFE biomasa, MPP) 
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Rozwój 
6.Nowe projekty (animatorzy przyrodniczy) 
7.Wniosek o powołanie trójmiejskiej grupy Lokalnej OTOP 
6)Pozostałe 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/04 
Protokół z posiedzenia Zarządu 2010/1 z dnia 12 marca 2010 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zobowiązuje Sekretariat do przygotowania zasad działalności Rady 

Programowej OTOP 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uchwala „Regulamin Zarządu OTOP”, którego treść stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. Regulamin wchodzi w życie w momencie uchwalenia. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/07 
Zarząd OTOP podejmuje decyzję o anulowaniu wszystkich pełnomocnictw udzielonych przez członków Zarządu OTOP, które 

zostały udzielone w formie oświadczenia woli bez zachowania formy uchwały Zarządu. Wszystkie pełnomocnictwa 
udzielone w formie uchwały przez Zarządy poprzednich kadencji, na mocy „Regulaminu powoływania i funkcjonowania 
pełnomocników Zarządu OTOP” z dnia 9 stycznia 1999 r. i niniejszej uchwały są nieważne. Uchwała niniejsza wchodzi w 
życie ze skutkiem natychmiastowym w momencie uchwalenia. 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/08 
Zarząd OTOP uchwala „Regulamin reprezentowania OTOP przez osoby fizyczne na podstawie umów o pracę i umów 

wolontariatu”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regulamin wchodzi w życie w momencie 
uchwalenia. 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/09 
Zarząd OTOP zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz sprawozdanie z działalności OTOP w 2009 r. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/10 
Zarząd przeznacza cały zysk wypracowany w 2009 roku na działalność statutową. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/2/11 
Zarząd uchwala „Regulamin sprzedaży usług przez OTOP”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regulamin 

wchodzi w życie w momencie uchwalenia. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/01 
Zebranie Zarządu OTOP 2010/3 będzie nagrywane na nośnik cyfrowy. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/02 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wybiera na przewodniczącego zebrania Zarządu OTOP nr 2010/3 w 

dniu 4 października 2010 r. Gerarda Sawickiego. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/03 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 4 października 2010: 
A.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu OTOP 2010/2 z dnia 21 czerwca 2010 r. 
B.Przedstawienie bieżących spraw Towarzystwa 
Zarządzanie i administracja 
1)Wnioski do Zarządu (formalne: pełnomocnictwa, uchwały intencyjne, itp.) 
2)Kadry (stan zatrudnienia i planowane rekrutacje) 
3)Biura regionalne OTOP – struktura 
4)Walne Zebranie Członków 2011 oraz Wybory do Zarządu OTOP kadencji 2011-2014 
Finanse 
5)Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i z działalności OTOP przez Wiesława Nowickiego 
6)Założenie fundacji do działalności gospodarczej 



Strona 5 z 11 

7)Wydatki w projekcie „Awifauna Wisły i Warszawy” 
Ochrona 
8)Przedstawienie kandydatów na stanowisko dyrektora ochrony przyrody 
9)Nowe projekty („kraska na Kurpiach” oraz „ptaki wysp środkowej Wisły”) 
Rozwój 
10)Przedstawienie nowego dyrektora rozwoju 
11)Obchody 20-to lecia OTOP 
12)Kalendarz imprez masowych OTOP 
C.Pozostałe 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/04 
Protokół z zebrania Zarządu 2010/2 z dnia 21 czerwca 2010 został zatwierdzony. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przyjmuje dofinansowanie do projektu: 
„Facilitating Aquatic warbler (Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable systems of biomass use” 

[LIFE09 NAT/PL/000260] ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/3/06 
Przewodniczący: poddał pod głosowanie uchwałę w brzmieniu: 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego w celu 

zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji – wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych – na realizację 
projektu: 

„Facilitating Aquatic warbler (Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable systems of biomass use” 
[LIFE09 NAT/PL/000260] 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na zakup ziemi w projekcie „Ochrona wodniczki 

Acrocephalus paludicola w Polsce i w Niemczech” LIFE05/NAT/000101, zgodnie ze specyfikacją załączoną we wniosku o 
dofinansowanie tego projektu, w następujących obrębach: 

- obręb Krajnik, gmina Gryfino, 
- obręb Marwice, gmina Widuchowa. 
Jednocześnie Zarząd uchwala udzielenie pełnomocnictwa na zakup działek w wyżej wymienionych obrębach następującej 

osobie: 
- Panu Grzegorzowi Kiljanowi, zamieszkałemu przy ul. Polnej 5, Wełtyń, 74-100 Gryfino, legitymującemu się dowodem 

osobistym nr AIN 210567. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/08 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia Panią Bogumiłę Błaszkowską legitymującą się dowodem 

osobistym seria ANR numer 343055 do występowania w imieniu OTOP we wszystkich sprawach i działaniach z zakresu 
dopłat rolnych (dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych i dopłat rolnośrodowiskowych) do wszystkich gruntów 
będących własnością i w użytkowaniu OTOP oraz we wszystkich sprawach związanych ze współpracą z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/09 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków postanawia przeznaczyć kwotę 579.170,00 zł (słownie: 
pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt zł, 00/100) na pokrycie części wydatków (tzw.   
„wkład własny”) związanych z realizacją projektu: 
„Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, 

zarejestrowanego pod nr SPPW/PM/2.2/09/30. 
Jednocześnie oświadcza, że Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków posiada środki w takiej wysokości. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/10 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków postanawia zabezpieczyć środki na realizację projektu: 
„Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, 

zarejestrowanego pod nr SPPW/PM/2.2/09/30, 
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w I i II kwartale jego trwania. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/11 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podejmuje decyzję o udzieleniu Krzysztofowi Górskiemu, 

zamieszkałemu przy ul. Emilii Plater 11B m 23, 16-400 Suwałki, legitymującemu się dowodem osobistym nr AIL187863, 
PESEL 71071814672, pełnomocnictwa do:  

- podejmowania decyzji związanych bezpośrednio z zarządzaniem gruntami będącymi przedmiotem własności lub dzierżawy 
OTOP w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i w Biebrzańskim Parku Narodowym, 

- nabycia w drodze umów sprzedaży (w tym także umów przedwstępnych i warunkowych sprzedaży i umów przenoszących 
własność) oraz zawierania umów użytkowania, dzierżawy, nieruchomości stanowiących pola, łąki, nieużytki i lasy, 
położone w obrębach Mścichy (nr 20), Mścichy Łąki (nr 201), gmina Radziłów, powiat grajewski, oraz Laskowiec (nr 9), 
Szorce (nr 17) i Zajki (nr 21), gmina Trzcianne, powiat moniecki, województwo podlaskie, oraz we wszystkich innych 
obrębach położonych w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego i Gminy Trzcianne. 

- poddania mocodawcy egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zapłacenia ceny, 
- składania w imieniu mocodawcy oświadczeń i wniosków, w tym wieczystoksięgowych, koniecznych zapewnień i wyjaśnień, 
reprezentowania przed sądem wieczystoksięgowym, odbioru dokumentów, korespondencji, przesyłek i należności 

związanych z zakresem niniejszego pełnomocnictwa, 
- zmiany zawartych umów, na warunkach według uznania pełnomocnika jak również rozwiązywania tych umów, 
- odbioru i kwitowania przesyłek pocztowych, korespondencji i przekazów pieniężnych związanych z zakresem niniejszego 
pełnomocnictwa, 
- reprezentowania OTOP w sprawach związanych z zarządzaniem gruntami będących przedmiotem własności lub dzierżawy 

OTOP, zakupem gruntów oraz w sprawach podatkowych przed organami samorządowymi, urzędami gmin, starostwami 
powiatowymi, ewidencją gruntów, urzędami wojewódzkimi, urzędami marszałkowskimi, Agencją Własności Rolnych, 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lasami Państwowymi, wszelkimi podmiotami, przed wszelkimi 
osobami prawnymi i fizycznymi, do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i odwołań, odbioru korespondencji, 

- reprezentowania OTOP w sprawach administracyjnych związanych ze sprzętem, maszynami i pojazdami, będącymi 
własnością OTOP, w tym w czynnościach administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów 

- dokonywania wszelkich czynności, które okażą się potrzebne lub niezbędne do realizacji niniejszego pełnomocnictwa. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/12 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków postanawia wyznaczyć termin Walnego Zebrania Członków na dni 

24-25 września 2011r. i połączyć go z Centralnymi Obchodami 20-lecia OTOP. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/13 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków zleca Sekretariatowi OTOP podjęcie działań zmierzających do powołania 

fundacji. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2010/03/14 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zobowiązuje  Pana Wiesława Nowickiego do opracowania na piśmie 

założeń planowanych działań, w szczególności: określenia celów, wskaźników osiągnięcia sukcesu, działań 
prowadzących do osiągnięcia celów oraz kosztów z nimi związanych (budżetu). Jakiekolwiek koszty będą ponoszone 
dopiero po zaakceptowaniu uchwałą Zarządu planowanych działań. 

Powyższe opracowanie powinno zostać przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 20 grudnia 2010r. 
Uchwała wchodzi w życiem z dniem jej podpisania, tj. 4 października 2010. 
 
 

 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 
odpłatnych świadczeniach realizowanych przez OTOP w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
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procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

 

Wyszczególnienie Kwota za rok 

2010 (PLN) 

I. Przychody z działalności statutowej 7.960.115,35 

1. Dotacje 5.107.618,69 

2. Sprzedaż towarów i usług statutowych 1.989.624,14 

3. Składki członkowskie 63.170,99 

4. Darowizny 70.305,64 

5. Pozostałe 729.395,89 

 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

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

 

Wyszczególnienie Kwota za rok 

2010 (PLN) 

II. Koszty realizacji zadań statutowych 6.307.593,64 

1. Wynagrodzenia 2.601.830,66 

2. Usługi obce 1.791.687,92 

3. Koszty rodzajowe 592.430,70 

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 267.483,83 

5. Zużycie materiałów i energii 739.990,80 

6. Amortyzacja 284.737,66 

7. Podatki i opłaty 29.432,07 

 
 
7. Dane o: 

 
a) liczbie osób zatrudnionych w OTOP z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 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 24 lut 04 … Flor Izabela dyrektor sekretariatu 

3 15 mar 05 17 mar 10 Kalinowska Joanna dyrektor ds. rozwoju 

4 1 maj 05 30 kwie 10 Stachura Krystyna koordynator polityki leśnej 

5 1 mar 06 … Jobda Marek koordynator polityki rolnej 

6 1 kwi 06 … Błaszkowska Bogumiła kierownik regionu pomorskiego 

7 8 maj 06 … Górska Małgorzata koordynator kampanii Via Baltica 

8 1 wrz 06 … Krogulec Jarosław dyrektor ds. ochrony 

9 16 wrz 06 … Gonczarow Dariusz 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Woliński PN 

10 1 gru 06 … Kałwa Krzysztof strażnik rezerwatu Karsiborska Kępa 

11 1 gru 06 … Szałański Paweł 
asystent komunikacyjno-administracyjny 
projektu LIFE-wodniczka 
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12 15 lut 07 … Tederko Zenon 
koordynator projektu Biznes i 
bioróżnorodność 

13 1 paź 07 … Kiljan Grzegorz 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Krajnik 

14 1 gru 07 … Marczakiewicz Piotr 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Biebrzański PN 

15 1 lut 08 30 cze 10 Korniluk Marcin 
specjalista ds. kontaktów ze 
społecznościami lokalnymi w 
Białowieskim PN 

16 15 lut 08 … Górski Krzysztof 
kierownik lokalizacji LIFE-wodniczka 
Otulina Biebrzańskiego PN 

17 1 mar 08 … Stepnowska Elżbieta koordynator wolontariatu 

18 1 mar 08 … Wilk Tomasz koordynator programu IBA 

19 1 wrz 08 … Wrosz Jarosław kierownik rezerwatu Beka 

20 1 paź 08 … Archita Barbara koordynator MPPL 

21 1 paź 08 28 lut 10 Janeczko Ewelina specjalista ds. finansów i kadr 

22 1 lis 08 … Chrzanowska Magdalena koordynator europejski Spring Alive 

23 6 lut 09 … Jujka Maria asystent projektu Opiekunowie IBA 

24 10 mar 09 … Kramer-Kentzer Joanna asystent rezerwatu Beka 

25 1 kwie 09 31 maj 10 Maniakowski Michał 
specjalista ds. zarządzania projektem 
LIFE-wodniczka 

26 5 maj 09 … Chodkiewicz Tomasz asystent MPPL 

27 1 cze 09 31 gru 2010 Gąglewska-Gniady Renata asystent projektu Ekointerwencje 

28 1 cze 09 31 gru 2010 Nyc Karolina asystent biura 

29 16 gru 09 31 gru 10 Kozłowski Marcin 
koordynator kampanii członkowskiej / 
specjalista ds. komunikacji / specjalista 
ds. obsługi darczyńców i administracji 

30 4 sty 10 23 list 10 Nowogrodzka Agata 
asystent lokalizacji Otulina 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 

31 4 sty 10 … Piasecka Maja kierownik rezerwatu Karsiborska Kępa 

32 4 sty 10 … Połotnicka Anna 
asystent ds. imprez masowych i 
administracji 

33 1 kwie 10 … Krawczyk Aneta główna księgowa / dyrektor finansowy 

34 1 maj 10 … Woźniak Bartłomiej 
asystent Monitoringu Pospolitych 
Ptaków Lęgowych / asystent 
Monitoringu Ptaków Polski 

35 24 maj 10 … Mendyk Joann specjalista ds. rozliczeń 

36 9 sie 10 ... Zadrąg Magdalena 
asystent ds. zarządzania projektem LIFE-
wodniczka / specjalista ds. zarządzania 
projektem 
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37 16 się 10 … Dudek Marcin dyrektor rozwoju 

38 12 paź 10 … Kamieński Marcin pracownik terenowy 

39 20 paź 10 … Pasiewicz Łukasz pracownik terenowy 

40 1 lis 10 … Szwarc Joanna 
asystent monitoringu efektywności 
programów rolno-środowiskowych 

41 1 gru 10 … Gatkowski Dariusz kierownik ochrony wodniczki 

42 3 gru 10 … Karbowniczek Katarzyna specjalista ds. relacji z biznesem 

43 13 gru 10 … Karp Agnieszka specjalista ds. rozliczeń 

 
 
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie: 1 
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło: 180 
 
Żadna z osób nie była zatrudniona w działalności gospodarczej. 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez OTOP z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

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

 

• Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez OTOP (łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi na 
podstawie umów zlecenie i umów o dzieło) – 2.601.830,66 zł. 

• Ubezpieczenia społeczne – 263.349,86 zł. 

• Brak premii. 

• Brak osób zatrudnionych przy działalności gospodarczej. 
 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

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

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

 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez OTOP na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło 
– 1.113.283,17 zł. 

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

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

 
OTOP nie udziela pożyczek, w szczególności nie udzielał ich w roku 2010. 

 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
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1.482.203,81 zł - Bank DnB NORD, Oddział Gdynia 
2.414.540,45 zł - Bank Zachodni WBK S.A. 
55.349,66 zł – CitiBank S.A. 

 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
 

OTOP nie nabywa obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego, w szczególności nie nabył ich w roku 
2010. 

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

grunty pod rezerwaty – 1.042.133,29 zł 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
 

budynki, obiekty inżynierii lądowej – 340.419,23 zł 
urządzenia techniczne i maszyny – 360.769,31 zł 
środki transportu – 530.000,00 zł 
komputery – 27.616,88 zł 

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

sporządzanych dla celów statystycznych, 
 

Suma bilansowa – 11.332.498,72 zł 
 
 
 
8. Dane o działalności zleconej OTOP przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

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

LP Nazwa projektu Dotujący 
Kwota dotacji 

(razem z 
walutą) 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
zakończenia 

projektu 
Stan 

1 

Czynna ochrona kraski 
Coracias garrulus na 
Równinie Kurpiowskiej w 
granicach województwa 
mazowieckiego 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w 
Warszawie 

46 796,00 PLN 30.04.2010 30.09.2010 zakończono 

2 

Monitoring ptaków, w tym 
monitoring obszarów 
specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 - faza III lata 
2010-2012 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska z 
siedzibą w Warszawie 

do 3 522 418,00 
PLN 

31.05.2010 30.05.2012 

w trakcie 
realizacji, 
etapy 
oddawane w 
terminie 

 
 

9. Informację o rozliczeniach OTOP z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 
OTOP wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych. 
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