SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ZA ROK 2007

I. DANE OGÓLNE:
Nazwa organizacji:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Siedziba organizacji:
kraj: Polska,
województwo: lubelskie,
powiat: miasto Lublin,
gmina: miasto Lublin,
miejscowość: Lublin
Adres:
ul. Głęboka 8a, 20 – 612 Lublin,
tel. (081) 743 71 04
www.ekolublin.pl
e-mail: oikos@eko.lublin.pl
status: stowarzyszenie
data rejestracji w KRS: 01.09.2004
data wpisu do KRS: 13.09.2005
numer KRS: 0000214186
numer REGON: 430558700
Członkowie zarządu Towarzystwa dla Natury i Człowieka:

1. Krzysztof Gorczyca – prezes
2. Justyna Choroś – sekretarz
3. Sebastian Trusz – skarbnik
4. Andrzej Ginalski – członek zarządu
5. Agnieszka Szokaluk – członkini zarządu

Cele statutowe Towarzystwa dla Natury i Człowieka:
Art. 8 Stautu Towarzystwa dla Natury i Człowieka:
Celem Towarzystwa jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności:
a)

podejmowanie działania na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także budowanie społecznego
poparcia dla zrównoważonego rozwoju;

b) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
c)

ochrona zwierząt;

d) promocja oraz organizacja wolontariatu, a także wspieranie inicjatyw obywatelskich;
e)

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

f)

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

g) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
zachowanie pokoju i rozwój demokracji;
h) przeciwdziałanie dyskryminacji;
i)

ochrona dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki;

j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WRAZ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH.
Działalność statutowa prowadzona jest poprzez:
1. zbieranie i dystrybuowanie informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju,
2. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i organizacyjnej,
3. organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji,
4. prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju,
5. współpracę z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi,
6. prowadzenie działań w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
7. uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo - administracyjnych w zakresie spraw
związanych z realizacją celów statutowych,
8. opracowywanie, projektów, ekspertyz, prognoz i programów dotyczących zrównoważonego rowoju,
9. wspieranie twórczości artystycznej

Działania te mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej lub w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
W roku 2007 działalność statutowa Towarzystwa dla Natury i Człowieka była realizowana w szczególności poprzez
następujące wyodrębnione działania (projekty):
PRZYRODA
Niech suseł śpi spokojnie!
Pierwsze miesiące roku były kulminacją trwającego od 1999 roku zaangażowania Towarzystwa w ochronę kolonii susła
perełkowanego w Świdniku i sporu z inicjatorami budowy w tym miejscu portu lotniczego. Przygotowane i dystrybuowane były
kolejne stanowiska i opinie, przedstawiciele stowarzyszenia brali udział w kilkunastu spotkaniach publicznych, panelach
dyskusyjnych, audycjach, spotkaniach z politykami. W związku z planami sfinansowania budowy lotniska ze środków unijnych
nawiązaliśmy korespondencję z Dyrekcją Generalną ds Środowiska Komisji Europejskiej. Włączyliśmy się w postępowanie
dotyczące decyzji środowiskowej, opracowując z pomocą ekspertów szczegółową analizę krytyczną wykonanej Oceny
Oddziaływania na Środowisko. Wykazywaliśmy przy tym niezgodność planowanej inwestycji z prawem krajowym i wspólnotowym.
Argumenty te trafiły w końcu na podatny grunt i w czerwcu władze województwa ogłosiły wycofanie się z planów budowy lotniska

w obszarze Natura 2000 przesuwając lokalizację o ok 2 km. Nowa lokalizacja również wiąże się z kosztami środowiskowymi,
głownie wycięciem dużej powierzchni podmiejskiego lasu. Towarzystwo włączyło się do grupy roboczej, która ma określić metody
rekompensaty tej straty przyrodniczej.
Pośrednim efektem rozwiązania konfliktu jest powołanie z inicjatywy spółki Port Lotniczy i władz województwa Fundacji
Ochrony Susła Perełkowanego. Towarzystwo, obok dwóch innych stowarzyszeń i lotniskowej spółki znalazło się wśród założycieli
fundacji.
Kilkukrotnie włączaliśmy się w procesy decyzyjne i legislacyjne poprzez wsparcie ok 20 wspólnych stanowisk w kwestiach
ogólnopolskich oraz formalne wystąpienia, jak np w sprawie prac udrożnieniowych na rzekach (wystąpienia o dostęp do informacji,
interwencje w Nadzorze Budowlanym i prokuraturze).
W lutym i marcu włączyliśmy się aktywnie w ogólnopolską kampanię w sprawie obrony torfowisk nad Rospudą.
Zorganizowana przy współpracy z liczną grupą wolontariuszy manifestacja zgromadziła ok 300 osób.
Edukacja w obszarach Natura 2000
Kontynuacją kierunku przyjętego w roku 2006 były działania edukacyjne mające na celu budowanie społecznego poparcia i
zaangażowania w ochronę przyrody wśród społeczności lokalnych obszarów Natura 2000 Dolny Wieprz, Dolina Tyśmienicy i Izbicki
Przełom Wieprza.
W celu promocji wśród rolników Programów Rolnośrodowiskowych oraz informacji o gospodarowaniu na obszarach
chronionych zorganizowano 3 spotkania dla rolników z udziałem specjalistów z Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Zarządu
Parków Krajobrazowych. Odbyły się one w Baranowie, Białobrzegach i w Jeziorzanach. Aby rozszerzyć zakres dostępności tych
informacji wydana została ulotka (nakład 5 000 egz.) dotycząca płatności rolnośrodowiskowych.
W zajęciach edukacyjnych w szkołach udział wzięło 861 uczniów, dotyczyły one Natury 2000 jako formy ochrony
przyrody oraz walorów ornitologicznych i botanicznych danych obszarów.
W 6 głównych miejscowościach regionów dolnego Wieprza i doliny Tyśmienicy stanęły duże tablice informacyjne z mapą i
opisem walorów przyrodniczych.
Dla promocji obszarów Natura 2000 wykonano także trzy rodzaje posterów (450 egz.), 4 rodzaje naklejek (2 000egz..) oraz 4
rodzaje ekologicznych toreb płóciennych (1 200 szt) Ukazał się także w nakładzie 1000 sztuk kalendarz na 2008 r. promujący walory
przyrodnicze doliny Wieprza oraz płyta CD „Dolina Wieprza” (1 000 egz.), zawierająca ok 200 fotografii, kilkadziesiąt artykułów i
elektronicznych wersji wydawnictw podzielone na działy: działy „Wieprz przed perły”, „Ekorozwój nad Wieprzem”, „Kampania
Wieprz żywa rzeka” .
Odbyły się 2 prezentacje wystawy „Wieprz Żywa Rzeka” (Kock, Lubelski Urząd Wojewódzki).
W nakładzie 1000 egz wydany został pakiet 12 folderów tematycznych, będący w znacznej części uaktualnioną wersją wydawnictw
opracowanych 2006 r.
Znacznie rozbudowana została także strona www.wieprz.org.pl.
„KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE” – ETYCZNA KONSUMPCJA
Edukacja w szkołach
W listopadzie i grudniu odbyło się szkolenie dla 12 nauczycieli (20 h), z udziałem współprowadzone przez przedstawicieli
czołowych polskich organizacji działających na rzecz Trzeciego Świata, po którym przeszkoleni nauczyciele zrealizowali w swoich
szkołach 82 godziny zajęć w których wzięło udział 1544 osoby.
Dodatkowo odbyły się zajęcia w 10 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich dotyczące praw konsumenta.
Dodatkowo w szkołach tych eksponowane były wystawy.
Konkurs plastyczny „Co Młody Konsument Wiedzieć Powinien?” - dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadpodstawowych. Wpłynęły 83 prace.
Z okazji Dnia Konsumenta odbyła się konferencja prasowa.
Udział w Festiwalu Prawa Człowieka w Filmie (listopad)
Panel dyskusyjny „ Jak skutecznie pomagać na rzecz Globalnego Południa?” poświęcony polskiej pomocy
rozwojowej. Paneliści - Aleksandra Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci (program „Akcja dla Globalnego Południa”), Magda
Nagórska prowadzącą akcję „Polska dla Darfuru”, Marcin Wojtalik z PAH/Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Krzysztof
Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Zaprezentowane zostały wystawy wystawy „Ziemia w koszyku na zakupy”i „To
jest PYCHA! - 7 uczynków konsumenckich” Polskiej Zielonej Sieci oraz „Milenijne Cele Rozwoju – Zmień świat w ośmiu
krokach“ Polskiej Akcji Humanitarnej.
Fairtrade Fest (grudzień)
W ramach dwudniowego festiwalu edukacji globalnej odbyło się 8 otwartych spotkań, warsztatów i prezentacji filmowych z
udziałem liderów i ekspertów ogólnopolskich organizacji pozarządowych. Były także stosika kilku organizacji oraz kiermasz
produktów Sprawiedliwego Handlu. Kiermasz taki, połączony z krótkimi prezentacjami odbywał się także przez całą niedzielę po
mszach w kościele św. Ducha na Krakowskim Przedmieściu.
Zwieńczeniem festiwalu była trzecia edycja edukacyjno- tanecznej imprezy Fair trade party w ramach której wystąpili DJ Que
Sabrosso i Daniel Moński (instrumenty perkusyjne).

Wydano także Kalendarz „fair trade” 2008, płócienne torby promocyjne, przypinkę „Sprawiedliwy handel – gra
fair” oraz prowadzono punkt informacyjny.
Część powyższych działań (konferencja prasowa, wystawy szkołach, konkurs plastyczny, punkt informacji konsumenckiej)
prowadzone były w ramach projektów Polskiej Zielonej Sieci.
DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI
Cmentarze Pogranicza – program ochrony zabytkowych nekropolii i rozwoju turystyki wiejskiej
Obozy wolontariackie, prace na cmentarzach
W 2007 roku odbyły się 4 obozy wolontariackie (maj, lipiec, sierpień i grudzień – razem 35 dni) w których wzięło udział w
sumie 60 osób z Polski i Ukrainy. W ramach obozów uporządkowano (usunięcie zakrzaczeń, wydobycie nagrobków) teren 5
cmentarzy prawosławnych w nadbużańskich miejscowościach w okolicach Włodawy i Hrubieszowa (Sobibór, Husynne, Gródek,
Czumów, Dobromierzyce) Wykonano prace remontowe przy nagrobkach na cmentarzach w Kosyniu (dokończenie prac) Różance
oraz Sobiborze (I etap). Ponadto na cmentarzu w Sobiborze wzmocnienia otrzymało 20 monumentalnych krzyży drewnianych. Poza
obozami usunięto odrastające zakrzaczenia z cmentarzy w Kosyniu, Uhrusku i Zbereżu.
Członkowie Towarzystwa konsultacjami oraz bezpośrednim udziałem w pracach wspierali także kilka lokalnych inicjatyw
podejmowanych przez miejscowe organizacje bądź samorządy.
Majowy obóz w Woli Uhruskiej miał charakter szkoleniowy. Odbyło się łącznie 56 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Promocja turystyczna dziedzictwa Lasów Sobiborskich
Dla 17 obiektów zabytkowych (kościoły, cerkwie, cmentarze) w gminach Wola Uhruska, Włodawa, Hańsk, Wyryki i
Urszulin opracowane i wykonane zostały tablice informacyjne. Wykonano ponadto 7 wielkoformatowych tablic z mapą „Lasy
Sobiborskie i okolice”, które stanęły w głównych miejscowościach i węzłach turystycznych regionu.
Dla promocji turystycznej wydana została seria pocztówek oraz poster promocyjny (razem 1800 egz)
Edukacja: wystawy, spotkania
Odbyło się 12 prezentacji wystawy „Cmentarze Pogranicza“w: (m.in festiwal Sacro Film w Zamościu, Poleski Park
Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Uniwersytet Warszawski, Festiwal Kina Niezależnego w Krasnymstawie, Dni Jakuba
Wędrowycza w Wojsławicach). Miało też miejsce 11 otwartych spotkań informacyjnych połączonych z projekcją filmu lub
pokazem zdjęć. Wzięło w nich udział łącznie ponad 300 osób.
Konferencja „Cmentarze pogranicza. Perspektywy współpracy polsko- ukraińskiej“
Odbyła się w dniach 28-29 września w Lublinie. Wzięło w niej udział łącznie 42 osoby z tego 7 z Ukrainy (członkowie
organizacji pozarządowych, służb ochrony zabytków, służb konsularnych obydwu krajów)
Jako materiał pokonferencyjny opracowana została płyta CD „Cmentarze pogranicza”. Znalazło się na niej oprócz dużej
ilości fotografii, także wiele artykułów nt cmentarzy inicjatyw podejmowanych na rzecz ich ochrony, ale także materiały przydatne
dla animatorów takich działań.
Wydano ulotkę informacyjną (nakład 1000 egz, kolor 4 str A5).
Muzyka.
 W kwietniu w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się trzecia edycja poświęconej muzyce tradycyjnej polskiego i
ukraińskiego Polesia imprezy pod hasłem „Pieśni Bagien“. W ramach spotkania odbyły się warsztaty nauki podstaw
polskich tańców tradycyjnych, projekcja filmów dokumentalnych, koncert zespołu rodzinnego Czudynowiczów ze
Swarycewicz (Ukraina) oraz zabawa taneczna „w starym stylu“. W koncercie wzięło udział ok. 300 osób, a w zabawie
tanecznej – ok. 30 osób.
 W listopadzie rozpczęła się realizacja muzyczno- teatralnego projektu „Kolęda aż po Ostatki“, w ramach którego uczestnicy
biorą udział w cyklu cotygodniowych warsztatów. W dniach 27-29 grudnia odbyła się wyprawa kolędnicza do wsi Kocudza
i Dzwola w okolicach Janowa Lubelskiego z udziałem 10 osób.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA






Udział w wizycie roboczej w Brześciu (Białoruś) w ram,ach projektu Lubelskiego Ośrodka Samopomocy konsultacje dla
lokalnych organizacji, prezentacja doświadczeń polskich organizacji w promocji dziedzictwa kulturowego i edukacji dla
społeczności lokalnych (sierpień)
Udział w czterodniowej wizycie roboczej w Obwodzie Samarskim (Rosja) w ramach projektu Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych. Udział w spotkaniach lokalnych okrągłych stołów, prezentacja doświadczeń polskich
organizacji ekologicznych w budowaniu sieci i współpracy z samorządem (wrzesień)
tygodniowy staż w siedzibie Towarzystwa dla przedstawiciela organizacji Nerusz z Baranowicz (Białoruś) Wymiana
doświadczeń nt. Ochrony dolin rzecznych oraz turystyki przyrodniczej i kulturowej w dolinach rzecznych. Efektem wizyty
jest wspólny projekt powstania lokalnej sieci ekoturystycznej w dolinie rzeki Szczary przewidziany do realizacji w 2008
roku (listopad)

Wymiar międzynarodowy miały także opisane wyżej działania w programie „Cmentarze pogranicza”, w tym m.in
konferencja nt perspektyw współpracy polsko- ukraińskiej. Jednym z efektów konferencji jest koncepcja projektu dotyczącego
wsparcia dla ukraińskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa. Projekt uzyskał już dofinansowanie i będzie realizowany w 2008
roku.
INFORMACJA EKOLOGICZNA
Ośrodek Informacji Ekologicznej czynny był 30 godzin tygodniowo (pon-pt 10-16).

k) udzielanie konsultacji (osobistych, telefonicznych, e-mailowych, GG) – ok. 380;
l) dystrybucja wydawnictw pocztowo i bezpośrednio osobom odwiedzającym Ośrodek oraz uczestnikom różnych spotkań i
seminariów, a także poprzez publiczne punkty dystrybucji ok 2 000 egz.

m) prowadzenie biblioteki (175 wypożyczeń);
n) biuletyn “Wiadomości TdNiCz” i biuletyn “newsletter ekolublin” (ok 80 edycji);
o) udzielono ok. 20 godzin konsultacji dla organizacji ekologicznych;
Lubelski Serwis Ekologiczny www.ekolublin.pl odnotował niemal 760 tys wejść. Umieszczono w nim 394 nowe informacje.
Zorganizowana została III edycja Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł 2006.” Wpłynęło 9 nominacji. Kapituła złożona z
przedstawicieli działających w regionie organizacji ekologicznych przyznała statuetkę redaktorom „Atlasu Ptaków Lęgowych
Lubelszczyzny”. Wręczenie nastąpiło w Trybunale Koronnym w Lublinie.
Kwartalnik OIKOS. Ekologia i Współdziałanie. Wydano 3 w nakładzie od 800 do 1 000 egzemplarzy.
INNE
Dwa 7-godzinne szkolenia antydyskryminacyjne (listopad) dla grupy 40 trenerów. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz
zaświadczenia.
W ramach projektu koordynowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadzono monitoring 15 sklepów
wielkopowierzchniowych w województwie pod kątem prowadzenia przez sklepy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
formy selektywnej zbiórki i jej dostępności dla klientów. Wykonano także monitoring 15 placówek handlowych prowadzących
sprzedaż sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, pod kątem prowadzenia odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD.
Rok 2007 – Wybrane liczby:
130 lekcji w szkołach;
23 tablice turystyczne
760 tys. odwiedzin portalu ekolublin;
22 tys egz. druków promocyjnych
1300 szt. toreb płóciennych z nadrukami;
122 godzin szkoleń i warsztatów
1100 uczestników 28 spotkań publicznych, seminariów, koncertów,
30 prezentacji wystaw
Prace porządkowe i remontowe na 8 zabytkowych cmentarzach
ok 70 nagrobków poddanych pracom remontowym
ok 120 relacji i audycji w prasie, radiu, telewizji

III. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH.
LP

Strona

Tytuł

Numer umowy

Kwota
dotacji/umowy

Data zawarcia
umowy

1

Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Bug

„Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza –
szansą na rozwój turystyki wiejskiej”

IG-2004/PL113 174,61 PLN 30.03.2007
UB/2.06/2.2/BUG-45/07

2

Miasto Chełm

Opracowanie, wydanie i dystrybucja
kwartalnika „Oikos. Ekologia i
współdziałanie”

4/oś/10/2007

900,00 PLN

06.04.2007

3

Fundacja im. Stefana Batorego „Cmentarze Pogranicza – ochrona
zabytkowych nekropolii prawosławnych i
żydowskich”

Wniosek nr 18722

9 170,00 EURO
34 525,00 PLN

02.07.2007

4

Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju”

ER – 2007 – 4

11 000,00 PLN

10.08.2007

5

Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Fairtrade – szansa dla wszystkich”

ER – 2007 – 18

14 735,00 PLN

06.09.2007

6

Wojewódzki Fundusz Ochrony Wydawnictwo kwartalnika “Oikos .
Środowiska i Gospodarki
Ekologia i współdziałanie”
Wodnej

297/2007/D/EE

6 000,00 PLN

12.09.2007

7

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

„Aktywna ochrona wielokulturowego
dziedzictwa regionu Lasów Sobiborskich ze
szczególnym uwzględnieniem sakralnych
obiektów obrządków wschodnich”

555

26 837,30 PLN

03.12.2007

8

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

„Budowanie poparcia i zaangażowania w
ochronę przyrody i środowiska dorzecza
Wieprza ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 w społeczności lokalnej”

655

59 736,14 PLN

03.12.2007

9

Fundacja Rozwoju Systemu
„Kolęda aż po Ostatki – teatralno –
Edukacji – Narodowa Agencja muzyczne studium żywej tradycji”
Programu „Młodzież w
działaniu”

12/295/2007

3 934,18 EURO

05.12.2007

10

Wojewódzki Fundusz Ochrony „Budowa poparcia społecznego dla ochrony
Środowiska i Gospodarki
przyrody w wybranych obszarach
Wodnej
chronionych w dorzeczu Wieprza”

402/2007/D/EE

6 000,00 PLN

10.12.2007

11

Fundacja Fundusz
Współpracy, Jednostka
Finansująco - Kontraktująca

„Informacja i aktywność dla środowiska.
Rozbudowa systemu dystrybucji informacji
ekologicznej oraz wsparcie społecznych
inicjatyw na rzecz środowiska w
Województwie Lubelskim”

10046/JFK/PPt –
27 576,00
DG/2007-2005/017-488. EURO
01.01.01/ngo/335

14.12.2007

12

Prowincja Gelderland

„Wsparcie instytucjonalne dla Towarzystwa
dla Natury i Człowieka”

2007 – 017199

5 000,00 EURO
17 731,50 PLN

19.12.2007

13

Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Cmentarze Pogranicza. Wsparcie dla
ukraińskich inicjatyw na rzecz ochrony
zabytkowych nekropolii”

RITA – 2007 – 46

28 000,00 zł

27.12.2007

14

Polsko – Amerykański
Fundusz Pożyczkowy
Inicjatyw Obywatelskich

Pożyczka pieniężna w ramach programu
„Polsko – Amerykańskiego Funduszu
Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich”

Pożyczka nr 1633-332/S/ 70 000,00 PLN
07/2007

17.07.2007

15

Polsko – Amerykański
Fundusz Pożyczkowy
Inicjatyw Obywatelskich

Pożyczka pieniężna w ramach programu
„Polsko – Amerykańskiego Funduszu
Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich”

Pożyczka nr 1634-333/S/ 32 000,00 PLN
09/2007

17.07.2007

IV. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. ODPIS UCHWAŁ ZARZĄDU TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA
W 2007 roku zarząd Towarzystwa dla Natury i Człowieka podjął uchwały:
Numer uchwały Data przyjęcia

Przedmiot uchwały

01/2007

02.08.2007

Przyjecie na stan majątku Towarzystwa Notebook ICOM SB 5310 wraz z systemem
operacyjnym, o wartości 2698,56 złotych.

02/2007

30.09.2007

Udzielenie Sebastianowi Trusz – Skarbnikowi pełnomocnictwa dokonywania potwierdzeń za
zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów Towarzystwa dla Natury i Człowieka.

03/2007

30.09.2007

Udzielenie Sebastianowi Trusz – Skarbnikowi upoważnienia do podpisywania pism
wyjaśnijących oraz oświadzczeń składanych w ramach projektu "Dziedzictwo Kulturowe
Pogranicza – szansą na rozwój turystyki wiejskiej" w imieniu Towarzystwa dla Natury i
Człowieka.

VI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.
LP

Źródło

Nazwa projektu

Numer umowy

Kwota finansowania

1

Narodowy Fundusz Ochrony
„Rozwój strukturalny Towarzystwa dla Natury i 616/2006/Wn-50/EE-BS/D 23 212,83 PLN
Środowiska i Gospodarki Wodnej Człowieka”

2

Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Bug

„Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza – szansą
na rozwój turystyki wiejskiej”

3

Miasto Chełm

Opracowanie, wydanie i dystrybucja
4/oś/10/2007
kwartalnika „Oikos. Ekologia i współdziałanie”

900,00 PLN

4

Fundacja im. Stefana Batorego

„Cmentarze Pogranicza – ochrona zabytkowych Wniosek nr 18722
nekropolii prawosławnych i żydowskich”

24 728,23 PLN

5

Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

ER – 2007 – 4

10 468,26 PLN

6

Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Fairtrade – szansa dla wszystkich”

ER – 2007 – 18

14 187,94 PLN

7

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Wydawnictwo kwartalnika “Oikos . Ekologia i
Środowiska i Gospodarki Wodnej współdziałanie”

297/2007/D/EE

5 499,99 PLN

8

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

„Aktywna ochrona wielokulturowego
dziedzictwa regionu Lasów Sobiborskich ze
szczególnym uwzględnieniem sakralnych
obiektów obrządków wschodnich”

555

25 468,92 PLN

9

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

„Budowanie poparcia i zaangażowania w
655
ochronę przyrody i środowiska dorzecza Wieprza
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w
społeczności lokalnej”

56 360,09 PLN

10

Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodowa Agencja
Programu „Młodzież w
działaniu”

„Kolęda aż po Ostatki – teatralno – muzyczne
studium żywej tradycji”

12/295/2007

9 692,70 PLN

11

Wojewódzki Fundusz Ochrony
„Budowa poparcia społecznego dla ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przyrody w wybranych obszarach chronionych
w dorzeczu Wieprza”

402/2007/D/EE

6 000,00 PLN

12

Prowincja Gelderland

13

Darowizny 1% podatku
dochodowego

1 155,21 PLN

14

Pozostałe darowizny od osób
prywatnych

1 500,00 PLN

15

Odpłatna działalność statutowa

7 490,53 PLN

IG-2004/PLUB/2.06/2.2/BUG-45/07

„Wsparcie instytucjonalne dla Towarzystwa dla 2007 – 017199
Natury i Człowieka”

87 708,22 PLN

17 731,50 PLN

RAZEM: 292 104,42 PLN
W 2007 roku Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie otrzymało żadnych spadków i zapisów.

VII. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I KOSZTY ADMINISTRACYJNE.
LP

Kategoria kosztów

Koszt

I

KOSZTY ADMINISTRACYJNO – LOKALOWE:

1

Czynsz za lokal (w tym energia, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci i nieczystości)

8 495,82 PLN

2

Telefon

3 719,83 PLN

3

Internet

863,76 PLN

4

Koszty administracyjne (opłaty sądowe, skarbowe)

140,00 PLN

5

Koszty bankowe (koszty przelewów, prowizji bankowych, koszty kredytów, odsetki)

5 692,60

6

Ubezpieczenie lokalu

298,00 PLN

7

Remonty biura

15,00 PLN
Razem: 19 225,01 PLN

wynagrodzenia administracyjne:
5

Księgowość

6 160,00 PLN

6

Wewnętrzne - zarządzanie i administracja

11 850,00 PLN
Razem: 18 010,00 PLN

II

ZAKUP I MODERNIZACJA SPRZĘTU BIUROWEGO

1

Modernizacja zaplecza sprzętowego (sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe)

5 516,19 PLN
Razem: 5 516,19 PLN

III

KOSZTY OSOBOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH:

1

Koordynacja i realizacja projektów (wynagrodzenia wewnętrzne):

66 290,00 PLN

2

Opracowania wydawnictw (kwartalnik OIKOS, wkładki do kwartalnika OIKOS, tablice informacyjne, korekty
językowe, posterów, płyt CD, ulotek i folderów)

9 300,00 PLN

3

Honoraria artystów (np. wykonawców muzycznych), projekty graficzne, zdjęcia, kostiumy itp.

4 070,00 PLN

4

Tłumaczenia, opracowania obcojęzyczne

250,00 PLN

5

Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, zajęć edukacyjnych

8 560,00 PLN

6

Eksperci zewnętrzni (konsultacje, opracowania, wystąpienia na konferencjach)

1 420,00 PLN

7

Usługi informatyczne i opracowanie stron internetowych

2 900,00 PLN

8

Fundrising

1 200,00 PLN

9

Inne zlecenia (np prace kamieniarskie, naprawy, plakatowanie, wycinki, prace stolarskie)

6 330,00 PLN
Razem: 100 320,00 PLN

IV

KOSZTY RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH

1

Książki i prenumerata pism (biblioteka ekologiczna)

99,00 PLN

2

Przygotowanie do druku i druk (kwartalnika OIKOS i wkładek do kwartlnika, wystawy, plakaty, ulotki, naklejki,
foldery, postery, kalendarze, wydawinctwa zwarte)

39 093,12 PLN

3

Torby promocyjne

11 321,60 PLN

4

Materiały multimedialne (produkcja płyt CD)

5 390,00 PLN

5

Tablice informacyjne/turystyczne/oznaczenia ścieżek dydaktycznych

26 029,96 PLN

6

Usługi kserograficzne, druki niskonakładowe riso

223,80 PLN

7

Podróże służbowe pracowników TdNiCz

4 498,68 PLN

8

Zwroty kosztów podróży

2 421,91 PLN

9

Wynajem usług transportowych (przewóz osób, transport wystaw)

4 219,58 PLN

10

Noclegi i wyżywienie, catering itp.

24 605,49 PLN

11

Ubezpieczenia wolontariuszy

641,00 PLN

12

Wynajm sal i sprzętu na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy, itp.

5 350,00 PLN

13

Materiały biurowe oraz koszty eksploatacji urządzeń biurowych (tusz, toner)

1 790,93 PLN

14

Koszty utrzymania domen internetowych

566,08 PLN

15

Poczta (znaczki, koperty, usługi kurierskie)

1 417,76 PLN

16

Inne zlecane usługi: plakatowanie, ochrona imprez, wycinka zakrzaczeń itp.

3 888,24 PLN

17

Narzędzia i materiały budowlane

2 546,71 PLN

18

Materiały scenograficzne

89,99 PLN

19

Inne wydatki związane z realizacją projektów

1 976,14 PLN
Razem: 136 169,99 PLN

CAŁOŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2007 ROKU: 279 241,19 PLN
VIII. ZATRUDNIENIE W TOWARZYSTWIE DLA NATURY I CZŁOWIEKA.
1. Liczba osób zatrudnionych w Towarzystwie dla Natury i Człowieka:
W 2007 roku Towarzystwo zatrudniało:


Krzysztof Gorczyca – umowa na czas określony od 01.01.2007 do 30.09.2007, zatrudniony jako koordynator projektu
„Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza – szansą na rozwój turystyki wiejskiej”



Agnieszka Szokaluk – umowa na czas określony od 01.01.2007 do 30.09.2007, zatrudniona jako członek zespołu
realizującego projekt „Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza – szansą na rozwój turystyki wiejskiej”
Okresowo Towarzystwo zatrudniano osoby do realizacji zadań statutowych lub czynności administracyjnych na podstawie

umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo w roku 2007:
z tytułu umów o pracę: 39 600,00 PLN
z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło: 78 730,00 PLN
IX. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie udzieliło żadnej pożyczki w 2007 roku.
X. INFORMACJA O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM
BANKÓW:
BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 – 950 Lublin
Stan środków na dzień 31.12.2007 r.: 58 697,31 PLN
XI. INFORMACJA O WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB
NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK.
W roku 2007 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych obligacji, udziałów i akcji.
XII. INFORMACJA O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH:
W roku 2007 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych nieruchomości.
XIII. INFORMACJA O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH
W roku 2007 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych środków trwałych.

XIII. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ TOWARZYSTWU DLA NATURY I CZŁOWIEKA PRZEZ
PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka realizowało w roku 2007 działalność zleconą:
Nazwa organu zlecającej
zadanie

Okres
realizacji
umowy
616/2006/Wn-5 15.12.2006
0/EE-BS/D
–
30.06.2007
4/oś/10/2007
06.04.2007
–
10.12.2007

Przedmiot umowy

Przyznana
kwota (całość
dotacji)
36 820,00 PLN

Rozliczona
kwota (w 2007
roku)
23 212,83 PLN

Opracowanie, wydanie i dystrybucja
kwartalnika „Oikos. Ekologia i
współdziałanie”

900,00PLN

900,00 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

297/2007/D/EE 12.09.2007
–
15.12.2007

Wydawnictwo czasopisma “Oikos –
Ekologia i współdziałanie”

6 000,00 PLN

5 499,99 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

402/2007/D/EE 28.11.2007
–
15.12.2007

6 000,00 PLN

6 000,00 PLN

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

555

11.10.2007
–
31.12.2007

26 837,30 PLN

25 468,92 PLN

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

655

01.11.2007
–
31.12.2007

„Budowa poparcia społecznego dla
ochrony przyrody w wybranych
obszarach chronionych w dorzeczu
Wieprza”
„Aktywna ochrona wielokulturowego
dziedzictwa regionu Lasów Sobiborskich
ze szczególnym uwzględnieniem
sakralnych obiektów obrządków
wschodnich”
„Budowanie poparcia i zaangażowania w
ochronę przyrody i środowiska dorzecza
Wieprza ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 w społeczności lokalnej”
Edukacja ekologiczna

59 736,14 PLN

56 360,09 PLN

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Miasto Chełm

Numer
umowy

Miasto Łuków

„Rozwój strukturalny Towarzystwa dla
Natury i Człowieka”

800,00 PLN

RAZEM: 136 293,44 PLN 118 241,83 PLN

XIV. INFORMACJA O ROZLICZENIACH TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH.

Towarzystwo dla Natury i Człowieka w dniu 31.12.2007 roku nie zalegało z podatkami.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest zobowiązane do składania deklaracji: CIT – 8; PIT – 11; PIT – 4R;
VAT – 7.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest zarejestrowane jako podatnik VAT.
XV. KONTROLE PRZEPROWADZONE W TOWARZYSTWIE DLA NATURY I CZŁOWIEKA.
W 2007 roku w Towarzystwie dla Natury i Człowieka nie przeprowadzono kontroli.

Krzysztof Gorczyca – prezes
Justyna Choroś – sekretarz
Sebastian Trusz – skarbnik
Andrzej Ginalski – członek zarządu
Agnieszka Szokaluk – członek zarządu

