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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

ZA ROK 2011 

 

DANE JEDNOSTKI  

Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze Alauda 

Adres siedziby:  ul. Konstytucji 3 Maja 15/2, 87-100 Toruo 

Data wpisu w krajowym rejestrze sądowym:  11 marca 2011 r.  

KRS: 0000380495 

Regon: 340884151 

Dane dotyczące członków zarządu: 

Kurkowski Łukasz  - Prezes zarządu 
Pacuk Magdalena  - Wiceprezes zarządu 
Skowrooski Marek  - Skarbnik 

 

OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH  

TP ALAUDA zabiega o ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowania bioróżnorodności, aktywizuje postawy proekologiczne społeczeostwa, 
działa na rzecz rozwoju lokalnej kultury i turystyki ekologicznej oraz wspiera działania zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ 

PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH: 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwo realizuje swoje cele za pomocą: 

1. Opracowywania oraz wdrażania projektów związanych z ochroną siedlisk i gatunków, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania bioróżnorodności; 

2. Wspierania oraz prowadzenia badao mających na celu poznanie zasobów przyrodniczych oraz 
aktywną ich ochronę; 

3. Działao ograniczających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze; 

4. Współpracy w typowaniu i opiniowaniu terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo oraz 
podejmowaniu kroków dla zapewnienia ich należytej ochrony; 

5. Dążenia do integracji problematyki ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska 
przyrodniczego wg zasad zrównoważonego rozwoju; 

6. Podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeostwa poprzez rozwój edukacji przyrodniczej; 

7. Inicjowania, wspierania i organizacji przyjaznych środowisku zachowao i działao proekologicznych; 

8. Współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością proekologiczną 
oraz tworzenia platformy współpracy z nimi na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej lub 
regionalnej; 

9. Integracji społeczeostwa wokół zagadnieo z zakresu ochrony przyrody; 
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10. Organizacji turystyki promującej walory przyrodnicze regionu, województwa i kraju; 

11. Organizacji szkoleo, kolokwiów, konferencji, paneli, seminariów o zasięgu lokalnym, 
międzynarodowym lub krajowym; 

12. Wydawania publikacji służących realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

 

W ROKU 2011 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA PODJĘŁO 

NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

1. utworzenie strony internetowej Towarzystwa Przyrodniczego Alauda i promocja rodzimej 

przyrody poprzez artykuły edukacyjne, 

2. nawiązanie współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy : 

a. Bagno Głusza: 

 rekonesans terenowy w rezerwacie przyrody Bagno Głusza w dniu 26 listopada 2011 r.  

 podpisanie  w dniu 21 grudnia 2011 r.  umowy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśniczym Nadleśnictwa Runowo, której celem jest 

nieodpłatne wykonanie działao ochronnych przez TP ALAUDA dla rezerwatu przyrody 

„Bagno Głusza”.  

 przygotowanie w grudniu 2011 r. projektu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt „Realizacja działao 

z zakresu ochrony czynnej i monitoringu awifauny w rezerwacie przyrody ‘Bagno 

Głusza’”. 

b. inne propozycje działao możliwych do wykonania przy współpracy z RDOŚ w Bydgoszczy:  

 ochrona strzebli błotnej na obszarze Natura 2000 Cyprianka, 

 ochrona czynna rezerwatu przyrody Las Piwnicki oraz monitoring stanu wody 

w rezerwacie, 

 ochrona czynna rezerwatu przyrody Linje (wycinanie roślinności drzewiastej). 

3. Projekt „Suchary” 

a. wizja terenowa w obrębie Domu Zakonnego Ks.Pallotynów w Sucharach i w przyległym 

parku we wrześniu 2011 r. oraz rozmowy z ks. pallotynem Andrzejem Sobaszkiem. 

b. obecnie trwają prace nad: 

 monitoringiem przyrodniczym w obrębie zespołu parkowo-pałacowego Suchary, 

 koncepcją zagospodarowania parku mającą na celu zachowanie i odtworzenie walorów 

przyrodniczych, przy uwzględnieniu uwarunkowao historycznych, 

 edukacją ekologiczną. 

4. „Śniadanie Na Trawie” – prowadzenie edukacji ekologicznej w postaci zabaw i konkursów, 

m.in. gra miejska pn. „Toruoski obserwator ptaków” oraz promocja kampanii „Toruo Miastem 

Ptaków”. Impreza odbyła się w dniu 28 maja 2011 r. na toruoskim Rynku Staromiejskim z okazji 

Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda podczas tego 

przedsięwzięcia współpracowało z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju. 

5. Projekt „Toruo Miastem Ptaków” – akcja promująca tworzenie siedlisk zastępczych dla ptaków 

oraz ochronę awifauny Torunia i okolic. Działania w ramach akcji – kolportaż ulotek, informacja 

na stronie internetowej TP Alauda, pogadanka „Ochrona Ptaków w mieście” w Domu Muz przy 

ul Podmurnej 1 w Toruniu w dniu 14 lipca 2011 r. na zaproszenie Komitetu Obrony Zwierząt 

i Edukacji Ekologicznej; 
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W ramach tego projektu w 2011 r. został złożony wniosek do Urzędu Miasta Torunia 

o dofinansowanie tworzenia zastępczych siedlisk lęgowych dla jerzyków, szkoleo na temat 

ochrony awifauny gniazdującej w budynkach oraz edukacji ekologicznej mieszkaoców Torunia. 

Pierwszy wniosek został odrzucony, drugi, złożony w grudniu 2011 r. wymagał korekty 

w zakresie rzeczowym.  

6. „Poznaj Ptasie Tajemnice” - opracowanie i wykonanie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 

Nadgoplaoskiego Parku Tysiąclecia 8 tablic edukacyjnych do ścieżki ornitologicznej „Poznaj Ptasie 

Tajemnice” nad Gopłem. 

7. W 2011 r. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda prowadziło otwarte, nagłaśniane w mediach, 

wycieczki przyrodnicze:  

a. ornitologiczna: 2 października 2011 r., z okazji Europejskich Dni Ptaków w okolice Portu 

Drzewnego w Toruniu, 

b. ornitologiczno-entomologiczna:  19 czerwca 2011 r., do rezerwatu przyrody Las Piwnicki, 

c. ornitologiczna: 16 kwietnia 2011 r., wycieczka rowerowa przez obszar Natura 2000 Bagienna 

Dolina Drwęcy, 

d. ornitologiczna: 30 stycznia 2011 r., liczenia ptaków zimujących w mieście, pod patronatem 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,  

8. Bliżej Natury – udział Towarzystwa Przyrodniczego Alauda w projekcie organizowanym przez 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Lokalna kampania edukacyjna o obszarach Natura 

2000 opierająca się przede wszystkim o wycieczki i lekcje przyrodnicze. W jej ramach ustawiono 

również w okolicach rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa tablicę informacyjną o obszarze Natura 

2000 Dolina Dolnej Wisły. 

9. Monitoring ptaków przy współpracy Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

a. ptaki zimujące na Wiśle (głównie bielik, czapla siwa, kormoran). Akcja jest kontynuacją 

liczenia wykonywanego do tej pory przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UMK wzdłuż rzeki 

pomiędzy Bydgoszczą a Włocławkiem, 

b. pójdźka – poszukiwanie stanowisk lęgowych tej sowy w województwie kujawsko - 

pomorskim (okolice Torunia i Basen Unisławski). 

10. Atlas Ptaków Lęgowych Torunia – inwentaryzacja ptaków Torunia. W 2011 r. wykonano pierwszą 

częśd badao na fragmencie obszaru miasta. 

11. Inne: 

a. monitoring ptaków zasiedlających budynki w Toruniu i interwencje w przypadku 

stwierdzenia łamania zakazów ochrony gatunkowej podczas ich remontów, 

b. interwencje w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na drzewach rosnących 

przy ul. Przy Kaszowniku i W. Warneoczyka, mogących prowadzid do ich uszkodzenia 

lub obumarcia,  

c. korespondencja w sprawie mostu wantowego na Brdzie w Bydgoszczy i jego możliwego 

wpływu na ptaki, 

d. uczestnictwo w konsultacjach w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody w Myślęcinku. 

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Obecnie Towarzystwo Przyrodnicze Alauda nie prowadzi działalności gospodarczej. 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

W załącznikach. 
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INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTACH 

Przychody: 330,00 zł 

Koszta: 619,87 zł 

DANE O  LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W STOWARZYSZENIU, KWOTACH 

ICH WYNAGRODZEŃ, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH 

Obecnie w Towarzystwie Przyrodniczym Alauda nie są zatrudnione żadne osoby, ani też w 2011 r. nie 

były podpisywane umowy cywilnoprawne. 

UDZIELONE PRZEZ STOWARZYSZENIE POŻYCZKI PIENIĘŻNE 

Towarzystwo Przyrodnicze Alauda nie udzielało w 2011 r. pożyczek. 

KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM 

BANKU 

175,55 zł, Bank Millennium  24 1160 2202 0000 0001 8479 4878 

WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI LUB AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO, NABYTE NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKI TRWAŁE 

Brak. 

WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ STOWARZYSZENIA UJĘTE WE 

WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA 

CELÓW STATYSTYCZNYCH 

Saldo środków pieniężnych w banku na dzieo 31 grudnia 2011 r. – 175,55 zł. 

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

 W 2011 r. brak. 

 

Toruo, dnia ......... 

 

Podpisy Zarządu 

Prezes ............................................. 

 

Wiceprezes ...................................... 

 

Skarbnik ........................................... 


