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I. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA. 
 
1) zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego, 
2) przeciwdziałanie skutkom światopoglądu mechanistycznego, w tym działania 

samokształceniowe, 
3) samorealizacja człowieka w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym (działania na rzecz 

Wszystkich Istot), 
4) pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska, 
5) szeroko pojmowana proekologiczna działalność edukacyjna, 
6) zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska kulturowego, jeżeli nie stoi to w 

sprzeczności z zachowaniem wysokiej jakości przyrody, 
7) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
8) promocja i organizacja wolontariatu, 
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
10) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją 

w środowisko naturalne, 
11) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności. 
 



II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
1) propagowanie ekologii głębokiej i informacji ekologicznej (wykłady, seminaria, 

prowadzenie biblioteki, audio i wideoteki, ekspozycje itp.), 
2) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą o 

podobnych celach działania, 
3) prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie całego kraju, 
4) prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań na podstawie hierarchii wartości 

ekologii głębokiej i takiej też działalności projektowej, 
5) prowadzenie działalności wydawniczej (czasopismo, książki i inne wydawnictwa 

popularyzatorskie), 
6) organizowanie warsztatów i treningów służących rozwijaniu głębszej świadomości 

ekologicznej, 
7) bezpośrednie działania na rzecz ochrony zasobów przyrody, 
8) występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych (zgodnie z ich 

kompetencjami) oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do 
usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska na określonym terenie, do przywrócenia 
stanu poprzedniego lub do naprawy zaistniałych w związku z tym szkód, 

9) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacyjnych, 
decyzji inwestycyjnych o znaczącym wpływie na środowisko oraz do przygotowania 
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody. 

 
Działalność odpłatna stowarzyszenia to: 
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych (wykłady, seminaria, warsztaty, szkolenia, wystawy) na 

terenie całego kraju, 
2) prowadzenie działalności wydawniczej, 
3) organizowanie warsztatów i treningów służących rozwijaniu głębszej świadomości 

ekologicznej, 
4) pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska, 
 
Działalność nieodpłatna stowarzyszenia to: 
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych (wykłady, seminaria, warsztaty, szkolenia, wystawy) na 

terenie całego kraju, 
2) organizowanie warsztatów i treningów służących rozwijaniu głębszej świadomości 

ekologicznej,  
3) prowadzenie działalności wydawniczej, 
4) pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska, 
5) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą o 

podobnych celach działania, 
6) prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań na podstawie hierarchii wartości 

ekologii głębokiej i takiej też działalności projektowej, 
7) prowadzenie działalności wydawniczej, 
8) bezpośrednie działania na rzecz ochrony zasobów przyrody, 
9) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją 

w środowisko naturalne, 
10) występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych (zgodnie z ich 

kompetencjami) oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do 



usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska na określonym terenie, do przywrócenia 
stanu poprzedniego lub do naprawy zaistniałych w związku z tym szkód, 

11) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacyjnych, 
decyzji inwestycyjnych o znaczącym wpływie na środowisko oraz do przygotowania 
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody. 

 
Realizacji celów statutowych w roku 2006 

 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie całego kraju. 
 
9-12 marca w Bystrej odbyło się trzecie z cyklu 2005/2006 szkolenie dla Strażników Miejsc 
Przyrodniczo Cennych. 
17-19 marca 2006 na Koziej Górze koło Bystrej odbyło się Zgromadzenie Wszystkich Istot. 
20-23 kwietnia w Bystrej odbyło się pierwsze z cyklu w 2006r. szkolenie dla Strażników 
Miejsc Przyrodniczo Cennych. 
22 - 25 czerwca w Bystrej odbyło się drugie z cyklu w 2006r. szkolenie dla Strażników Miejsc 
Przyrodniczo Cennych. 
25 lipca nasz przedstawiciel poprowadził warsztat dla uczestników obozu REFA w Krempnej 
nt. działań dla przyrody, dlaczego warto chronić przyrodę. W ramach zajęć wykorzystano 
elementy warsztatowe stosowane podczas zajęć Zgromadzenia Wszystkich Istot. 
17 - 20 sierpnia w Bystrej odbyło się trzecie z cyklu w 2006r. szkolenie dla Strażników 
Miejsc Przyrodniczo Cennych. 
29 sierpnia nasi przedstawiciele przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla młodzieży biorącej 
udział w programie „Na wysokim poziomie” organizowanego przez Klub Sportów 
Ekstremalnych Jura z Zawiercia i okolic. Zajęcia przeprowadzone zostały w Smoleniu w 
ośrodku edukacji ekologicznej Dyrekcji Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 
24-26 listopada na stokach Klimczoka i Szyndzielni odbyło się Zgromadzenie Wszystkich 
Istot. 
 
Prowadzenie działalności wydawniczej. 
 
W 2006 roku wydaliśmy 10 numerów miesięcznika Dzikie Życie. 
Wydanie publikacji „Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego 
polskich gór”. 
 
Działania na rzecz ochrony przyrody. 
 
11 stycznia wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu o 
udostępnienie informacji oraz o prawa strony w postępowaniu dotyczącym rozbiórki wyciągu 
nr 8 na Pilsko. 
16 stycznia nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniach z Ministrem Środowiska. Jedno 
ze spotkań miało miejsce w Augustowie, kolejne miało charakter terenowy i odbyło się nad 
Rospudą. Minister chciał poznać argumenty organizacji pozarządowych jeszcze przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa. W 
trakcie spotkania Ministrowi zostały zaprezentowane zagrożone inwestycją drogową 
najcenniejsze walory doliny Rospudy. 
17 stycznia zostało wysłane do Wojewody Małopolskiego oraz  Burmistrza Miasta Zakopane 
,,Stanowisko Pracowni w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o ocenie oddziaływania na 



obszar NATURA 2000 inwestycji polegającej na przebudowie kolei linowej  – „Kuźnice – 
Kasprowy Wierch”. 
20 stycznia apelowaliśmy do Marszałka Sejmu i przewodniczących klubów poselskich o 
odrzucenie poprawki do budżetu państwa, zezwalajacej na budowę lotniska w Świdniku k. 
Lublina, co zniszczyłoby największą w Polsce kolonię ginącego susła perełkowatego. 
20 stycznia interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy Jeleśnia oraz Starostwie Powiatowym w 
Żywcu w sprawie budowy 2 małych wyciągów narciarskich w masywie Pilska. Zostały one 
legalnie postawione w miejscu rozebranego wyciągu nr 9. 
24 stycznia włączyliśmy się do postępowania w sprawie uzgodnienia przez dyrektora 
Ojcowskiego Parku Narodowego projektu budowy osiedla domów jednorodzinnych w 
otulinie parku. 
3 lutego wystosowaliśmy do Ministra Środowiska uwagi do „Strategii ochrony i 
gospodarowania populacją wilka w województwie podkarpackim” wykazując szereg wad i 
niedociągnięć tegoż opracowania. 
3 lutego odwołaliśmy się od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Żywcu, który odmówił nam udostępnienia informacji o postępowaniu dotyczącym rozbiórki 
wyciągu nr 8 na Pilsko. 
10 lutego odwołaliśmy się od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Żywcu, który odmówił dopuszczenia naszego Stowarzyszenia do postępowania 
egzekucyjnego dotyczącego rozbiórki wyciągu nr 8 na Pilsko. 27 lutego podtrzymano nasze 
argumenty i nakazano ponowne rozpatrzenie tej sprawy. 
10 luty w ramach działań interwencyjnych prowadzonych przy realizacji programu 
,,Zagrożona Natura w Karpatach” włączyliśmy się w postępowanie w sprawie wprowadzenia 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Milówka i obszaru Góra Zabawa. Wszystkie zgłoszone przez nas uwagi i wnioski zostały 
przyjęte do projektu studium, niestety najważniejszy, o lokalizacji nowych inwestycji 
wyłącznie na terenach zdegradowanych został odrzucony.  
14 luty nasi przedstawiciele na zaproszenie dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
uczestniczyli w Starym Sączu w spotkaniu z dyrekcją i pracownikami tego parku. Celem 
spotkania było omówienie planów i faktycznego stanu realizacji na terenie PPK inwestycji 
turystyki masowej, w szczególności infrastruktury narciarstwa zjazdowego.  
15 luty nasi przedstawiciele wzieli udział w spotkaniu z przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej, które odwiedziło Polskę w związku ze skargami NGO’s na budowę odcinków 
drogi Via Baltica. 
16 lutego przesłaliśmy do Ministra Środowiska apel, podpisany przez 79 profesorów z całej 
Polski, postulujący uruchomienie procedur administracyjnych nakładających na inwestora 
obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko  
dla planowanej przebudowy kolei linowej "Kuźnice-Kasprowy Wierch". 
23 lutego włączyliśmy się do postępowania w sprawie budowy elektrowni wodnych na rzece 
Dunajec w gminie Wierzchosławice. 
27 lutego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach pozytywnie rozpatrzyło nasze 
odwołanie od decyzji Urzędu Miasta w Bytomiu, odmawiającej nam udzielenia informacji 
publicznej, oraz nakazało ponownie rozpatrzyć nasz wniosek. 
28 lutego interweniowaliśmy w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w 
Krośnie w sprawie wilczej ambony w okolicy w. Smolnik (Bieszczady). 
28 lutego włączyliśmy się do postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla budowy 3 elektrowni wiatrowych w Beskidzie Niskim. 
2 marca nasi przedstawiciele uczestniczyli w Szczyrku w wyjazdowym posiedzeniu 
sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Jednym z punktów obrad była dyskusja 
dotycząca założeń do projektu ustawy zwanej „Prawem Śniegu”. 



3 marca nasi przedstawiciele wspierają koalicję BISON w międzynarodowym dniu dla 
Puszczy Białowieskiej pikietując Kancelarię Prezydenta RP. Oraz w ramach 
Międzynarodowego Dnia Solidarności z Puszczą Białowieską, organizują pikietę w centrum 
Wrocławia. 
10 marca nasi przedstawiciele spotkali się z dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego. Na 
spotkaniu rozmawiano na temat nowego wyciągu planowanego w KPN-ie i raportu 
oddziaływania na środowisko dla tego nowego wyciągu.  
15 marca ponownie złożyliśmy zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Żywcu odmawiające PNRWI przyznania praw strony w 
postępowaniu dotyczącym rozbiórki wyciągu nr 8 na Pilsku. 
20 marca ponownie interweniowaliśmy w sprawie budowy elektrowni wodnych na rz. 
Dunajec w gm. Wierzchosławice. 
21 marca nasi przedstawiciele pomogli uwolnić 2 sarny, które zabłąkały się w pewnym 
ogrodzie w Bystrej. 
22 marca nasz przedstawiciel wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody województwa śląskiego, dotyczące zaopiniowania planowanych inwestycji w 
obrębie ostoi „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”.  
23 marca zawiadomiliśmy prokuraturę w Żywcu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu przez zaniechanie działań 
związanych z rozbiórką nielegalnego wyciągu nr 8 w masywie góry Pilsko. 
24 marca udzieliliśmy porady w sprawie ochrony drzew przydrożnych we Włodawie. 
27 marca udzieliliśmy porady w sprawie zapobieżenia nielegalnemu składowaniu odpadów 
w m. Siewierz. 
30 marca wystosowaliśmy do Wojewody Małopolskiego apel w sprawie inwestycji na terenie 
jurajskich parków krajobrazowych. 
31 marca razem z góralami z Zakopanego pikietowaliśmy obchody 70-lecia kolejki na 
Kasprowy Wierch. 
W marcu i kwietniu  w ramach działań związanych z korytarzami ekologicznymi, 
włączyliśmy się w sprawę lokalizacji przejść dla zwierząt na autostradzie A1 na odcinku na 
granicy woj. kujawsko-pomorskiego-Warlubia. Przebiega tam korytarz o znaczeniu 
europejskim między Polską północno-wschodnią a północno-zachodnią. Zaproponowaliśmy 
szereg rozwiązań poprawiających projekt przygotowany przez bydgoski oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak drogowcy nie zgadzają się na nasze 
propozycje, w związku z tym sprawa prawdopodobnie znajdzie finał w Komisji Europejskiej. 
Włączyliśmy się także w sprawy dotyczące raportów oddziaływania na środowisko dla dwóch 
odcinków dróg: autostrada A2 odcinek Świecko-Trzcień oraz droga ekspresowa S3 odcinek 
Klucz-węzeł Gorzów Północ. Wnioskowaliśmy o odrzucenie raportów ze względu na nie 
uwzględnienie w nich ochrony korytarzy migracyjnych dla dużych ssaków oraz brak dobrych 
rozwiązań budowy odpowiednich przejść dla zwierząt.  
8 kwietnia nasz przedstawiciel w Białowieży wziął udział w spotkaniu z naukowcami i 
przedstawicielami innych organizacji działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej.  
Została omówiona sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie Puszcza Białowieska, omawiano 
potencjalne i czynione działania i role poszczególnych organizacji i innych podmiotów. 
9 kwietnia zwróciliśmy się z prośbą do Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Krajowej 
Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia 
raportu o ocenie oddziaływania na obszar NATURA 2000 przebudowy kolei linowej – 
„Kuźnice – Kasprowy Wierch”. PROP poparła nasze zdanie o konieczności sporządzenia 
raportu o wpływie rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch. 
22 kwietnia jedenaście organizacji ekologicznych - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 
Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Klub Przyrodników, Greenpeace, 



Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Towarzystwo na rzecz Ziemi, Towarzystwo na rzecz 
Ochrony Przyrody, Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, Polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody "pro Natura", Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, skierowało skargę do 
Komisji Europejskiej na decyzję administracji państwowej w sprawie rozbudowy kolei 
linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. 
27 kwietnia w Białowieży w Stacji Geobotanicznej UW nasz przedstawiciel wziął udział w 
spotkaniu z naukowcami i przedstawicielami innych organizacji działających na rzecz 
ochrony Puszczy Białowieskiej. Została omówiona sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie 
Puszcza Białowieska, a w szczególności Koncepcja Lasu Narodowego, oraz działania 
czynione przez Kancelarię Prezydenta RP. Omawiano także obecne działania NGO’s i role 
poszczególnych podmiotów. 
28 kwietnia złożyliśmy uwagi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu trzech elektrowni 
wiatrowych położonych w miejscowości Pielgrzymka gm. Osiek Jasielski. Miejscowość leży 
w pobliżu Magurskiego PN, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 
19 maja  nasi przedstawiciele uczestniczyli w Zawoi w spotkaniu z Dyrekcją Babiogórskiego 
Parku Narodowego. W ramach spotkania szerokim konsultacjom poddano plany 
turystycznego zagospodarowania Parku, plany turystycznego rozwoju sąsiadujących z nim 
gmin oraz zagrożenia dla przyrody BPN- u wynikające z realizacji na jego obszarze różnych 
form turystyki masowej . 
22 maja przygotowaliśmy uwagi i wnioski dotyczące ustalenia zakresu raportu 
oddziaływania na środowisko Fazy II autostrady A1 na odcinku od węzła Nowe Marzy do 
węzła Czerniewice k. Torunia. 
24 maja z inicjatywy Pracowni została wysłana petycja do Parlamentu Europejskiego ws. 
Kasprowego Wierchu. Pod petycją podpisało się 13 organizacji.  
26 maja Prezydent Miasta Bytomia dopuścił nas do udziału na prawach strony w 
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie trzech domów jednorodzinnych w Bytomiu Suchej Górze. Mają one tworzyć 
pierwszą zabudowę dla przyszłego osiedla ,,Zielone Wzgórza”, które powstać ma w 
bezpośrednim sąsiedztwie najcenniejszych obszarów rezerwatu bukowego Segiet oraz 
obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie. Budowa przedmiotowej 
inwestycji wymaga wycinki lasu będącego naturalną ścianą ochronną dla bezcennego Segietu 
i stanowiącego terytorium żerowania chronionych nietoperzy.  
29 maja nasz przedstawiciel przeglądał w Urzędzie Gminy w Lutowiskach (Bieszczady) 
projekty planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem dopuszczenia możliwości 
realizacji infrastruktury turystyki masowej (w szczególności wyciągów narciarskich i tras 
zjazdowych). 
W maju monitorowaliśmy przygotowania do budowy autostrady A1 na odcinku: granica 
województwa pomorskiego - Nowe Marzy. Oraz przygotowania do budowy drogi 
ekspresowej S-3 na odcinku: Szczecin Klucz-Gorzów Północ.  
W czerwcu przez około dwa tygodnie nasi przedstawiciele monitorowali planowane i 
budowane odcinki dróg szybkiego ruchu w Karpatach: S-1; S-69; S-7; Zakopianka oraz S-19. 
7 czerwca nasi przedstawiciele spotkali się z dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego 
Panem Janem Szafrańskim. Celem spotkania w Krempnej było omówienie tendencji w 
zagospodarowaniu turystycznym Parku, lecz w ramach rozmowy poruszone zostały dodatkowo 
sprawy budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa, rajdów samochodów terenowych oraz 
stan populacji dużych drapieżników w Beskidzie Niskim. 
12 czerwca wysłaliśmy wstępnie wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brenna, dla obszaru Kotarz - Węgierski – Sięgi – Hołcyna, gdzie planuje się budowę 
infrastruktury narciarstwa zjazdowego. Postulowaliśmy o niedopuszczenie możliwości tego 



typu zabudowy na terenie proponowanym do Shadow List, obszarze bytowania i migracji 
wilka, lasów glebo- i wodochronnych oraz obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. 
19 czerwca nasi przedstawiciele w siedzibie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym 
Sączu, uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem PPK Panem Tadeuszem Wieczorkiem. 
Zostaliśmy zaalarmowani przez Dyrektora o poważnych planach na zagospodarowanie 
Jaworzyny Krynickiej. 
22 czerwca wysłaliśmy wstępnie wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Cisna, dla obszaru Przysłup – Strzebowiska, gdzie planuje się budowę trasy  
i wyciągu na górę Jasło. Postulowaliśmy o niedopuszczenie realizacji tego typu inwestycji na 
obszarze Natura 2000 ,,Bieszczady”, obszarze bytowania wielu prawnie chronionych i 
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, terenie lasów glebo- i wodochronnych 
oraz obszarze Cieśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
22 czerwca nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu roboczym, które odbyło się w 
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim – dotyczącym budowy przejść dla 
zwierząt w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S3 na odcinku Klucz – Gorzów Płn. 
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele inwestora, projektanci, wojewódzki 
konserwator przyrody i dyrektorzy departamentu oraz dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia 
dla Natury „Wilk”. Podczas spotkania ustalono lokalizację i parametry techniczne 9 przejść 
dla zwierząt oraz zebrano materiały dla dwóch nowych odcinków S-3: Gorzów Wielkopolski 
– Sulechów. 
12 lipca w Warszawie, w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, odbyło się 
spotkanie delegacji Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami 
pozarządowych organizacji ekologicznych. 
Spotkanie poświęcone było czterem najważniejszym petycjom wystosowanym przez polskie 
NGO`sy do Parlamentu Europejskiego – drodze ekspresowej Via Baltica, obwodnicy 
Warszawy, budowie rurociągu po dnie Bałtyku oraz rozbudowie Kolei Linowej z Kuźnic na 
Kasprowy Wierch. 
Sprawa rozbudowy kolei linowej w sercu Tatr została potraktowana przez członków Komisji 
Petycji jako priorytetowy konflikt przyrodniczy w Polsce oraz rażący przykład 
nieprzestrzegania przez nasz kraj dyrektyw Unii Europejskiej. 
Zgromadzeni na spotkaniu Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zwrócili swą uwagę na 
brak procedury oddziaływania inwestycji na przyrodę Tatr oraz zupełne pominięcie w 
procedurze wydawania pozwolenia na budowę głosów ekspertów, naukowców, instytucji 
badawczych, opinii ciał doradczych takich jak Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku 
Narodowego czy Państwowa Rada Ochrony Przyrody i nie dopuszczenie żadnej z organizacji 
ekologicznych na prawach strony, do toczącego się postępowania, co jest sprzeczne z 
Konwencją z Aarhus z dn. 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. 
18 lipca nasz przedstawiciel spotkał się z Janem Krzanowskim członkiem Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Przyrody ws. interwencji dotyczącej zagrożenia budową nowej drogi przez 
centrum miasta Krosna i park miejski. W tej sprawie kilka dni później 20 lipca Pracownia 
wystosowała pismo do Wojewody Podkarpackiego. 
20 sierpnia nasi przedstawiciele przekazują Kancelarii Prezydenta RP ok. 10 tys. podpisów 
zebranych przez Darz Bór, Instytut Spraw Obywatelskich oraz Pracownię pod apelem o 
zmianę przebiegu obwodnicy Augustowa. 
19 – 20 sierpnia nasz przedstawiciel pomagał w przygotowaniu i brał udział w kilkudniowym 
spotkaniu z ekspertem Rady Europy – Prof. Eckhartem Kuijkenem i jego żoną. Spotkanie 
odbyło się nad Rospudą, ponieważ Profesor chciał osobiście sprawdzić wartość przyrodniczą 



tego miejsca oraz narażonych na negatywne oddziaływanie drogi krajowej nr 8 rezerwatów 
Puszczy Knyszyńskiej i innych kompleksów.  
28 sierpnia nasz przedstawiciel wziął udział w spotkaniu z wybitnym ekspertem Rady 
Europy – Prof. Eckhartem Kuijkenem, które odbyło się w siedzibie GDDKiA w Warszawie. 
Celem wizyty profesora było sprawdzenie czy i w jakim stopniu są wypełniane 
Rekomendacje przedłożone Polsce przez Radę Europy w 2003 roku dotyczące budowy drogi 
Via Baltica. W trakcie spotkania urzędnicy GDDKiA przekazywali Profesorowi 
nieprawdziwe informacje, które na bieżąco były sprostowywane przez przedstawicieli 
NGO’sów (Pracownia i SISKOM), którzy podkreślili, że Rekomendacje zostały wypełnione 
jedynie w części, gdyż Polski rząd podjął już decyzję o przebiegu Via Baltica. Najlepszym 
przykładem jest jeden z priorytetów rządu o budowie drogi ekspresowej nr 8. Informacje 
zgromadzone przez eksperta w trakcie wizyty były podstawa do podjęcia przez Rady Europy 
stanowiska w sprawie Via Baltica. 
4 września zgłosiliśmy uwagi i wnioski do toczącego się postępowania ws. wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowy autostrady 
płatnej A-1 na odcinku węzeł Sośnica - granica Państwa w Gorzyczkach. 
Raport z oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego odcinka autostrady A1, 
załączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie 
uwzględniał w sposób wystarczający wpływu inwestycji na ciągłość korytarzy ekologicznych.  
9 września nasi przedstawiciele odbyli wizję terenową w Dolinie Rospudy w rejonie 
przebiegu planowanej drogi i estakady. 
4 października w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach nasi przedstawiciele wzięli 
udział w rozprawie administracyjnej dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa autostrady 
A-1 na odcinku węzeł Sośnica – granica państwa w Gorzyczkach. 
12 października nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zarządu 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W siedzibie Parku, w Starym Sączu dyskutowano o 
obecnej sytuacji planów zagospodarowania Jaworzyny Krynickiej oraz planowano dalsze 
działania celem ochrony przyrody Beskidu Sądeckiego. 
19 października została przygotowana opinia dla Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa 
Komunikacyjnego „Ek-Kom” z Warszawy, w sprawie budowy przejść dla zwierząt przy 
drodze ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Małopolski – Rzeszów. Przedstawioną 
lokalizację obiektów uznaliśmy za słuszną, zgodną z lokalizacją obszaru konfliktowego z 
przebiegiem korytarzy migracyjnych fauny. Sporządzona przez nas opinia zwierała 
odpowiednie wytyczne konstrukcyjne, techniczne i przyrodnicze. Przy ich zachowaniu 
projektowane przejścia dla zwierząt będą skutecznie minimalizować barierowe oddziaływanie 
drogi S-19 na korytarze migracyjne wszystkich gatunków ssaków podlegających presji ze 
strony planowanej drogi. 
14 listopada została przygotowana opinia dla firmy „JacobsGIBB” z Warszawy dotycząca 
ochrony dziko żyjących populacji zwierząt i korytarzy migracyjnych zawierająca m.in. 
lokalizację i parametry przejść dla zwierząt przy planowanej autostradzie A-4 na odcinku 
Rzeszów – Tarnów. 
14 listopada nasz przedstawiciel w Urzędzie Gminy Brenna zapoznał się z projektem 
wprowadzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy pod 
kątem rozwoju turystycznego, zakładającego oczywiście wybudowanie wielkiej stacji 
narciarskiej na Kotarzu, jednym z najbardziej cennych przyrodniczo terenów gminy. 
15 listopada skierowaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu 
wniosek dotyczący stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Kompleks sportowo-rekreacyjny Kicarz, wydanej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. Planuje się tam wycinki pod trasy i 



wyciągi narciarskie, niestety w trakcie procedury nie dopełniono obowiązków związanych  
z dopuszczeniem udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
20 listopada w Urzędzie Gminy Brenna odbyła się debata publiczna nad wprowadzeniem 
zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy pod kątem rozwoju 
turystycznego. Na spotkaniu stawili się przedstawiciele lokalnych społeczności, inwestora i 
organizacji ekologicznych m.in. Pracowni. 
28 listopada przedstawiciele Pracowni wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w  
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S3 Świnoujście – 
Lubawka – Granica Państwa, odcinek Gorzów Wielkopolski – Węzeł „Międzyrzecz Północ” 
oraz Węzeł „Międzyrzecz Południe” – Węzeł „Sulechów”. W trakcie spotkania omówione 
zostały problemy związane z lokalizacją, ilością oraz parametrami przejść dla zwierząt w 
ciągu projektowanej drogi. 
14 grudnia wystosowaliśmy do Wójta Gminy Zawoja, Wojewody Małopolskiego oraz 
organów Lasów Państwowych swoje oficjalne stanowisko w sprawie wprowadzania zmian do 
studium gminy, w ramach którego zakłada się zagospodarowanie pod kątem rozwoju tras 
narciarskich, wyciągów i kolei na Małej Babiej Górze oraz w rezerwacie na Policy. Pracowni, 
na podstawie krajowego i wspólnotowego prawa ochrony przyrody stanowczo sprzeciwiła się 
tym pomysłom. 
 
Projekty realizowane w 2006 roku. 
 
Przez cały rok 2006 otrzymywaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie miesięcznika„Dzikie Życie” w ramach 
konkursu - „Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media”. 
 
Od lipca 2005 do marca 2006 realizowaliśmy projekt na Centrum Interwencji Przyrodniczej i 
Edukacji Ekologicznej w ramach programu „Wspieranie działalności pozarządowych 
organizacji ekologicznych” Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 
Od listopada 2005 realizujemy projekt „Ochrona korytarzy ekologicznych jako kluczowy 
element ochrony bioróżnorodności w Karpatach”. Projekt ten jest realizowany dzięki pomocy 
finansowej Unii Europejskiej ze środków programu INTEREG IIIA, Funduszu na rzecz 
Globalnego Środowiska (GEF) oraz International Visegrad Fund. 
 
Od grudnia 2005 do sierpnia 2006 realizowaliśmy projekt „Zagrożona Natura – projekt 
ochrony bioróżnorodności Karpat, objętych siecią Natura 2000, monitoring szkodliwych 
inwestycji turystyki masowej”. Projekt ten był realizowany dzięki pomocy finansowej Unii 
Europejskiej ze środków programu Phare 2003. 
 
Media, prezentacje, wystawy, konferencje. 
 
27 stycznia nasi przedstawiciele wzięli udział w konferencji dot. Konwencji Karpackiej. 
Konferencja odbyła się w Bielsku Białej i miała charakter spotkania grup roboczych, celem 
wypracowania właściwych sposobów skutecznej realizacji założeń Konwencji w Polsce.  
30-31 styczeń nasz przedstawiciel wziął udział w szkoleniu z zakresu prawa dostępu 
organizacji ekologicznej do informacji publicznej i o środowisku oraz z procedur prawno 
administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji.  



3  luty nasz przedstawiciel wziął udział w debacie zorganizowanej przez Podlaską Telewizję 
Białystok, na temat budowy dróg na Podlasiu. 
16 luty w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie odbyła się 
konferencja prasowa w sprawie Apelu polskich naukowców do Ministra Środowiska. W 
imieniu sygnatariuszy Apelu w konferencji udział wzięli prof. Zbigniew T. Wierzbicki 
(Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) oraz prof. Jerzy Lefeld (prezes warszawskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego).  
24 marca w Krakowie zorganizowaliśmy konferencję prasową prezentującą stanowisko 
najwybitniejszych polskich naukowców-przyrodników oraz 10 organizacji ekologicznych 
zrzeszonych w Koalicji „Ratujmy Karpaty” na temat rozbudowy kolei linowej z Kuźnic na 
Kasprowy Wierch. W konferencji wzięli udział m.in.: wieloletni przewodniczący Rady 
Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki 
Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody woj. 
małopolskiego, prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Na 
konferencję przybył także dyrektor TPN Paweł Skawiński. 
28 marca w Bielsku-Białej odbyła się organizowana przez nas konferencja ,,Rozwój turystyki 
w Karpatach – strategie, zagrożenia i szanse”. Głównym celem konferencji było wskazanie na 
zagrożenia jakie niesie ze sobą realizacja turystyki masowej na cennych przyrodniczo 
obszarach Karpat i promocja form turystyki przyjaznej środowisku. Wśród gości znaleźli się 
przedstawiciele parków krajobrazowych, nadleśnictw, naukowcy, przyrodnicy, 
przedstawiciele lokalnych społeczności i władze samorządowe. 
22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi zaprezentowaliśmy działalność Pracowni oraz film „Dzikie 
Karpaty” w MDK w Przeworsku. 
29-30 maja nasz przedstawiciel uczestniczył w nagrywaniu materiałów informacyjnych do 
programu Kanał E, który to został wyemitowany w TVP1 w połowie czerwca. Tematyka 
programu to konflikt w sprawie Kasprowego Wierchu. 
W maju nasz przedstawiciel wziął udział w programie „Wielkie sprzątanie” (TVP 1). 
Odcinek dotyczył konfliktu wynikającego z rozbudowy infrastruktury drogowej w na 
obszarach chronionych Województwa Podlaskiego. 
9 czerwca - 15 lipca wystawa Dzika Polska była prezentowana w Muzeum Podkarpackim w 
Krośnie. 
21 lipca nasz przedstawiciel wziął udział w otwarciu wystawy Dzika Polska w Kazimierzu 
Dolnym w Kazimierskim Ośrodku Kultury. 
30 lipca nasz przedstawiciel udzielił wywiadu dla Rzeczypospolitej w sprawie prowadzonej 
kampanii na rzecz ocalenia Doliny Rospudy oraz problemów wynikających z realizacji 
inwestycji liniowych. 
8 sierpnia nasz przedstawiciel wziął udział w filmie realizowanym przez Marcina 
Krzyżańskiego na zamówienie TV2 pt. „100 tys bocianów” i pomaga ekipie filmowej w 
terenie. 
25 sierpnia nasz przedstawiciel wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu regionalnego 
organu opiniodawczo-doradczego do spraw przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej 
inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Spotkanie odbyło się w 
siedzibie RDLP Krosno, również z udziałem przedstawicieli wszystkich Nadleśnictw oraz 
parków krajobrazowych. 
13 – 15 września w Poznaniu nasi przedstawiciele wzięli udział w międzynarodowej 
konferencji naukowo – technicznej, poświęconej oddziaływaniu infrastruktury transportowej 
na przestrzeń przyrodniczą. Była to pierwsza konferencja, na tak dużą skalę, w Polsce. 
Podczas jej trwania przedstawiono i omówiono głównie wyniki badań oraz rozwiązania 
techniczne, które zmniejszają negatywny wpływ istniejącej i planowanej sieci transportowej 



na dziką faunę. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, jako jedyny NGOs przedstawiła swoje 
stanowisko w tej sprawie, przedstawiając wyniki monitoringu dróg ekspresowych i autostrad. 
15 września w Zawierciu w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”, odbył się wernisaż 
wystawy Dzika Polska. Wystawa była częścią programu edukacyjnego organizowanego przez 
Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” z Zawiercia. 
28 września w Gdańsku w Strzelnicy św. Jerzego w siedzibie Stowarzyszenia Architektów 
Polskich Oddział Wybrzeże, odbył się wernisaż wystawy Dzika Polska. Wystawa była 
zorganizowana dzięki Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z Gdańska. W 
uroczystości uczestniczyło ponad 60 osób współpracujących z CIiEE oraz reprezentujących 
instytucje, uczelnie oraz organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody oraz 
przedstawiciele mediów - TVP 2, Gazety Wyborczej, Dziennika Bałtyckiego, Radia Gdańsk. 
29 września - 13 października wystawa Dzika Polska była prezentowana w Gdańsku w 
Strzelnicy św. Jerzego, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże.  
17 października w Opolu, w Hollu Urzędu Marszałkowskiego odbył się wernisaż wystawy 
Dzika Polska.  
2 listopada nasz przedstawiciel uczestniczył w krótkim spotkaniu w Radio Bis na temat 
inicjatyw lokalnych. 
3 listopada nasz przedstawiciel był gościem studentów socjologii z Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie mówił na temat  Pracowni i głębokiej ekologii. 
9 listopada w TVP Szczecin nasi przedstawiciele wzięli udział w nagraniu jednego z 
odcinków programu „Rue Wertz 60”, który poświęcony jest instytucjom Unii Europejskiej.  
Odcinek, w którym brali udział przedstawiciele Pracowni, poświęcony był petycjom i skargom 
jakie obywatele lub organizacje mogą składać do UE. Ludzie Pracowni dzielili się 
doświadczeniami z zakresu tego co dzieje się z petycją w sprawie kolei na Kasprowy Wierch. 
15 listopada w Krakowie, w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska odbyło się 
spotkanie członków i partnerów Inicjatywy na rzecz Ekoregionu Karpackiego. Celem 
spotkania było stworzenie wizji działań Inicjatywy CERI w Polsce. 
20 listopada w Kędzierzynie Koźlu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż 
wystawy Dzika Polska. Wernisaż rozpoczął się projekcją filmu „Dzikie Karpaty”, który zrobił 
niesamowite wrażenie na uczestnikach imprezy, a obecni na niej byli m.in. prezydent miasta, 
młodzież z kędzierzyńsko-kozielskich szkół średnich oraz lokalne media. 
21 listopada nasza przedstawicielka wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej, dot. ochrony 
bioróżnorodności Karpat, w ramach spotkania Inicjatywy na rzecz Ekoregionu Karpackiego 
CERI w Popradzie na Słowacji. CERI w założeniu ma pełnić rolę społecznego ramienia 
tworzenia i właściwej implementacji międzynarodowego prawa ochrony Karpat, tzw. 
Konwencji Karpackiej. 
11 grudnia nasz przedstawiciel wziął udział w spotkaniu w RDLP Krosno w ramach prac 
organu regionalnego powołanego w sprawie przeprowadzenia w roku 2006-2007 
powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
12 grudnia nasz przedstawiciel wygłosił prelekcję poświęconą działalności Pracowni na polu 
ochrony korytarzy migracyjnych przy budowie dróg szybkiego ruchu w ramach konferencji w 
Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zorganizowanej pod 
patronatem Prof. Henryka Okarmy i Pani Konserwator Przyrody woj. małopolskiego Bożeny 
Kotońskiej. 
12 grudnia w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie miała miejsce 
konferencja prasowa poświęcona prezentacja wyników raportu „Wpływ turystyki masowej na 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat, raport z monitoringu zagospodarowania i 
wykorzystania turystycznego polskich gór”. Media obecne na promocji: Radio Kraków, 
Radio Vox, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza. 



12 grudnia nasz przedstawiciel gościł w studio Radia Kraków, gdzie wypowiadał się na 
temat działań Pracowni oraz wyników raportu. Tego samego dnia nasz przedstawiciel także 
udzielił wywiadu radiu Vox, w którym poruszył problem zagospodarowania obszaru polskich 
gór oraz nierespektowania prawa ochrony przyrody na górskich obszarach Natura 2000. 
14 grudnia nasz przedstawiciel wziął udział w realizacji programu nt. wyciągu na górę Jasło, 
którym kilka dni później został pokazany w wiadomościach TVP Rzeszów. 
16-17 grudnia w naszym ośrodku i na Koziej Górze odbyło się świętowanie Przesilenia 
Zimowego. 
 
Zdarzenia prawne 
 
25 marca w ośrodku Pracowni w Bystrej odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wybrano nowy, pięcioosobowy Zarząd. 
Prezesem wybrany został Radosław Ślusarczyk, wiceprezesami - Krzysztof Wojciechowski  
i Grzegorz Bożek, skarbnikiem Radosław Szymczuk, sekretarzem Alina Kula. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Bożena Karolina Bielenin, Rafał Jakubowski i Iwona Kukowka.  
 

 
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów 
prawa. Dochód z prowadzonej działalności przeznacza się wyłącznie na cele statutowe, nie 
może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia. 
 

IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH. 
 
W roku 2006 Stowarzyszenie uzyskało przychody statutowe w kwocie 318.039,12 zł, w tym: 
1) dotacje 178.658,74 zł 
2) darowizny 91.039,10 zł 
3) darowizny 1% - 8121,14 zł 
4) składki członkowskie 2305,00 zł 
5) przychody z odpłatnej działalności statutowej 37.915,14 zł 
Ponadto uzyskano przychody finansowe 16,98 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 12,05 
zł. 

 
V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 

W roku 2006 Stowarzyszenia poniosło następujące koszty: 
1) koszty zadań statutowych w kwocie 279.315,41 zł, w tym: 

- w ramach działalności nieodpłatnej – 240.452,61 zł 
- w ramach działalności odpłatnej – 38.862,80 zł 

2) koszty administracyjne w kwocie 21.956,28 zł 
- zużycie materiałów i energii 1542,74 zł 
- usługi obce 4330,60 zł 
- podatki i opłaty 1257,20 zł 
- wynagrodzenia 3709,08 zł 
- amortyzacja 9418,78 zł 
- pozostałe koszty 1697,88 zł 
3) pozostałe koszty – 7177,91 zł 
4) koszty finansowe – 2753,25 zł. 



 
VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 
 

1. Liczba zatrudnionych osób - stan na dzień 31.12.2006r. - 4 osoby 
- 1 osoba zatrudniona przy odpłatnej działalności pożytku publicznego (na pól etatu) 
- 2 osoby zatrudnione przy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pełne etaty) 
- księgowa (pełny etat). 
2. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań statutowych (bez premii i nagród) z 
podziałem na tytuły zatrudnienia: 
1) z tytułu umów o pracę – 108.129,24 zł  
2) z tytułu umowy zlecenia – 6.202,40 zł 
3) z tytułu umów o dzieło – 38.407,96 zł 
4) z tytułu pełnienia służby zastępczej w organizacji pożytku publicznego – 8320,00 zł (z 
czego Stowarzyszenie pokryło kwotę 1718,04 zł, a pozostała została zrefundowana przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach).  
Nie wypłacono wynagrodzeń członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia z tytułu 
pełnionych funkcji (praca społeczna). 
2. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2006r.: 
a/ Bank PKO BP I Oddział Bielsko–Biała – na rachunku bieżącym 4.147,01 zł, na rachunku 
pomocniczym 64.501,48 zł. 
b/ Bank Spółdzielczy w Bystrej – rachunek bieżący: 37.549,91 zł. 
3. Stowarzyszenie nabyło w 2006r. grunt w celach statutowych (ochrony przyrody doliny 
Rospudy) – wartość księgowa tego środka trwałego wyniosła 2234,32 zł. 
3. Na dzień 31.12.2006r. Stowarzyszenie posiadało należności w kwocie 17.583,96 zł. 
4. Na dzień 31.12.2006r. Stowarzyszenie posiadało zobowiązania w wysokości 2440,20 zł.  
5. W roku 2006 Stowarzyszeniu nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
6. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2006r. posiadało zobowiązanie z tytułu podatku VAT w 
kwocie 144,26 zł. 
W roku 2006 Stowarzyszenie składało comiesięczne deklaracje podatkowe PIT-4 oraz 
deklaracje ZUS przy pomocy programu PŁATNIK. 
Stowarzyszenie nie składało deklaracji CIT-2 zgodnie z oświadczeniem złożonym w Urzędzie 
Skarbowym. 
 
7. W roku 2006 w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono żadnych kontroli. 
 

VII. ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO - stan na 31.12.2006r. 
 

Stowarzyszenie posiada następujący majątek trwały: 
1. grunt - wartość księgowa netto na 31.12.2006r. – 2.234,32 zł. 
2. budynek – wartość księgowa netto na 31.12.2006r. – 204.564,73 zł 
3. urządzenia i maszyny biurowe - wartość księgowa netto na 31.12.2006r. – 4.111,84 zł 
razem: 210.910,89 zł. 

 


