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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica CZESKA Nr domu 15A Nr lokalu 5

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-902 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 519185668

Nr faksu E-mail info@stop.eko.org.pl Strona www www.stop.eko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-08-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14010010900000 6. Numer KRS 0000224465

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Alicja Zielińska Prezes TAK

Alina Gerlée Wiceprezes TAK

Magdalena Dominika 
Dziadosz

Sekretarz TAK

Mirosław Zbigniew 
Gwiazdowicz

Skarbnik TAK

Joanna Elżbieta Pijanowska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Renata Szmit Przewodnicząca Komisji TAK

Jolanta Małgorzata 
Adamczyk

Członek Komisji TAK

Mieczysław Piotr 
Kondraciuk

Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze 
Warszawy i jej okolic,
2. Poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza 
awifauny Warszawy i jej okolic,
3. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich 
bytowania i możliwości ochrony.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a. prowadzenie i propagowanie działań na rzecz ochrony terenów cennych 
dla ptaków, poprzez wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów oraz 
pokrywanie z funduszy STOP właścicielom gruntów strat spowodowanych 
ich użytkowaniem w sposób sprzyjający ptakom i zalecany przez STOP,
b. podejmowanie działań mających na celu ochronę przed degradacją 
terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym, 
waloryzację siedlisk ptaków, renaturalizację terenów cennych dla ptaków,
c. działalność interwencyjna w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk wynikających z ustawy o 
ochronie przyrody, w szczególności przez:
– występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów 
prawnych w postępowaniu w razie naruszenia przepisów dotyczących 
ochrony przyrody i środowiska,
– współprace z organizacjami samorządowymi i instytucjami 
państwowymi w egzekucji obowiązków wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
d. opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów funkcjonalnych oraz wszelkich działań 
mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk,
e. współprace z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach w kraju i 
za granicą,
f. współudział w akcjach i pracach związanych z ornitologią 
organizowanych na terenie Polski i poza granicami kraju,
g. inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych i akcji 
ornitologicznych oraz publikowanie wyników tych prac,
h. uczestnictwo lub organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, 
zebrań, dyskusji, odczytów, konkursów, wycieczek, o tematyce zbieżnej z 
celami statutowymi,
i. działalność informacyjną i dydaktyczno-oświatową mającą na celu 
upowszechnienie wiedzy o ptakach, a zwłaszcza:
– popularyzację idei ochrony przyrody i ornitologii oraz działalności STOP 
w środkach masowego przekazu,
– opracowywanie i wytwarzanie materiałów edukacyjnych i 
informacyjnych,
– współpracę ze szkolnictwem,
j. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, 
zawodowymi, gospodarczymi, społecznymi w zakresie propagowania i 
realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
k. udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

I. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i 
ich siedlisk 

1. Akcja „Nie strzelaj w Sylwestra, strach zwierząt nie jest zabawny”. Prowadziliśmy na stronie STOP na 
Facebooku akcję uświadamiającą zagrożenia, jakie dla zwierząt niosą fajerwerki. Zachęcaliśmy do 
zrezygnowania z tej formy „zabawy”. Wraz z Fundacją Noga w Łapę wystosowaliśmy apel do prezydent 
Warszawy o zaprzestanie organizowania w Warszawie pokazów fajerwerków i zastąpienie ich 
alternatywnymi atrakcjami, takimi, jak np. pokazy laserowe.

4. Wspieraliśmy aktywnych obrońców ptaków występujących na terenach zielonych i osiedlach, 

Druk: MPiPS 2



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

doradzając jak osoby te mają działać, pisząc pisma do spółdzielni  mieszkaniowych, z którymi miały 
problemy itd. Doradzaliśmy jak chronić ptaki związane z budynkami.

5. Braliśmy udział w działaniach koalicji organizacji pozarządowych na rzecz ochrony Parku 
Skaryszewskiego przed hałaśliwymi imprezami oraz wjazdem aut. Uczestniczyliśmy jako przedstawiciele 
koalicji w spotkaniach a urzędnikami miejskimi i innymi osobami zainteresowanymi parkiem.

6. W celu ochrony przyrody Lasu Bemowskiego złożyliśmy wniosek do Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice na podstawie Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 
27.04.2017 oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 (zmieniającej uchwały) w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Babice” Uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 1 czerwca 2006.

7. Złożyliśmy uwagi dotyczące "ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz ustawy o ochronie przyrody.".  Informowaliśmy członków i sympatyków STOPu o możliwości 
złożenia uwag i zachęcaliśmy ich do tego. 

10. Doradzaliśmy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym jak dbać o ptaki, prawidłowo je 
dokarmiać, nie montować kolców przeciw gołębiom itd. Przekazywaliśmy też materiały informacyjne na 
ten temat.

12. Braliśmy udział jako strona w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przedsięwzięcia 
polegającego na budowie trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – trasa Mostu 
Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Działania te miały na celu ochronę 
cennych przyrodniczo terenów ogrodów działkowych wzdłuż ul. Międzynarodowej przed zamianą ich 
części na torowisko tramwajowe. Prowadziliśmy współpracę z samorządami Saskiej Kępy i Kamionka 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi i aktywistami zaangażowanymi w tę sprawę. Akcję 
dotyczącą ratowania terenów zielonych przed linią tramwajową promowaliśmy na naszej stronie www i 
Facebooku STOPu.

13. Wspieraliśmy grupę wolontariuszy tworzących tzw. Ptasi Patrol, apelując o przekazywanie 1% dla 
Fundacji Noga w Łapę prowadzącej PP, namawiając do kupowania kalendarzy PP i do wolontariatu w 
PP.

II. Przez cały rok udzielaliśmy porad mailowych i telefonicznych osobom, które zwracały się do nas z 
prośbą o radę. Porady dotyczyły głównie pomocy znalezionym ptakom: osłabionym, rannym, pisklętom, 
ale także ptaków zagrożonych przez remont budynku lub wycinkę drzew. Udzielono kilkudziesięciu 
porad mailowych oraz telefonicznych osobom z całej Polski. 

III. Projekt „Skarby warszawskiej przyrody” edycja III, dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
79,12% (dla całości dwuletniego projektu, trwającego w latach 2016-17), w kwocie 14 500 zł, finansowy 
wkład własny STOP wyniósł 2 314,03 zł. Praca wolontariuszy w projekcie miała wartość 1 450 zł. 
Zadania projektowe realizowaliśmy od stycznia do sierpnia 2017 r.)
Projekt obejmował 100 spacerów przyrodniczych na terenach cennych przyrodniczo. Spacery 
przeznaczone były dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z warszawskich placówek edukacyjnych. 
Wzięło w nich udział więcej osób niż zakładaliśmy jako efekt projektu. Zamiast przewidywanych ok. 
1600 osób, w spacerach udział wzięło łącznie 2119 osób, w tym 1901 dzieci i młodzieży. Dorosłych 
uczestników spacerów (opiekunów i nauczycieli) było łącznie 218 osób (łączna liczba osób 
uczestniczących w spacerach tylko w jednym roku III edycji projektu niemal wypełniła założenia 
dwuletniego projektu, wg. których w ciągu dwóch lat w spacerach miało wziąć udział 2500 osób). 
Otrzymaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne, zarówno od dzieci, jak i nauczycieli i rodziców, 
którzy towarzyszyli dzieciom w naszych zajęciach terenowych. Wskazują one, iż dzięki spacerom 
wzrosła świadomość ekologiczna uczestników, ich poziom wiedzy i zainteresowanie przyrodą. 

IV. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ptaków i ich ochrony 

Jak co roku organizowaliśmy spotkania, w czasie których odbywały się prelekcje otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych, które cieszyły się dużym powodzeniem. W sumie na prelekcjach obecnych było 
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kilkaset osób. 

Łącznie na spotkaniach STOP odbyło się 7 prelekcji, dodatkowo odbyło się kilka innych spotkań 
popularyzujących ptaki i ochronę przyrody, w organizacji których STOP brał udział.

Odbyły się następujące prelekcje:

25. stycznia – prelekcja o Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych - Tomasz Chodkiewicz z MiIZ PAN 
oraz OTOP. 

16. lutego – „Występowanie, liczebność i wybrane aspekty biologii mandarynki Aix galericulata w 
Warszawie” - Łukasz Wardecki, Fatima Hayatli, Dawid Sikora, Jan Rapczyński.

11. kwietnia - „Ptaki Pola Mokotowskiego” - Beata Kojtek, OTOP.

12. czerwca – „Atlasy awifauny miast w Europie” -  prof. Maciej Luniak, MiIZ PAN.

17. października – Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków i Wydział Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego zorganizowały wspólnie spotkanie z dr hab. Bogdanem Jaroszewiczem, który wygłosił 
wykład “Czy Puszcza Białowieska umiera?”.

22. listopada – „Sukces lęgowy wybranych gatunków ptaków na terenie zurbanizowanym przy różnych 
zagęszczeniach ptaków krukowatych ¬”- Krzysztof Janus, SGGW. 

12. grudnia - „Liczebność dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójplaczastego w Puszczy Białowieskiej w 
latach 2011-2017” - Krzysztof Kajzer

Odbyło się także nieformalne „ptasie spotkanie” integracyjne miłośników ptaków i przyrody w kawiarni 
(31. maja). 

V. Organizacja bezpłatnych, otwartych wycieczek ornitologicznych 

Wycieczka ornitologiczna na terenie ogródków działkowych w okolicy ul. Międzynarodowej (4. 
czerwca). Ogrody działkowe wzdłuż ul. Międzynarodowej stanowią jeden, cenny i spójny ekosystem z 
Parkiem Skaryszewskim i Błoniami Elekcyjnymi. To zielone płuca prawobrzeżnej Warszawy. Tramwaje 
Warszawskie chcą zamienić część tego terenu zielonego w torowisko, twierdzą, że nie jest to teren 
wartościowy przyrodniczo. Nie zgadzają się z tym przyrodnicy i mieszkańcy Pragi Południe. Wspólnie 
walczymy o to, by te tereny nie zostały zniszczone, by pozostały oazą spokoju i zieleni dla ludzi i 
zwierząt.

Ptasie Chóry. Jak co roku zorganizowaliśmy specjalny spacer ornitologiczny pod nazwą Ptasie Chóry. 
Odbywa się on w drugi weekend maja bardzo wcześnie rano i poświęcony jest nauce rozpoznawania 
ptasich głosów. W tym roku 7. maja, o godz. 5.00, w Ptasich Chórach, które prowadzili Krzysztof Kajzer i 
Magda Dziadosz w parku Skaryszewskim uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Europejskie Dni Ptaków. W dniu 1. października odbył się STOPowy spacer ornitologiczny w ramach 
Europejskich Dni Ptaków organizowanych pod egidą OTOP i Birdlife International. W wycieczce udział 
wzięło kilkadziesiąt osób. 

VI. Udział w wydarzeniach, które są dobrą okazją do popularyzacji misji stowarzyszenia, dzielenia się z 
ludźmi wiedzą o ptakach i ochronie przyrody. W maju (13. maja) STOP wziął udział w kolejnej edycji 
Warszawskich Dni Recyklingu, która odbyła się przy Urzędzie Dzielnicy Praga Południe. W roku 2017 
wzięliśmy udział także w obchodach Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim (4. czerwca), Pikniku Naukowym 
organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik (3. czerwca na Stadionie Narodowym). 
Mieliśmy stoiska prowadzone przez wolontariuszy. Można było z nich zagrać w opowiadającą o życiu 
rybitw grę planszową w skali makro, gdzie uczestnik jest pionkiem na dużej planszy. Na naszym stoisku 
rozdawaliśmy ulotki o ochronie ptaków, organizowaliśmy konkursy wiedzy o ptakach (z nagrodami w 
postaci materiałów edukacyjnych), odpowiadaliśmy na pytania dotyczące ptaków, demonstrowaliśmy 
prawidłowe budki lęgowe, uczyliśmy jak prawidłowo dokarmiać ptaki.

VII. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie 
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W celu promocji działań Stowarzyszenia oraz budowania społeczności wokół prowadzonych akcji i 
projektów prowadzimy oficjalne konto Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków na portalu 
Facebook.com. Umieszczane są tam informacje o aktualnych wydarzeniach, wycieczkach i spotkaniach 
a także posty o charakterze edukacyjnym dotyczące przyrody, głównie awifauny. 

Jak co roku w Internecie publikowaliśmy wiele treści edukacyjnych. Edukowaliśmy na temat 
dokarmiania ptaków, wieszania budek lęgowych, pomocy pisklętom, kaczkom gniazdującym na 
wysokich piętrach, ptakom zagrożonym zamurowaniem w czasie remontu budynków i poszkodowanym 
ptakom, interweniowania, gdy ptaki są zagrożone i innych form pomocy. Udostępnialiśmy publikacje 
przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą ptaków. 

Prowadzimy stronę internetową www.stop.eko.org.pl, na której informujemy o bieżących 
wydarzeniach, wycieczkach, spotkaniach itp. Znajduje się na niej także część dotycząca poradnictwa i 
wskazówek dotyczących ochrony ptaków. 

Informowaliśmy o problemach ochrony przyrody oraz zwierząt i o tym co ich sympatycy mogą zrobić by 
im pomóc. Apelowaliśmy o podpisywanie petycji i pisanie listów do władz w sprawach ważnych dla 
ochrony przyrody.

VIII. Wystąpienia w mediach

Ważną częścią misji STOP jest edukowanie ludzi dla ochrony ptaków i przyrody. Do największej liczby 
osób można dotrzeć poprzez massmedia, dlatego staramy się edukować poprzez media. Przykładowe 
wystąpienia STOP w mediach w roku 2017:

styczeń 2017, TVN24: materiał o dokarmianiu ptaków zimą.

26.01., Radio Dla Ciebie, program Elżbiety Uzdańskiej – audycja publicystyczno-reporterska nadawana 
od poniedziałku do czwartku od 14:00 do 15:00: materiał o „tramwaju przez działki” – mieszkańcy i 
organizacje walczą o ochronę terenów zielonych przed zamianą na torowisko 
http://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-tramwaj-na-goclaw/

luty 2017, radio Kolor: jak chronić ptaki przed kotami (dzwoneczki na obrożach kotów) 
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_radia.php?kw=02f22288299789a602f2220000251f73
01.03., Tok Fm, program Jakuba Janiszewskiego: wycinka drzew a okres lęgowy ptaków 
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Okres-legowy-ptakow-szansa-dla-uratowania-drzew-przed-
wycinka/46892
03.03., Portal Świat Rolnika: wiosenne powroty ptaków, jak pomagać ptakom, a nie szkodzić  
http://swiatrolnika.info/component/content/article?id=2919:ptaki-wracaja-idzie-wiosna-wideo 

30.03., internetowa Gazeta Wyborcza: Praga Południe. 14 organizacji apeluje o plan dla ogródków 
działkowych przy Waszyngtona (mieszkańcy i organizacje walczą o ochronę terenów zielonych przed 
zamianą na torowisko):
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21566650,praga-poludnie-14-organizacji-apeluje-o-
plan-dla-ogrodkow-dzialkowych.html

01.04., Radio Dla Ciebie: reportaż o ochronie drzew, spotkaniu z arborystą w Parku Skaryszewskim, 
działaniach, które odbyły się w ramach projektu z budżetu obywatelskiego, złożonego przez prezeskę 
STOPu http://www.rdc.pl/informacje/chirurdzy-drzew-beda-leczyc-park-skaryszewski-zobacz-
posluchaj/

02.04., TVP: „tramwaj przez działki” – mieszkańcy i organizacje walczą o ochronę terenów zielonych 
przed zamianą na torowisko http://warszawa.tvp.pl/29767986/tramwaj-na-goclaw-pojedzie-w-2021-
roku

27.05., Polskie Radio Czwórka: o ptaszeniu, ptakach w mieście w audycji Pasjonauci: 
http://www.polskieradio.pl/10/4891/Artykul/1770086,Pasjonauci-27-maja-godz-1105

30.05. TVP, audycja „Pytanie na śniadanie”: młode ptaki, czyli podloty, ptasia literatura (Rzecz o 
ptakach), pomaganie ptakom i ptasie interwencje https://pytanienasniadanie.tvp.pl/31225234/ptaki-
w-miescie   
30.05., Polskie Radio Trójka, reporter Kuba Witkowski: młode ptaki, które nie potrzebują pomocy czyli 
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podloty.
04.06., Polskie Radio Czwórka , audycja "Ptaszenie" czyli medytacja na łonie natury 
https://www.polskieradio.pl/10/4893/Artykul/1772135,Ptaszenie-czyli-medytacja-na-lonie-natury
21.07. Radio aktywne, audycję prowadzi Piotr Olesiejuk: o ptakach i ptasiej literaturze (Rzecz o 
ptakach).

25.07., TVP Kultura: o STOPie i ptakach w mieście oraz ptasiej literaturze (Rzecz o ptakach) 
https://vod.tvp.pl/video/studio-kultura-rozmowy,25072017-dorota-wroblewska,33093037

29.07., - Tok Fm, audycja Doroty Sumińskiej „Wierzę w zwierzę”: o ptakach w budynkach, zagrożeniach 
i ochronie http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-pomagac-ptakom-w-miescie/52146
 
16.08. Tok Fm, audycję prowadzi Agata Kowalska: o polowaniach na ptaki, kampania „Niech Żyją!” 
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Bazanty-Kuropatwy-Slonki-Kaczki-Gesi-Dlaczego-mysliwi-strzelaja-do-
ptakow-Z-Dorota-Zielinska-rozmawiala-Agata-Kowalska/52787

26.08. Polskie Radio 24, audycję prowadzi Jakub Kukla: o ptakach w budynkach i w mieście 
http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1833764,Ptaki-w-budynkach-sa-chronione-przez-prawo

28.08. TVP, audycja „Pytanie na śniadanie”: ptasie migracje, bociany 
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/33761920/koniec-lata-bociany-odlatuja-do-cieplych-krajow

13.10. Polskie Radio Czwórka, audycję prowadzi Anna Hardej (rozmowa o czapli podzielona na trzy 
części):
http://www.polskieradio.pl/10/6070/Artykul/1884692,Najlepszy-dzien-tygodnia-13-pazdziernika-
godz-0601
http://www.polskieradio.pl/10/6070/Artykul/1884780,Najlepszy-dzien-tygodnia-13-pazdziernika-
godz-0705
http://www.polskieradio.pl/10/6070/Artykul/1884880,Najlepszy-dzien-tygodnia-13-pazdziernika-
godz-0804

IX. Publikacje dotyczące ptaków, popularyzujące zainteresowanie ptakami i ochronę przyrody

W czasopiśmie przyrodniczym dla młodych czytelników „Głos Przyrody”  powstała seria artykułów 
„Ptaszenie jest fajne” pod patronatem STOP, autorstwa Doroty Zielińskiej. W roku 2017 ukazało się w 
„Głosie Przyrody” 5 artykułów o ptasiej tematyce pod patronatem STOP .

X. Dwa projekty chroniące drzewa w ramach budżetu obywatelskiego Warszawy
Prowadziliśmy kampanię informacyjną i promocyjną dotyczącą dwóch projektów ochrony drzew 
złożonych w ramach budżetu obywatelskiego Warszawy na Pradze Południe: "Ochrona drzew Saskiej 
Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań…" i "Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego – wiązania 
elastyczne w koronach drzew na podstawie ekspertyzy dendrologicznej ". Projekty te miały na celu 
objęcie kilkuset wiekowych drzew specjalistycznymi działaniami, które pozwolą przedłużyć im życie i 
sprawić, że będą bezpieczne dla przechodniów. Obecnie w Warszawie drzewa, które potrzebują 
pomocy są przede wszystkim przycinane lub wycinane. Chcemy to zmienić. Dzięki projektom, które 
piszemy i rekomendujemy urzędnicy będą mogli stosować nowoczesne zabiegi ratujące te drzewa. Są 
to wiązania elastyczne w koronach, żeby drzewa się nie rozłamywały, mikoryzy oraz zabiegi 
poprawiające dostęp powietrza do korzeni drzew. Dodatkowo w projektach przewidziano edukacyjne 
spotkania z dendrologami/arborystami, w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców, aktywistów 
miejskich i urzędników, aby lepiej wiedzieli jak oceniać stan drzew i jak je chronić. Projekty zyskały 
uznanie mieszkańców, którzy oddali na nie swój głos. W efekcie projekty te uzyskały akceptację i będą 
realizowane w roku 2018.

XI. Wieże lęgowe dla jerzyków: w 2017 r. zimą przeprowadziliśmy czyszczenie i przegląd miejsc 
lęgowych w wieży na Białołęce (wraz z Adamem Tarłowskim, ornitologiem bardzo doświadczonym w 
projektowaniu, budowie i kontrolowaniu budek dla ptaków i innych sztucznych siedlisk dla zwierząt). W 
kilkunastu budkach w wieży stwierdziliśmy ślady aktywności jerzyków (materiał gniazdowy, gniazda). 
Dokonaliśmy kontroli 2 wież lęgowych w Dzielnicy Praga-Południe, na Błoniach Elekcyjnych na 
Kamionku (kilkadziesiąt miejsc lęgowych). 
Doradzaliśmy osobom i organizacjom oraz urzędnikom z innych miast chcącym zbudować wieże dla 
jerzyków.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

8000

55

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Działamy na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności ptaków.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Projekt „Skarby 
warszawskiej przyrody” 
edycja III, 
dofinansowany ze 
środków m. st. 
Warszawa w 79,12% (w 
stosunku do całości 
dwuletniego projektu, 
trwającego w latach 
2016-17), w kwocie 14 
500 zł, finansowy wkład 
własny STOP wyniósł 2 
314,03 zł. Praca 
wolontariuszy w 
projekcie miała wartość 
1 450 zł. Zadania 
projektowe 
realizowaliśmy od 
stycznia do sierpnia 
2017 r.)
Projekt obejmował 100 
spacerów 
przyrodniczych na 
terenach cennych 
przyrodniczo. Spacery 
przeznaczone były dla 
zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży z 
warszawskich placówek 
edukacyjnych. Wzięło w 
nich udział więcej osób 
niż zakładaliśmy jako 
efekt projektu. Zamiast 

85.59.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 7
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przewidywanych ok. 
1600 osób, w spacerach 
udział wzięło łącznie 
2119 osób, w tym 1901 
dzieci i młodzieży. 
Dorosłych uczestników 
spacerów (opiekunów i 
nauczycieli) było łącznie 
218 osób (łączna liczba 
osób uczestniczących w 
spacerach tylko w 
jednym roku III edycji 
projektu niemal 
wypełniła założenia 
dwuletniego projektu, 
wg. których w ciągu 
dwóch lat w spacerach 
miało wziąć udział 2500
 osób). Otrzymaliśmy 
bardzo pozytywne 
informacje zwrotne, 
zarówno od dzieci, jak i 
nauczycieli i rodziców, 
którzy towarzyszyli 
dzieciom w naszych 
zajęciach terenowych. 
Wskazują one, iż dzięki 
spacerom wzrosła 
świadomość 
ekologiczna 
uczestników, ich 
poziom wiedzy i 
zainteresowanie 
przyrodą.

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Spotkania i prelekcje 
popularyzujące wiedzę 
na temat ptaków i ich 
ochrony, otwarte dla 
wszystkich 
zainteresowanych, 
które cieszyły się dużym 
powodzeniem. W 
sumie na prelekcjach 
obecnych było kilkaset 
osób. 

Łącznie na spotkaniach 
STOP odbyło się 7 
prelekcji, dodatkowo 
odbyło się kilka innych 
spotkań 
popularyzujących ptaki 
i ochronę przyrody, w 
organizacji których 
STOP brał udział.

Odbyły się następujące 
prelekcje:

25. stycznia – prelekcja 
o Monitoringu 
Pospolitych Ptaków 

85.59.B
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Lęgowych - Tomasz 
Chodkiewicz z MiIZ PAN 
oraz OTOP. 

16. lutego – 
„Występowanie, 
liczebność i wybrane 
aspekty biologii 
mandarynki Aix 
galericulata w 
Warszawie” - Łukasz 
Wardecki, Fatima 
Hayatli, Dawid Sikora, 
Jan Rapczyński.

11. kwietnia - „Ptaki 
Pola Mokotowskiego” - 
Beata Kojtek, OTOP.

12. czerwca – „Atlasy 
awifauny miast w 
Europie” -  prof. Maciej 
Luniak, MiIZ PAN.

17. października – 
Stołeczne Towarzystwo 
Ochrony Ptaków i 
Wydział Biologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 
zorganizowały wspólnie 
spotkanie z dr hab. 
Bogdanem 
Jaroszewiczem, który 
wygłosił wykład “Czy 
Puszcza Białowieska 
umiera?”.

22. listopada – „Sukces 
lęgowy wybranych 
gatunków ptaków na 
terenie 
zurbanizowanym przy 
różnych zagęszczeniach 
ptaków krukowatych 
¬”- Krzysztof Janus, 
SGGW. 

12. grudnia - 
„Liczebność dzięcioła 
białogrzbietego i 
dzięcioła 
trójplaczastego w 
Puszczy Białowieskiej w 
latach 2011-2017” - 
Krzysztof Kajzer

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Organizacja 
bezpłatnych, otwartych 
wycieczek 
ornitologicznych:

Wycieczka 

85.59.B
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ornitologiczna na 
terenie ogródków 
działkowych w okolicy 
ul. Międzynarodowej 
(4. czerwca). Ogrody 
działkowe wzdłuż ul. 
Międzynarodowej 
stanowią jeden, cenny i 
spójny ekosystem z 
Parkiem Skaryszewskim 
i Błoniami Elekcyjnymi. 
To zielone płuca 
prawobrzeżnej 
Warszawy. Tramwaje 
Warszawskie chcą 
zamienić część tego 
terenu zielonego w 
torowisko, twierdzą, że 
nie jest to teren 
wartościowy 
przyrodniczo. Nie 
zgadzają się z tym 
przyrodnicy i 
mieszkańcy Pragi 
Południe. Wspólnie 
walczymy o to, by te 
tereny nie zostały 
zniszczone, by 
pozostały oazą spokoju 
i zieleni dla ludzi i 
zwierząt.
Ptasie Chóry. Jak co 
roku zorganizowaliśmy 
specjalny spacer 
ornitologiczny pod 
nazwą Ptasie Chóry. 
Odbywa się on w drugi 
weekend maja bardzo 
wcześnie rano i 
poświęcony jest nauce 
rozpoznawania ptasich 
głosów. W tym roku 7. 
maja, o godz. 5.00, w 
Ptasich Chórach, które 
prowadzili Krzysztof 
Kajzer i Magda Dziadosz 
w parku Skaryszewskim 
uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób.

Europejskie Dni 
Ptaków. W dniu 1. 
października odbył się 
STOPowy spacer 
ornitologiczny w 
ramach Europejskich 
Dni Ptaków 
organizowanych pod 
egidą OTOP i Birdlife 
International. W 
wycieczce udział wzięło 
kilkadziesiąt osób.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 11
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Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

74.90.Z 1. Opinie przyrodnicze dotyczące ochrony 
ptaków i nietoperzy przy remontach budynków 
(działalność gospodarcza - na podstawie umów z 
zarządcami i właścicielami nieruchomości). 
Wykonaliśmy opinie ornitologiczne i 
chiropterologiczne oraz jeden nadzór dotyczący 
kompensacji przyrodniczej – w sumie dla  5 
budynków. Związane to było z wielokrotnymi 
kontrolami sytuacji zwierząt chronionych i ich 
siedlisk w budynkach. Staraliśmy się 
dopilnować, aby zapisane w opiniach zalecenia, 
dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy, były 
respektowane.
2.  Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i 
żerowania ptaków oraz raporty ze zmian 
dynamiki populacji gatunków zagrożonych i 
chronionych. W 2017 roku STOP kontynuował 
całoroczny monitoring ptaków na Wiśle 
warszawskiej według stosowanej w poprzednich 
latach metodyki na podstawie umowy z 
urzędem m. st. Warszawa.

85.59.B 1. Szkolenie „Ekspertyzy ornito- i 
chiropterologiczne dla obiektów budowlanych” 
dla przyrodników, mające na celu zwiększenie 
liczby prawidłowo wykonanych ekspertyz, 
chroniących ptaki i nietoperze przed 
zamurowaniem, a inwestorów i budowlańców 
przed łamaniem prawa. Szkolenie dotyczyło 
biologii i ekologii ptaków i nietoperzy 
związanych z obiektami budowlanymi, ich 
ochrony, uwarunkowań prawnych, metodyki 
obserwacji i innych aspektów tej tematyki. 
Przeszkolono kilkanaście osób. Szkolenie 
zorganizowano w ramach działalności 
gospodarczej stowarzyszenia. Członkinie 
Ptasiego Patrolu – wolontariuszki Fundacji Noga 
w Łapę zostały przeszkolone bezpłatnie. 
2. 23 spacery z przewodnikiem,  ornitologiem, w 
których w sumie wzięło udział kilkuset 
miłośników ptaków. Dbaliśmy o to, by na 
miejsce zbiórki zawsze można było dojechać 
transportem publicznym. Część spacerów 
przebiegała trasami dostępnymi także dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.
3. Zorganizowano prelekcję o ptakach i 
ptaszeniu dla seniorów w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Serocku. 
4. Odbyło się 8 edukacyjnych spacerów 
przyrodniczych dla dzieci. 
5. Prelekcja dla dzieci o ptakach Wisły 
warszawskiej. 
6. Zajęcia edukacyjne o prawidłowym 
dokarmianiu ptaków w 14 przedszkolach w 
Warszawie. 
7. 2 edukacyjne spacery przyrodnicze z 
przewodnikiem w w języku angielskim: dla 
grupy młodzieży z Hiszpanii oraz emerytów z 
Wielkiej Brytanii.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 110,230.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23,930.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 86,300.92 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

14,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,430.00 zł

1,890.00 zł

7,540.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 86,300.92 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14,500.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6,991.99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 30,923.07 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 105,700.06 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

30,921.99 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

55,377.85 zł

0.00 zł

19,400.22 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 30,923.07 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

309.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 25,607.06 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 25,607.06 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

19,073.06 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19,073.06 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

6,534.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,644.74 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

489.18 zł

5.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

8,762.76 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Skarby Warszawskiej 
Przyrody - edycja III

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej warszawskich 
uczniów, a wraz z nimi 
nauczycieli i rodziców, poprzez 
bezpośredni kontakt z naturą 
oraz osobami zaangażowanymi 
w ochronę przyrody. 
Uświadomienie wartości 
przyrody i potrzeby jej ochrony 
oraz zwiększenie  
zainteresowania przyrodą.

miasto stołeczne Warszawa 14,500.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

659.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Zielińska, Alina Gerlee / 
25.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w praskich 
przedszkolach. Projekt budżetu partycypacyjnego na rok 2017 
np.: "Jak i czym - kampania dotycząca dokarmiania ptaków 
zimą"

Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga Północ

2,015.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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