
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

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

2005-01-04

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 Prezeska TAK

Alina Gerlée Wiceprezeska TAK

Magdalena Dominika 
Dziadosz

Sekretarz TAK

Mirosław Zbigniew 
Gwiazdowicz

Skarbnik TAK

Joanna Elżbieta Pijanowska Członkini 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

Członkini Komisji TAK

Mieczysław Piotr 
Kondraciuk

Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE STOŁECZNE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami STOP są:
a. ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze 
Warszawy i jej okolic,
b. poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza 
awifauny Warszawy i jej okolic,
c. szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich 
bytowania i możliwości ochrony.

Ponieważ uważamy, że nie da się ochronić przyrody, zwierząt bez 
powszechnego udziału i zrozumienia ze strony społeczeństwa, 
postanowiliśmy przede wszystkim realizować jak najwięcej wszelkiego 
rodzaju działań edukacyjnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Powyższe cele STOP realizuje przez:
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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Niestety w wyniku ograniczeń związanych z pandemią covid - 19 nasza działalność była ograniczona w porównaniu z 
poprzednimi latami. Mimo tego udało nam się przeprowadzić niżej opisane działania na rzecz ochrony przyrody. 
1. Zrealizowaliśmy 3 projekty z zakresu edukacji przyrodniczej: "Spotkania edukacyjne o przyrodzie w mieście", "Spotkania 
edukacyjne o przyrodzie w mieście - edycja II", "Przyrodnicze lato w mieście".
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W ramach projektu "Przyrodnicze lato w mieście" przeprowadziliśmy 36 przyrodniczych spotkań edukacyjnych w terenie (każde 
po około 1,5 godziny) dla adresatów zadania (w sumie 588 osób: dzieci i młodzieży z opiekunami). Realizacja projektu pozwoliła 
nawiązać kontakty nauczycieli, placówek edukacyjnych i uczestników projektu z przyrodnikami. Posłużyło to rozwijaniu dalszej 
współpracy związanej z edukacją przyrodniczą, która wykracza poza program szkolny i którą prowadziliśmy dla dzieci i młodzieży 
także po wakacjach. W ramach projektów "Spotkania edukacyjne o przyrodzie w mieście" i ""Spotkania edukacyjne o przyrodzie 
w mieście - edycja II" przeprowadziliśmy 87 przyrodniczych spotkań edukacyjnych dla 1312 mieszkańców Warszawy. Spotkania 
(najczęściej ok. 1,5 godz.) odbywały się w terenie, w formie spacerów przyrodniczych lub prelekcji (w ogrodzie przy ośrodku 
wsparcia seniorów). Zaletą takich spotkań było wyjście z pomieszczeń w kojącą zieleń, co było zdrowe i przyjemne, szczególnie, 
że na spotkaniach przyroda była na wyciągnięcie ręki. Istniała możliwość zamiany spaceru przyrodniczego na spotkanie 
stacjonarne i jedno spotkanie odbyło się właśnie w ten sposób, w ogrodzie przy OPS Bielany bo grupie seniorów bardzo na tym 
zależało - ze względu na problemy z mobilnością. Zadanie zwiększało świadomość ekologiczną uczestników poprzez 
zaangażowanie w poznawanie przyrody w mieście. Grupy uczestników (w przypadku dzieci i młodszej młodzieży: wraz z 
nauczycielami i opiekunami) były zabierane w teren tam, gdzie w mieście można znaleźć ciekawą i piękną przyrodę. W 
przyjemny, rekreacyjny sposób uczestnikom była przekazywana wiedza o miejskiej przyrodzie, o tym gdzie ją znaleźć, jak z niej 
korzystać jednocześnie ją chroniąc, nie szkodząc jej. Realizacja zadania pozwoliła pokazać uczestnikom przyrodę zarówno w 
bliskim otoczeniu jak i tą najcenniejszą, np. chronioną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.
Tematy spotkań edukacyjnych stanowiły dwa główne bloki tematyczne:
I. Przyroda na osiedlach i w ogrodach (placówek edukacyjnych czy np. domów seniora). Omawiane były tematy takie jak:
zwierzęta chronione w budynkach (ptaki, nietoperze) oraz w ich otoczeniu (ptaki, jeże, nietoperze i inne). Omawialiśmy siedliska 
ptaków i nietoperzy w budynkach, opisywaliśmy ich rolę w ekosystemie miejskim, informowaliśmy jak te zwierzęta chronić także 
podczas remontów budynków. Opowiadaliśmy też o życiu ptaków, jeży, nietoperzy i innych zwierząt w najbliższym otoczeniu 
zabudowań, o tym tym jak je chronić, jak im nie zaszkodzić np. podczas prac ogrodniczych, jak stwarzać dla nich bezpieczne i 
atrakcyjne otoczenie. Opowiadaliśmy jak, kiedy i czym prawidłowo dokarmiać ptaki aby im pomagać a nie szkodzić. Mówiliśmy o 
szkodliwości dokarmiania chlebem i resztkami
ludzkiego jedzenia oraz opowiadaliśmy kiedy ptaki lub inne zwierzęta w mieście potrzebują dokarmiania lub innej pomocy, a 
kiedy nie należy ich dokarmiać lub w inny sposób ingerować w ich życie.
II. Przyroda miejskich terenów cennych przyrodniczo
W ramach tego bloku tematycznego pokazywaliśmy uczestnikom projektu tereny cenne przyrodniczo, m.in. tereny chronione 
związane z Wisłą, bogate przyrodniczo parki. Dzięki spotkaniom przyrodniczym nastąpiło zwiększenie wiedzy na temat znaczenia 
Wisły i jej doliny dla miasta, na temat roli różnego rodzaju terenów zielonych i form ochrony przyrody oraz drzew, ptaków, 
nietoperzy, jeży ale też owadów. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki uczestnicy obserwowali zwierzęta, poznawali florę i 
faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukiwaliśmy ślady zwierząt, wskazywaliśmy szczególnie 
cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania,
miejsca odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, 
zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony. Uczyliśmy ludzi jak mogą chronić 
przyrodę. Uświadamialiśmy dlaczego nie należy śmiecić na łonie natury, jakim zagrożeniem dla zwierząt są różnego rodzaju 
śmieci. Zajęcia obejmowały zarówno przekazywanie wiedzy przez osobę prowadzącą jak i angażowały uczestników do większej 
samodzielnej aktywności, zadawania pytań ale też rozwiązywania zagadek. Taka forma prowadzenia spotkań powodowała 
większe zaangażowanie i lepsze przyswajanie wiedzy. Uczestnicy byli proszeni o samodzielne analizowanie otoczenia pod kątem 
wartości przyrodniczych. Szczególnie zainteresowane i zaangażowane osoby otrzymywały od nas publikacje przyrodnicze 
(głównie związane z Wisłą), które będą im służyły do jeszcze większego zaangażowania i zainteresowania przyrodą.
Cel projektów został osiągnięty. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 87 ciekawych, angażujących uczestników i 
wzbogacających wiedzę spotkań z przyrodą. Grupy uczestników były nieco mniejsze niż zakładaliśmy - było to spowodowane 
pandemią. Z powodu ostrożności związanej z pandemią często nie mogliśmy łączyć mniejszych grup w większe i prowadziliśmy 
zajęcia dla małych grup - mniejszych niż te, które standardowo uczestniczyły w naszych spotkaniach edukacyjnych przed 
pandemią.
Miejscem realizacji projektu była Warszawa, przede wszystkim tereny zielone w mieście. Zabieraliśmy grupy na tereny
najatrakcyjniejsze i najcenniejsze przyrodniczo, związane z Wisłą warszawską, ale też parkami i inne. Pokazywaliśmy te 
wyjątkowe miejsca, ale także przyrodę najbliższą, na terenie osiedla czy ogrodu przy domu seniora.
Uczestnikami spotkań byli mieszkańcy Warszawy w każdym wieku, zarówno dzieci i młodzież z warszawskich placówek 
edukacyjnych, z nauczycielami i opiekunami jak i rodziny czy seniorzy i inni podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i 
Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek organizujących czas osobom ze specjalnymi potrzebami (jak np. osoby 
głuchoniewidome, które wzięły udział w 2 spacerach).
2.  Wypowiadaliśmy się i interweniowaliśmy w kwestii  zagrożeń dla ptaków i ich siedlisk oraz wspieraliśmy lokalne działania na 
rzecz ochrony przyrody.
Dzięki interwencjom w terenie udało nam się m.in. powstrzymać  nielegalny pokazu fajerwerków w obszarze Natura 2000 nad 
warszawską Wisłą, ocalić kilka rodzin wróbli przed zamurowaniem podczas remontów budynków w Warszawie, uwolnić gołębie 
uwięzione za siatką na balkonie pustego mieszkania. Pisaliśmy pisma do decydentów (m.in. z Warszawy, Ciechanowa, 
Radomska) mających wpływ na ochroną przyrody, zarówno w skali mikro (konkretny budynek) jak i w większej (spółdzielnia 
mieszkaniowa, miasto). Wspieraliśmy walkę aktywistów o ochronę istniejących już terenów zielonych przed „ulepszaniem” i 
przekształcaniem ich za duże pieniądze przez władze samorządowe (np. „Psia Górka na Skraju” na warszawskim Ursynowie). 
Doradzaliśmy lokalnym aktywistom z różnych rejonów Polski jak walczyć o ochroną drzew przed wycinką czy ptaków i nietoperzy 
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zagrożonych przez prace remontowe w budynkach, gdzie mają siedliska. Nagłaśnialiśmy na FB akcje ratowania ptaków i lokalnej 
przyrody oraz ogólne kwestie związane z ochroną przyrody. 
3. Udzielaliśmy porad dotyczących pomocy ptakom.
Jak co roku przez Facebooka, mailowo i telefonicznie udzielaliśmy porad dotyczących pomocy ptakom. Współpracowaliśmy w tej 
kwestii także z Ptasim Patrolem Fundacji Noga w Łapę, który wspieramy. Takich porad udzielamy rocznie ok. kilkaset. 
4. Prowadziliśmy w Internecie działania edukacyjne, informacyjne i inne mające na celu ochronę ptaków i szeroko pojętej 
przyrody.
Prowadzimy stronę internetową Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www.stop.eko.org.pl) oraz stronę STOPu na portalu 
Facebook.com.  Na Facebooku mamy już około 9500 fanów.  Utworzyliśmy dwie grupy na FB mające pomóc ratować przede 
wszystkim ptaki i ich siedliska przed rozmaitymi zagrożeniami:  Ptasi Patrol - wolontariusze ratują ptaki! oraz Baza siedlisk 
ptaków, nietoperzy i innych. Robiliśmy wydarzenia online związane z nauką rozpoznawania ptasich głosów (w ramach 
międzynarodowej akcji „Ptasie chóry”), ochroną naturalnej ściółki, lokalnym „sprzątaniem świata” (sami sprzątaliśmy nad Wisłą 
warszawską) itp..
Prowadziliśmy akcje informacyjne w Internecie. Na Facebooku i stronie www publikowaliśmy materiały edukacyjne w ramach 
akcji "Liść to nie śmieć" (propagując walory i ochronę naturalnej ściółki, ekologiczne i ekonomiczne gospodarowanie na 
terenach zielonych), "Nie strzelaj w Sylwestra" (apelując o rezygnację z fajerwerków i petard aby chronić zwierzęta). 
Promowaliśmy wartość i potrzebę ochrony "zieleni nieplanowanej", w ramach której utworzyliśmy i prowadzimy grupę na FB 
"Zieleń nieplanowana" i ogłosiliśmy konkurs fotografii mniszków. Jak co roku tematami naszej edukacji przyrodniczej w 
Internecie były: podloty i pisklęta, ograniczanie koszenia, prawidłowe dokarmianie ptaków, ptaki i nietoperze w budynkach, 
wycinki i ochrona drzew, ochrona ptaków w ramach kampanii „Niech żyją”. Zamieszczaliśmy w Internecie zarówno krótkie wpisy 
jak i dłuższe artykuły.  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 decydentów w sprawach ważnych dla ochrony przyrody.
Zorganizowaliśmy kilka konkursów promujących publikacje przyrodnicze oraz 2 konkursy fotograficzne promujące ochronę 
przyrody z nagrodami - publikacjami dotyczącymi ochrony przyrody, zwierząt. 
5. Zostały zorganizowane edukacyjne spotkania o tematyce przyrodniczej:
- 2 wykłady online o ochronie zwierząt dla studentów Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego 
- spotkanie online o działalności na rzecz ochrony przyrody dla uczniów szkoły podstawowej z Poznania
- 2 warsztaty przyrodnicze w terenie dla mieszkańców, w weekendy, na warszawskiej Białołęce
- 7 spacerów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.
6. Zorganizowaliśmy edukacyjną pieszą wycieczkę ornitologiczną uczącą jak obserwować i rozpoznawać ptaki, dla kilkudziesięciu 
osób.
7. Prowadziliśmy całoroczny monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina 
Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły, w którym brało udział kilkanaście osób.
8. Prowadziliśmy w terenie działania na rzecz ograniczenia antropopresji w miejscach lęgów sieweczki rzecznej w obszarze 
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie. Montowaliśmy w terenie ogrodzenie i tabliczki 
informacyjne, prowadziliśmy regularne, liczne kontrole ornitologiczne w sezonie lęgowym.
9. Wystąpienia w mediach.
Ważną częścią misji STOP jest edukowanie ludzi dla ochrony ptaków i przyrody. Do największej liczby osób można dotrzeć 
poprzez mass media, dlatego staramy się edukować poprzez media. Przykładowe wystąpienia przedstawicielek STOP w mediach 
w roku 2021:

31.01.2021: opowiadaliśmy o prawidłowym dokarmianiu ptaków w programie „Mój pies i inne zwierzaki”: 
https://warszawa.tvp.pl/52065204/31012021

09.04.2021: dla Radia Plus wypowiadaliśmy się z okazji światowego dnia gołębia: http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-
czytaj/147127/swiatowy_dzien_golebia

06.05.2021: w „Kurierze” TVP3 mówiliśmy o opiece nad ptakami w mieście, do czego pretekstem była kolejne ucieczka pawia z 
Łazienek Królewskich.

04.06.2021: opisano naszą akcję uratowania zamurowanych wróbli: 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27163448,spektakularna-akcja-ratunkowa-na-saskiej-kepie-to-byl-cud.html

13.06.2021: z naszej inicjatywy ukazał się tekst o konieczności ochrony podlotów: 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27167635,ludzie-porywaja-ptasie-dzieci-na-potege-bija-na-alarm-
aktywisci.html

05.07.2021: przeprowadziliśmy kolejną akcję ratowania wróbli przed zamurowaniem. Pokazywał ją Telewizyjny Kurier 
Warszawski. Sfilmowano wróble wchodzące do gniazd w tym budynku (w tym materiale od dziesiątej minuty i 51 sekund): 
https://warszawa.tvp.pl/479119/telewizyjny-kurier-warszawski    https://warszawa.tvp.pl/54695621/05072021

18.07.2021: relacja z naszej akcji powstrzymania nielegalnego pokazu fajerwerków w obszarze Natura 2000 nad warszawską 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Działamy na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności ptaków i ich siedlisk (m.in. drzew).

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

12000

65

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wisłą: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27341156,fajerwerki-na-obszarze-natura2000-nad-wisla-to-
zagrozenie-dla.html

19.07.2021: kolejna relacja z naszej akcji powstrzymania nielegalnego pokazu fajerwerków w obszarze Natura 2000 nad 
warszawską Wisłą:  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/praga-poludnie/warszawa-chcieli-urzadzic-pokaz-pirotechniczny-na-terenie-
natura-2000-interweniowala-policja-5152238

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1. Zrealizowaliśmy 3 projekty z zakresu edukacji 
przyrodniczej: "Spotkania edukacyjne o 
przyrodzie w mieście", "Spotkania edukacyjne o 
przyrodzie w mieście - edycja II", "Przyrodnicze 
lato w mieście". W sumie przeprowadziliśmy 123
 edukacyjne spacery przyrodnicze dla 1900 osób. 

2. Wypowiadaliśmy się i interweniowaliśmy 
(osobiście w terenie, pisemnie poprzez 
korespondencję i media społecznościowe) w 
kwestii  zagrożeń dla ptaków i ich siedlisk oraz 
wspieraliśmy lokalne działania na rzecz ochrony 
przyrody. 3. Udzielaliśmy porad dotyczących 
pomocy ptakom. 4. Prowadziliśmy w Internecie 
działania edukacyjne, informacyjne i inne 
mające na celu ochronę ptaków i szeroko pojętej 
przyrody. 5. Zostały zorganizowane edukacyjne 
spotkania o tematyce przyrodniczej online. 9. 
Wystąpienia w mediach mające na celu edukację 
przyrodniczą społeczeństwa.

85.59.B 4 718,50 zł
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4 718,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 26 230,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 108 658,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 363,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 76 119,71 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 175,17 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 77 534,71 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 74.90.Z

1. Prowadziliśmy całoroczny monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze 
Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 
488 do km 538 biegu Wisły, w którym brało udział kilkanaście osób.
2. Prowadziliśmy w terenie działania na rzecz ograniczenia antropopresji w miejscach lęgów 
sieweczki rzecznej w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, na terenie dzielnicy 
Wilanów w Warszawie. Montowaliśmy w terenie ogrodzenie i tabliczki informacyjne, 
prowadziliśmy regularne, liczne kontrole ornitologiczne w sezonie lęgowym.
3. Wykonaliśmy opinię przyrodniczą dotyczącą występowania i ochrony zwierząt objętych 
ochroną gatunkową w budynku.

2 85.59.B

Zostały zorganizowane edukacyjne spotkania o tematyce przyrodniczej. Były to m.in. 2 
warsztaty przyrodnicze w terenie dla mieszkańców, w weekendy, na warszawskiej Białołęce 
oraz
 7 spacerów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.
Zorganizowaliśmy także edukacyjną pieszą wycieczkę stricte ornitologiczną, uczącą jak 
obserwować i rozpoznawać ptaki, dla kilkudziesięciu osób. Wycieczkę prowadził przewodnik - 
doświadczony ornitolog - terenowiec, specjalista od rozpoznawania głosów ptaków, 
zaopatrzony w lunetę oraz aparat fotograficzny.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

26 230,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 175,17 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6 769,83 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 718,50 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 80 113,75 zł 4 718,50 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

39 133,33 zł 4 718,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

21 133,01 zł

0,00 zł

19 847,41 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Szeroko pojęta edukacja przyrodnicza. 4 718,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

865,00 zł

550,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

76 119,71 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 54 986,70 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

13 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 54 986,70 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

5 423,48 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 51 825,56 zł

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

25 530,18 zł

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

26 295,38 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 876,46 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

144,23 zł

5 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

0 osób

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 51 825,56 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 25 530,18 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

14 857,64 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynagrodzenia zawsze rozkładają się u nas 
nierównomiernie, bo zależą od konkretnych projektów, 
dotacji. Gdy np. ktoś pracuje w projekcie i robi kilkadziesiąt 
zajęć przyrodniczych dla grup w danym miesiącu - to w tym 
miesiącu może zarobić sporą kwotę brutto, ale w miesiącu 
gdy nie ma zajęć z dotacji to można zarobić np. tylko 200 zł 
przez cały miesiąc.

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 Spotkania edukacyjne o 
przyrodzie w mieście

Edukacja przyrodnicza 
mieszkańców Warszawy.

m. st. Warszawa 10 000,00 zł

2 Przyrodnicze lato w mieście Edukacja przyrodnicza dzieci i 
młodzieży.

m. st. Warszawa 7 680,00 zł

3 Spotkania edukacyjne o 
przyrodzie w mieście - edycja 
II

Edukacja przyrodnicza 
mieszkańców Warszawy.

m. st. Warszawa 8 550,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 400,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Zielińska, Alina Gerlée Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Działania na rzecz ograniczenia antropopresji w miejscach 
lęgów sieweczki rzecznej w obszarze Natura 2000 Dolina 
Środkowej Wisły, na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie.

m. st. Warszawa 15 000,00 zł

2 Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze 
Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” 
(kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły.

m. st. Warszawa 56 738,71 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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