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1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

I. Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt". 
Projekt dofinansowany w 71,81% (2140zł) przez m. st. Warszawa, w  pozostałej części sfinansowany przez STOP. 
Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat ochrony dzikich zwierząt żyjących w Warszawie oraz 
obecności tych zwierząt w środowisku miejskim. Celem było także spowodowanie wzrostu aktywności służb, 
instytucji, obywateli na rzecz ochrony zwierząt i wyeliminowanie działań szkodliwych dla zwierząt. Cele te zostały 
osiągnięte o czym świadczy m. in. udział wielu osób w prelekcjach-szkoleniach oraz liczne kontakty miłośników 
przyrody ze STOPem np. w celu otrzymania pomocy w sprawach związanych z ratowaniem chronionych zwierząt i 
ich siedlisk. Wzrost świadomości problemów dzikich zwierząt w mieście zwiększa kompetencje ludzi w kwestii ich 
ochrony i ułatwia im podjęcie własnej aktywności na rzecz tej ochrony. Uczestnicy szkoleń, zarówno miłośnicy 
przyrody jak i urzędnicy wielokrotnie sygnalizowali, że wiedza zdobyta podczas prelekcji jest dla nich cenną pomocą 
w działaniach na rzecz ochrony zwierząt. Rezultatem realizacji projektu jest wzrost świadomości ekologicznej ludzi, w 
tym tych mających szczególnie duży wpływ na ochronę zwierząt (m.in. urzędnicy, których praca wpływa na siedliska 
zwierząt w budynkach i na terenach zieleni; straż miejska; aktywiści miejscy i wolontariusze organizacji 
pozarządowych zainteresowani ochroną zwierząt, przyrody) a w efekcie poprawa sytuacji dzikich zwierząt bytujących 
w mieście. Wzrost wiedzy na temat ochrony dzikich zwierząt żyjących w Warszawie oraz obecności tych zwierząt w 
środowisku miejskim dotyczył 101 osób, które wzięły udział w 9 szkoleniach - prelekcjach. Uczestnicy wpisywali się 
na listy obecności i przesyłaliśmy im dodatkowe materiały mailem. Były to materiały dotyczące tematyki prelekcji. 
Wykonano 9 szkoleń-prelekcji dotyczących obecności i ochrony dzikich zwierząt w mieście:
1. 16.04.2019; Liczba uczestników: 28; Miejsce: Urząd Dzielnicy Ursynów;
2. 02.10.2019; Liczba uczestników: 10; Miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola;
3. 02.10.2019; Liczba uczestników: 10; Miejsce: SM Wola;
4. 17.10.2019; Liczba uczestników: 11; Miejsce: MSM Energetyka (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
5. 21.11.2019; Liczba uczestników: 7; Miejsce: MSM Energetyka;
6. 25.11.2019; Liczba uczestników: 7; Miejsce: OTOZ Animals;
7. 25.11.2019; Liczba uczestników: 7; Miejsce: OTOZ Animals;
8. 26.11.2019; Liczba uczestników: 8; Miejsce: Klubokawiarnia "Komu komu";
9. 28.11.2019; Liczba uczestników: 13; Miejsce: Służewski Dom Kultury

II. Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt - kontynuacja". 
W całości sfinansowany przez STOP. Wykonaliśmy 13 prelekcji:
1. 02.12.2019 Uczestników: 44; Miejsce/ we współpracy z: SGGW Instytut Nauk o Zwierzętach, Koło naukowe Aves
2. 02.12.2019 Uczestników: 7; Miejsce/ we współpracy z: w siedzibie Fundacji Viva; organizacje zajmujące się 
ochroną zwierząt: Fundacja Viva, Ptasi Patrol, Gruszętnik
3. 03.12.2019 Uczestników: 31; Miejsce/ we współpracy z: LO im. Zamoyskiego
4. 03.12.2019 Uczestników: 30; Miejsce/ we współpracy z: LO im. Zamoyskiego
5. 04.12.2019 Uczestników: 12; Miejsce/ we współpracy z: Wawerskie Centrum Kultury
6. 04.12.2019 Uczestników: 22; Miejsce/ we współpracy z: Samorząd Saskiej Kępy
7. 05.12.2019 Uczestników: 17; Miejsce/ we współpracy z: Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski
8. 06.12.2019 Uczestników: 11; Miejsce/ we współpracy z: Konserwator Zabytków SKZ i MWKZ
9. 06.12.2019 Uczestników: 11; Miejsce/ we współpracy z: Konserwator Zabytków SKZ i MWKZ
10. 09.12.2019 Uczestników: 8; Miejsce/ we współpracy z: SGGW Instytut Nauk o Zwierzętach, Koło naukowe Aves
11. 10.12.2019 Uczestników: 8; Miejsce/ we współpracy z: MSM Energetyka, Osiedle Stegny Północ
12. 11.12.2019 Uczestników: 21; Miejsce/ we współpracy z: Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski, Koło 
Naukowe Animal Studies
13. 13.12.2019 Uczestników: 8; Miejsce/ we współpracy z: Urząd Dzielnicy Białołęka

III. Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV". 
W sumie otrzymaliśmy na niego 20900 zł dotacji od m. st. Warszawy (do podziału na 2 lata projektu), co stanowiło 
dofinansowanie w wysokości 76,25% wartości projektu. Pozostała część projektu była sfinansowana przez STOP 
(5412,91 zł). Realizacja projektu umożliwiła podniesienie jakości nauczania poprzez uzupełnienie bardziej 
teoretycznej edukacji stacjonarnej w placówkach edukacyjnych o edukację terenową, dotyczącą najbliższego 
otoczenia przyrodniczego w Warszawie. Zwiększenie świadomości ekologicznej warszawskich dzieci i młodzieży, a 
wraz z nimi nauczycieli i rodziców, było możliwe poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz osobami 
zaangażowanymi w ochronę przyrody. Aby uświadomić wartość przyrody i potrzebę jej ochrony zabraliśmy ludzi w 
teren i pokazaliśmy im jak ciekawa i piękna jest przyroda naszego miasta. Kontakt z przewodniczką-ornitolożką, 
osobą zaangażowaną w ochronę przyrody i zafascynowaną jej poznawaniem, był inspiracją do większego 
zainteresowania przyrodą. Uczestnicy edukacyjnych zajęć terenowych doświadczyli nowego dla większości z nich 
sposobu spędzania czasu: obserwowania przyrody, ptaków. Uczestnicy programu uczyli się w czasie naszych zajęć 
terenowych myśleć, analizować, wyciągać wnioski, być aktywnymi na zajęciach. Osiągaliśmy ten cel m.in. poprzez 
zadawanie dzieciom zagadek, pytań, samodzielnych zadań do wykonania. Materiały umieszczone w Internecie, 
informacje o projekcie, były inspiracją dla kolejnych osób do pogłębiania świadomości ekologicznej, poznawania 
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przyrody i chronienia jej. Podczas prowadzonych zajęć w terenie przekazywaliśmy także atrakcyjne materiały 
edukacyjne w formie papierowej, dotyczące przyrody, także Wisły warszawskiej. Zachęcaliśmy placówki do 
wykorzystywania ich na zajęciach nawiązujących do tematyki projektowych zajęć terenowych itd.. W rezultacie 
realizacji niniejszego projektu wzrosła świadomość ekologiczna, poziom wiedzy i zainteresowanie przyrodą (przede 
wszystkim doliny Wisły warszawskiej) u 1533 osób: 1335 dzieci i młodzieży oraz 198 ich nauczycieli/opiekunów, 
bezpośrednich uczestników działań terenowych projektu (czyli 80 edukacyjnych spacerów przyrodniczych). 
Dodatkowo kilka – kilkanaście tysięcy osób zetknęło się z informacjami o projekcie i cennej, warszawskiej przyrodzie 
przez Internet za pośrednictwem naszej strony www oraz Facebooka. Także te osoby, które nie były bezpośrednimi 
uczestnikami wycieczek terenowych zyskały podstawową świadomość ekologiczną dotyczącą wartości warszawskiej 
przyrody, a w szczególności tej związanej z Wisłą. Publikacje przyrodnicze, które przekazaliśmy uczestnikom 
projektu będą dalej rozwijać ich świadomość ekologiczną.

IV. Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V".
Projekt dofinansowany w 79,55% (8250 zł) przez m. st. Warszawa, w kwocie 1680,14 zł sfinansowany przez STOP.  
W rezultacie realizacji niniejszego projektu wzrosła świadomość ekologiczna, poziom wiedzy i zainteresowanie 
przyrodą (przede wszystkim doliny Wisły warszawskiej) u 1045 osób: 912 dzieci i młodzieży oraz 133 ich 
nauczycieli/opiekunów, bezpośrednich uczestników działań terenowych projektu. Dodatkowo kilka – kilkanaście 
tysięcy osób zetknęło się z informacjami o projekcie i cennej, warszawskiej przyrodzie przez Internet za 
pośrednictwem naszej strony www oraz Facebooka. Także te osoby, które nie były bezpośrednimi uczestnikami 
wycieczek terenowych zyskały podstawową świadomość ekologiczną dotyczącą wartości warszawskiej przyrody, a w 
szczególności tej związanej z Wisłą. Przeprowadzono 50 zajęć terenowych dla 50 grup dzieci i młodzieży z 
dorosłymi opiekunami (nauczycielami i rodzicami). Odbyły się na terenach cennych przyrodniczo związanych z Wisłą 
warszawską. Omawiane byłym.in. kwestie takie, jak:
– przyroda Wisły warszawskiej: flora, fauna i ekosystem doliny rzecznej;
- przyroda Wisły warszawskiej: jej zmiany i rola w każdej z pór roku;
- znaczenia Wisły i jej doliny dla miasta;
- jak chronić przyrodę doliny Wisły, jak aktywnie spędzać czas nad Wisłą nie szkodząc przyrodzie;
- rozpoznawanie ptaków w terenie, co brać pod uwagę u poszczególnych gatunków i grup gatunków;
- kiedy ptaki naprawdę potrzebują pomocy, a kiedy wystarczy je pozostawić w spokoju, co robić gdy znajdzie się 
ptaka potrzebującego pomocy, udzielanie podstawowej pomocy znalezionym ptakom w różnych sytuacjach, 
możliwości uzyskania pomocy medycznej dla ptaków;
- ptaki bytujące w budowlach ludzkich, np. w mostach, w budynkach: gatunki, miejsca gniazdowania, ochrona 
prawna i praktyczna, zastępcze miejsca gniazdowania, zagrożenia dla ptaków wynikające z nieprawidłowo 
prowadzonych prac remontowych, jak im pomagać;
- jak prawidłowo dokarmiać ptaki (jakie grupy gatunków, czym, gdzie i kiedy);
- jakie formy ochrony przyrody można spotkać w Warszawie (m.in. rezerwat, obszar Natura 2000).
Uczestnicy programu uczyli się w czasie naszych zajęć terenowych samodzielnie myśleć, analizować, wyciągać 
wnioski, być aktywnymi na zajęciach. Osiągamy ten cel m.in. poprzez zadawanie dzieciom zagadek, pytań, 
samodzielnych zadań do wykonania.
Podczas wycieczek uczniowie mogli korzystać ze sprzętu optycznego by lepiej widzieć zwierzęta (lornetki, luneta) 
oraz książek-przewodników do rozpoznawania ptaków oraz śladów zwierząt (np. na mokrym piasku i innych). 
Przewodniczka opowiadała o obserwowanych ptakach i innych zwierzętach, o śladach ich obecności oraz o 
zasadach prowadzenia obserwacji, tak by nie szkodziły one przyrodzie. Przekazywała także wiedzę o formach 
ochrony warszawskich cennych przyrodniczo terenów i gatunkach korzystających z nich w różnych porach roku i 
różnych rodzajach siedlisk. Uczestnicy poznali wybrane gatunki zwierząt, roślin i grzybów oraz charakterystykę 
cennych siedlisk, roślinności i ekosystemu, powiązań między poszczególnymi jego elementami. Dowiedzieli się, 
dlaczego śmiecenie szkodzi przyrodzie, co można robić by ją chronić, a czego nie należy, bo jej to szkodzi.

V. „Jak i czym” – kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą, przeprowadzona w 15 przedszkolach na Pradze 
Północ. 
Przeprowadziliśmy ok. 60 spotkań edukacyjnych z przedszkolakami. W każdym przedszkolu odbyły się 4 spotkania. 
Podczas spotkania przekazywaliśmy informacje jak dokarmiać ptaki prawidłowo, rozdawaliśmy plakaty i ulotki o 
dokarmianiu, odpowiednią karmę (ziarno słonecznika) oraz pokazywaliśmy prosty karmnik-dozownik ze 
słonecznikiem jako wzór do wykonania dla przedszkola. Kampania edukacyjna była realizowana na zamówienie 
urzędu dzielnicy w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego Warszawy.

VI. Projekty obywatelskie ochrony drzew Saskiej Kępy i Parku Skaryszewskiego. 
Złożyliśmy do Budżetu Obywatelskiego Warszawy 2 projekty ochrony drzew na rok 2020 oraz promowaliśmy i 
wspieraliśmy analogiczne projekty z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, złożone w poprzednim roku a 
realizowane w 2019. Dwa projekty"Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego" i "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy" miały 
na celu objęcie kilkuset wiekowych drzew specjalistycznymi działaniami, które pozwolą przedłużyć im życie i sprawić, 
że drzewa będą bezpieczne dla przechodniów. Dodatkowo w projektach przewidziano edukacyjne spotkania z 
arborystami, w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców, aktywistów miejskich i urzędników, aby lepiej 
wiedzieli jak oceniać stan drzew i jak je chronić. Projekty te od kilku lat zyskują uznanie mieszkańców Warszawy, 
którzy oddają na nie swój głos, dzięki czemu od kilku lat realizowane są kolejne edycje projektów.

VII. Cykl bezpłatnych edukacyjnych spacerów przyrodniczych w ramach realizacji wniosku z Budżetu 
Partycypacyjnego Warszawy "Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach i Natolinie, przeznaczone dla 
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dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów". Zadanie to realizowaliśmy w ramach współpracy z urzędem dzielnicy 
Ursynów. Zorganizowaliśmy 2 tury spacerów (łącznie 6):
1. wiosenne: spacer ornitologiczny po Górce Kazurce; spacer o drzewach w Parku przy Bażantarni i Alei 
Kasztanowej; Pola Kabackie i blokowiska pełne życia; 
2. jesienne: Pola Kabackie i blokowiska zapadające w sen zimowy; Górka Kazurka i jej sekrety przyrodnicze oraz gra 
terenowa o dzikach; jesienny spacer o drzewach w Parku przy Bażantarni i Alei Kasztanowej.
Udział w spacerach wzięło ok. 100 osób.

VIII. Edukacyjne spacery - kilkugodzinne wycieczki przyrodnicze dla dorosłych i nie tylko:
Bezpłatny "Spacer ornitologiczny na słuchanie ptasich głosów – Ptasie Chóry w Parku Skaryszewskim" (niedziela, 
19.05.2019). Jak co roku zorganizowaliśmy specjalny spacer ornitologiczny pod nazwą Ptasie Chóry. Odbywa się on 
zazwyczaj w drugi weekend maja bardzo wcześnie rano i poświęcony jest nauce rozpoznawania ptasich głosów. O 
godz. 5.00, w Ptasich Chórach, które prowadziły Fatima Hayatli i Magda Dziadosz w parku Skaryszewskim 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
Płatne spacery ornitologiczne:
Wycieczka – w poszukiwaniu rybołowa, ptaków siewkowych i innych migrantów (29.09.2019, Wyspy Zawadowskie)
Wycieczka na ptaki do Kampinoskiego PN (sobota 11.05.2019)
Wycieczka z ornitologiem nad Zalew Zegrzyński (niedziela 10.03.2019)
Wycieczka na sowy z ornitologiem do Lasu Kabackiego (sobota 23.02.2019)
Wycieczka z ornitologiem na zimowe ptaki nad Wisłę warszawską (sobota 02.02.2019).
6 edukacyjnych spacerów przyrodniczych w ramach akcji Lato w Mieście.
Udział w spacerach wzięło kilkaset osób.

IX. Bezpłatne szkolenia o ochronie ptaków i nietoperzy w budynkach na Pomorzu Zachodnim (marzec 2019). 
We współpracy z Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina przedstawicielka STOP przeprowadziła wspólnie z 
przedstawicielem Federacji 9 kilkugodzinnych szkoleń (11. marca w Myśliborzu, 12. marca w Pyrzycach, 13. marca 
w Gryfinie, 19. marca Goleniów, 20. marca w Świnoujściu, 21. marca w Szczecinie, 25. marca Świdwin, 26. marca 
Drawsko Pomorskie, 27. marca Białogard). Na szkolenia zapraszaliśmy urzędniczki i urzędników, przyrodniczki i 
przyrodników, budowlańców, lokalnych aktywistów i aktywistki, zwierzolubów, mieszkańców, administratorów 
nieruchomości i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, policjantki i policjantów, strażników i strażniczki miejskie, 
uczniów i nauczycieli – przyjść mógł każdy, kto był zainteresowany. W ramach projektu ochrony ptaków i nietoperzy 
mających swoje siedliska w budynkach odbyły się nie tylko szkolenia, ale także powstała książka – przewodnik do 
ochrony tych zwierząt, dostępny bezpłatnie w wersji papierowej oraz pdf („Przewodnik do inwentaryzacji oraz 
ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami” do pobrania na stronie internetowej STOPu). Autorami książki 
są doktor Dawid Zyskowski związany z Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina i Dorota Zielińska, prezeska STOPu. 

X. Udział i promowanie mini-konferencji „Ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach” (Warszawa 16.04.2019), 
organizowanej w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Prezeska Stowarzyszenia przedstawiła na tym spotkaniu zagadnienia 
takie jak biologia i ekologia ptaków i nietoperzy, siedliska chronionych zwierząt w budynkach, uwarunkowania prawne 
ochrony, ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne. 

XI. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk. 
Wspieranie lokalnych działań na rzecz ochrony przyrody. 
Pisaliśmy pisma do decydentów mających wpływ na ochronę przyrody, doradzaliśmy lokalnym aktywistom z różnych 
rejonów Polski jak walczyć o ochronę drzew przed wycinką czy ptaków i nietoperzy w budynkach zagrożonych przez 
prace remontowe. Uratowaliśmy przed wycinką kilkudziesięcioletni jesion na Saskiej Kępie, przeznaczony przez 
urzędników do wycinki. Wykonaliśmy na własny koszt pogłębioną ekspertyzę dendrologiczną drzewa, która 
wykazała, że nie wymaga ono wycinki (koszt 3075 zł).

XII. Udzielanie 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.

XIII. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie.
Prowadzimy stronę (www.stop.eko.org.pl) Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz stronę STOPu na portalu 
Facebook.com. Na Facebooku mamy ok. 8000 fanów. W Internecie umieszczamy artykuły i wpisy o charakterze 
edukacyjnym dotyczące ochrony przyrody oraz informacje o aktualnych działaniach STOPu, wydarzeniach, 
wycieczkach itd.. 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 (m.in. serię artykułów z czasopisma Głos Przyrody, które ukazały się w rubryce pod 
patronatem STOPu). 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 i pism do decydentów w sprawach ważnych 
dla ochrony przyrody

XIV. Wystąpienia w mediach.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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).

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 STOP w 
mediach w roku 2019:
15.06.2019 TVN24 audycja Wstajesz i weekend (6.00-10.00) - o bocianie czarnym stale żerującym w Kanale 
Wystawowym i planowanym tramwaju przez działki, który zagraża przyrodzie.
24.06.2019 Polsat o jerzykach i komarach
11.07.2019 TVP3 Barbara Gędek: zamurowywanie ptaków 
wrzesień 2019 Pożyteczni.pl film Joanny Jaworskiej o STOPie 
https://vod.tvp.pl/video/pozytecznipl,02102019,44355050
Audycje w Polskim Radiu:
https://www.polskieradio.pl/10/215/Artykul/2539706 - o jerzyku, 26.06.2019
https://www.polskieradio.pl/10/215/Artykul/2544245 - wróbel, 3.07.2019
https://www.polskieradio.pl/10/215/Artykul/2551833 - pustułka, 17.07.2019
https://www.polskieradio.pl/10/215/Artykul/2364585 - czyżyk, 6.09.2019

XV. Ekspertyzy przyrodnicze i prowadzenie badań awifauny jako działanie na rzecz ochrony przyrody. 
W 2019 r. skończyliśmy wieloletni monitoring awifauny Wisły Warszawskiej. Wykonaliśmy  badania i sporządziliśmy 
opinię przyrodniczą dla budynku dawnej Pralni na terenie Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie.

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

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

10000

60
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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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

I. Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z 
zakresu ochrony zwierząt".
II. Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z 
zakresu ochrony zwierząt - kontynuacja". 
III. Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV".
IV. Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V". 
V. Projekty obywatelskie ochrony drzew Saskiej Kępy i 
Parku Skaryszewskiego. 
VI. Edukacyjne spacery - kilkugodzinne wycieczki 
przyrodnicze dla dorosłych i nie tylko:
Bezpłatny "Spacer ornitologiczny na słuchanie ptasich 
głosów – Ptasie Chóry w Parku Skaryszewskim"
VII. Bezpłatne szkolenia o ochronie ptaków i nietoperzy 
w budynkach na Pomorzu Zachodnim. 
VIII. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii 
zagrożeń dla ptaków i ich siedlisk. Wspieranie lokalnych 
działań na rzecz ochrony przyrody. Pisaliśmy pisma do 
decydentów mających wpływ na ochronę przyrody, 
doradzaliśmy lokalnym aktywistom z różnych rejonów 
Polski jak walczyć o ochronę drzew przed wycinką czy 
ptaków i nietoperzy w budynkach zagrożonych przez 
prace remontowe. Uratowaliśmy kilkudziesięcioletni 
jesion na Saskiej Kępie, przeznaczony przez urzędników 
do wycinki. Wykonaliśmy na własny koszt pogłębioną 
ekspertyzę dendrologiczną drzewa, która wykazała, że 
nie wymaga ono wycinki.
IX. Porady dotyczące pomocy ptakom przez Facebook, 
mailowo, telefonicznie.
X. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie 
(strony: www i na Facebooku).

6 304,80 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 71 225,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39 420,86 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 31 805,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 861,40 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

I. „Jak i czym” – kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą, przeprowadzona w 15 
przedszkolach na Pradze Północ. 
Przeprowadziliśmy ok. 60 spotkań edukacyjnych z przedszkolakami. W każdym przedszkolu odbyły 
się 4 spotkania. Podczas spotkania przekazywaliśmy informacje jak dokarmiać ptaki prawidłowo, 
rozdawaliśmy plakaty i ulotki o dokarmianiu, odpowiednią karmę (ziarno słonecznika) oraz 
pokazywaliśmy prosty karmnik-dozownik ze słonecznikiem jako wzór do wykonania dla 
przedszkola. Kampania edukacyjna była realizowana na zamówienie urzędu dzielnicy w ramach 
realizacji projektu z budżetu obywatelskiego Warszawy.
II. Cykl bezpłatnych edukacyjnych spacerów przyrodniczych w ramach realizacji wniosku z Budżetu 
Partycypacyjnego Warszawy "Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach i Natolinie, 
przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów". Zadanie to realizowaliśmy w ramach 
współpracy z urzędem dzielnicy Ursynów. Zorganizowaliśmy 2 tury spacerów (łącznie 6). 
III. Edukacyjne spacery - kilkugodzinne wycieczki przyrodnicze dla dorosłych i nie tylko: Wycieczka 
w poszukiwaniu rybołowa, ptaków siewkowych i innych migrantów - Wyspy Zawadowskie, 
Wycieczka na ptaki do Kampinoskiego PN, Wycieczka nad Zalew Zegrzyński, Wycieczka na sowy do 
Lasu Kabackiego, Wycieczka do Lasu Kabackiego, Wycieczka na zimowe ptaki nad Wisłę 
warszawską, 6 edukacyjnych spacerów dla dzieci (LWM).

2 74.90.Z

W 2019 r. skończyliśmy wieloletni monitoring awifauny Wisły Warszawskiej (na zlecenie m. st. 
Warszawa). Wykonaliśmy  badania i sporządziliśmy opinię przyrodniczą dla budynku dawnej Pralni 
na terenie Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Prawo nie pozwala zabijać ptaków i 
nietoperzy w czasie remontu budynku ani ich płoszyć lub niszczyć ich siedlisk. To, że w budynku są 
chronione ptaki lub nietoperze, nie znaczy, że nie da się go wyremontować wiosną lub latem. 
Dostosowanie sposobu i harmonogramu prac do wymagań ochrony ptaków i nietoperzy jest 
możliwe. Jednak wykonawca remontu lub inwestor nie mają wiedzy potrzebnej do stwierdzenia, 
czy w budynku są te zwierzęta i jak należy je chronić. Jak to zrobić, żeby zgodnie z prawem i 
sprawnie przeprowadzić remont? Ornitolog i chiropterolog to specjaliści znający się na ptakach i 
nietoperzach. Wykonują ekspertyzę przyrodniczą, która umożliwi sprawny i zgodny z prawem 
remont budynku. Specjalista sprawdza czy w budynku są chronione gatunki i pisze opinię 
zawierającą zalecenia jak i kiedy remontować budynek zgodnie z prawem, czyli bezpiecznie dla 
bytujących w nim zwierząt oraz w taki sposób, aby one nie przeszkadzały w remoncie. Specjalistów, 
którzy przed remontem budynku wykonają ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne można znaleźć 
za pośrednictwem organizacji zajmujących się ochroną przyrody, takich jak np. STOP.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 21 184,66 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 64 812,01 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 304,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 304,80 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

21 184,66 zł

0,00 zł

30 020,13 zł

13 607,22 zł

0,00 zł

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.

1 Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV" 4 760,00 zł

2 Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt" 840,00 zł

3 Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V" 704,80 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 413,85 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

545,18 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

317 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31 251,67 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 251,67 zł

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

372,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 992,10 zł

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Zielińska, prezeska
Joanna Pijanowska, członkini 

zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: NIW-CRSO 10


