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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt" dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
87,00 % (12 046,66 zł) (pozostałe kilkanaście % stanowił wkład własny STOPu). Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy 
na temat obecności  oraz ochrony dzikich zwierząt żyjących w najbliższym otoczeniu człowieka, w mieście, ogrodzie, budynku 
itd. . Celem było także spowodowanie wzrostu aktywności służb,
instytucji, obywateli na rzecz ochrony zwierząt i wyeliminowanie działań szkodliwych dla zwierząt. Efektem projektu był 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 (przykład: zgłoszenie do STOPu zagrożonej wycinką 
wierzby, w dziupli której było siedlisko nietoperzy). Wzrost świadomości problemów dzikich zwierząt w mieście zwiększa 
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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 (np. jeden z urzędników WOŚ poinformował nas, że dzięki naszemu szkoleniu 
zrozumiał, że w jego domu jest siedlisko nietoperzy, które ocalało tylko dzięki prelekcji, bo zamierzał zapiankować szczelinę 
prowadząca do niego).

Rezultatem realizacji projektu był 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, przede wszystkim Patrol Eko; aktywiści miejscy 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 dotyczy
531 osób, które wzięły udział w 40 szkoleniach - prelekcjach i ok. 7000 osób poprzez nasze działania w
Internecie (licząc tylko sympatyków Stowarzyszenia STOP na Facebooku). W Internecie (na stronie www STOPu oraz na naszej 
stronie na Facebooku, która ma ok. 7000 fanów) pojawiło się wiele tekstów i wpisów o ochronie dzikich zwierząt w mieście oraz 
o projekcie. W sumie pojawiło się 9 tekstów na stronie www oraz kilkadziesiąt wpisów na Facebooku, w tym dwa Facebookowe 
wydarzenia, w których również pojawiały się informacje dotyczące prelekcji, do udziału w których zachęcaliśmy i liczne 
informacje o tematyce projektu.
Przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy plakaty edukacyjne oraz ulotki. 

II. Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV" dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 90,59 % (10 000,00 zł) 
(pozostałe kilka % to wkład własny STOPu). 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 uczniów, 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. Konkurs był dodatkową motywacją do
pogłębiania wiedzy, zaangażowania się, a nagrody w konkursie w niniejszym projekcie zostały obmyślone tak,
aby one też edukowały i pozwalały uczniom pogłębiać świadomość ekologiczną, wiedzę. Materiały umieszczone
w Internecie, informacje o projekcie, były inspiracją dla kolejnych osób do pogłębiania świadomości
ekologicznej, poznawania 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..
Przeprowadzono 52 zajęcia terenowe dla 52 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
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wnioski, być aktywnymi na zajęciach. Osiągamy ten cel m.in. poprzez zadawanie dzieciom zagadek, pytań,
samodzielnych zadań do wykonania.
Podczas wycieczki uczniowie mogli skorzystać 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. Uczniowie 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.

Zorganizowano konkurs przyrodniczy, który dotarł do kilkuset placówek edukacyjnych i co najmniej około
3000 odbiorców przez Internet. Na konkurs spłynęły prace rysunkowe i fotograficzne. Przekazaliśmy nagrody -
publikacje przyrodnicze nawiązujące tematyką do Wisły warszawskiej.

W rezultacie realizacji niniejszego projektu wzrosła świadomość
ekologiczna, poziom wiedzy i zainteresowanie przyrodą (przede wszystkim doliny Wisły warszawskiej) u 1049 osób – 916 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. Część spośród dzieci i młodzieży, bezpośrednich odbiorców
projektu musiało pogłębić swoją wiedzę aby wziąć udział w konkursie. Zdobyte przez nich nagrody (publikacje
przyrodnicze) będą dalej rozwijać ich świadomość ekologiczną.

III. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk. Wspieranie 
ochrony zwierząt i przyrody.

1. Braliśmy udział w działaniach koalicji organizacji pozarządowych na rzecz ochrony Parku Skaryszewskiego. Braliśmy udział w 
długotrwałych negocjacjach z urzędnikami dotyczących sposobu użytkowania najwartościowszego przyrodniczo parku w 
Warszawie. Braliśmy udział w konsultacjach społecznych i zachęcaliśmy ludzi do wypowiadania się w badaniu ankietowym.

2. Wspieraliśmy aktywnych obrońców ptaków i ich siedlisk (w tym siedlisk w budynkach oraz drzew, zieleni osiedlowej i 
miejskiej), doradzając jak mają działać, jak wpływać na ochronę przyrody na terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz innych 
terenów.

3. Doradzaliśmy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym jak dbać o ptaki, prawidłowo je dokarmiać, montować bezpieczne 
zabezpieczenia budynków przed ptakami (zamiast niebezpiecznych kolców). Przekazywaliśmy tez materiały informacyjne na te 
tematy.

4. Promowaliśmy i wspieraliśmy projekty obywatelskie mające na celu ochronę ptaków i szeroko pojętej przyrody (np. drzew). 
Wspieraliśmy merytorycznie przygotowywanie przez lokalnych aktywistów takich projektów i promowaliśmy je w Internecie.

5. Wystosowaliśmy apel do Wód Polskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o natychmiastowe 
powstrzymanie planowanego zrzutu wody na zaporze we Włocławku, który zniszczyłby lęgi ptaków chronionych.

6. Wzięliśmy udział i zachęcaliśmy do udziału w ogólnopolskiej demonstracji na rzecz ochrony praw zwierząt. 

IV. Przez cały rok udzielaliśmy porad mailowych i telefonicznych osobom, które zwracały się do nas z prośbą o radę. Udzieliliśmy 
kilkudziesięciu porad osobom z całej Polski. Główne tematy porad: znalezione ptaki (weryfikacje czy potrzebują pomocy i dalsze 
pokierowanie działaniami znalazcy), wycinki drzew, niszczenie siedlisk ptaków, ptaki zagrożone w czasie remontów budynków 
itp.. 

V. Organizowaliśmy otwarte dla publiczności spotkania popularyzujące wiedzę na temat ptaków i ich ochrony. Wygłaszaliśmy 
prelekcje na spotkaniach z szeroką publicznością.
Na każdej prelekcji obecnych było zazwyczaj średnio kilkadziesiąt osób.

Prelekcja dr Michała Skakuja o rozpoznawaniu ptaków drapieżnych w warszawskim ZOO
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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)

Spotkanie z prof. Piotrem Tryjanowskim, ornitologiem i pisarzem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prelekcja „Ptaki w Parku Skaryszewskim” w Centrum Kreatywności na Targowej 
(https://www.pragapld.waw.pl/ptasie-opowie%C5%9Bci-2018.html)

Prelekcja  „Zwierzęta w Parku Skaryszewskim” - na spotkaniu z cyku Parkowe 
Opowieści organizowanym przez Stowarzyszenie Wiatrak.

VI. Wsparcie merytoryczne organizacji konferencji i wystąpienie na konferencji dla nauczycieli Och! Ptaki  w Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  28.11.2018. Przekazaliśmy tez materiały edukacyjne dotyczące przyrody i 
ptaków około 100 nauczycielom – uczestnikom konferencji.

VII. Organizacja bezpłatnych, otwartych wydarzeń ornitologicznych w ramach cyklicznej, ogólnoeuropejskiej akcji „Ptasie Chóry”
Ptasie Chóry – wycieczka i nauka ptasich głosów o świcie w Parku Skaryszewskim

VIII. Teksty o ptakach i ochronie przyrody ukazywały się pod patronatem naszego stowarzyszenia przez cały rok w czasopiśmie 
dla dzieci i młodzieży Głos Przyrody.

IX. Działania informacyjne i edukacyjne w Internecie
W celu promocji działań Stowarzyszenia oraz budowania społeczności wokół prowadzonych akcji i projektów prowadzimy 
oficjalne konto Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków na portalu Facebook oraz stronę internetową www.stop.eko.org.pl. 
Umieszczamy tam informacje o aktualnych wydarzeniach, wycieczkach, spotkaniach, teksty i wpisy edukacyjne dotyczące 
ochrony przyrody, głównie awifauny, o tym jak pomagać ptakom. 

Jak co roku w Internecie publikowaliśmy wiele treści edukacyjnych. Edukowaliśmy na temat dokarmiania ptaków, wieszania 
budek lęgowych, ochrony siedlisk i życia fauny związanej z zielenią miejską, ogrodami a także budynkami. Promowaliśmy m.in. 
cykl szkoleń o ochronie ptaków i nietoperzy mających swoje siedliska w budynkach, realizowany przez Federację Zielonych Gaja 
przy wsparciu merytorycznym Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Udostępnialiśmy wartościowe publikacje dotyczące 
ochrony przyrody, w tym m.in. ptaków oraz drzew.

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

X. Wystąpienia w mediach
Ważną częścią misji STOPu jest edukowanie ludzi dla lepszej ochrony ptaków i przyrody. Do największej liczby osób można 
dotrzeć poprzez massmedia, dlatego staramy się edukować także poprzez nie. Przykładowe wystąpienia STOP w mediach w 
roku 2018:

3.02.2018 Polsat, 18.00, materiał o otruciu ptaków w Jaworznie – komentarz.

28.02.2018 materiał o mewach – prowadząca Anna Hardej-Hornowska, Czwórka Polskie Radio. W ramach tego samego radia 
emitowane było także 6 innych naszych opowieści o ptakach. 

2018.10.13 audycja o ochronie i problemach drzew w mieście Prowadząca Ewa Podolska 
https://audycje.tokfm.pl/podcast/Drzewa-w-miescie-problemy-i-ich-rozwiazania/68000 

Jesień 2018 r. porady dotyczące dokarmiania ptaków w ogólnopolskim programie TVP3 „Mój Pies i inne zwierzaki” Martyny Rux 
(https://programtv.onet.pl/tv/moj-pies-i-inne-zwierzaki-10869)

XI. Interwencja mająca na celu ochronę lęgów i siedliska wróbli w budynku w Warszawie na Saskiej Kępie.
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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

8000

45

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

I. Projekt "Przeprowadzenie działań 
edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt" 
dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
87,00 % (12 046,66 zł) (pozostałe kilkanaście % 
stanowił wkład własny STOPu). Celem projektu 
było rozpowszechnienie wiedzy na temat 
obecności  oraz ochrony dzikich zwierząt 
żyjących w najbliższym otoczeniu człowieka, w 
mieście, ogrodzie, budynku itd. . Celem było 
także spowodowanie wzrostu aktywności służb,
instytucji, obywateli na rzecz ochrony zwierząt i 
wyeliminowanie działań szkodliwych dla 
zwierząt. Efektem projektu był 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 
(przykład: zgłoszenie do STOPu zagrożonej 
wycinką wierzby, w dziupli której było siedlisko 
nietoperzy). 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 (np. jeden 
z urzędników WOŚ poinformował nas, że dzięki 
naszemu szkoleniu zrozumiał, że w jego domu 
jest siedlisko nietoperzy, które ocalało dzięki 
prelekcji, bo zamierzał je zapiankować).

85.59.B 1 800,00 zł

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja 
IV" dofinansowany ze środków m. st. Warszawa 
w 90,59 % (10 000,00 zł) (pozostałe kilka % to 
wkład własny STOPu). 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 
uczniów, 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. Odbyły się 52 spacery 
przyrodnicze i konkurs, który był dodatkową 
motywacją do
pogłębiania wiedzy, zaangażowania się.

85.59.B 628,27 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Wsparcie merytoryczne organizacji konferencji i 
wystąpienie przedstawicielki Stołecznego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków na konferencji dla 
nauczycieli "Och! Ptaki"  w Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  28.11.2018. Wystąpienie 
przedstawicielki STOPu miało tytuł "Dlaczego i 
jak uczyć o ptakach? Edukacja przyrodnicza poza 
murami szkoły. " i zachęcało nauczycieli do 
potraktowania najbliższego otoczenia 
przyrodniczego jako rezerwuaru cennych 
pomocy naukowych. Każda roślina lub zwierzę 
za oknem szkoły może być taką pomocą podczas 
zajęć przyrodniczych. Ponieważ dzieci nie znają 
polskiej przyrody, nie dostrzegają jej w 
najbliższym otoczeniu, trzeba ją im pokazywać 
nawet nie tylko w parku, ale w ogródku 
szkolnym, czy na osiedlu. Podczas konferencji 
przekazaliśmy publikacje przyrodnicze ok. 100 
nauczycielom uczestniczącym w niej.

85.59.B 0,00 zł
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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 zysków i strat) 186 284,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 603,17 zł

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

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

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 74.90.Z

1. Zorganizowaliśmy tzw. „bioblitz”, czyli krótkotrwałe badanie biologiczne danego miejsca, z 
udziałem naukowców i społeczeństwa, w dniach 15.-17.06.2018 na Kopcu Powstania 
Warszawskiego i w jego najbliższym otoczeniu. W ramach bioblitz odbyło się 15 spacerów 
otwartych dla publiczności, z kilkunastoma specjalistami z różnych dziedzin naukowych 
dotyczących flory i fauny. Powstało też opracowanie przyrodnicze przygotowane przez 
kilkunastu specjalistów, naukowców, przyrodników: "PRZYRODA KOPCA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE WYNIKI INWENTARYZACJI BIOBLITZ 
I WSKAZÓWKI DLA REWITALIZACJI".

2. Prowadziliśmy sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz 
przygotowywaliśmy raporty ze zmian dynamiki populacji gatunków zagrożonych i 
chronionych. W 2019 roku STOP kontynuował całoroczny monitoring ptaków na Wiśle 
warszawskiej według stosowanej w poprzednich latach metodyki na podstawie umowy z M. 
St. Warszawa.
3. Wykonaliśmy ekspertyzę przyrodniczą dotyczącą obecności gatunków chronionych ptaków i 
nietoperzy oraz ich siedlisk w budynkach spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie.

2 85.59.B

1. Prowadziliśmy zajęcia edukacyjne o prawidłowym dokarmianiu ptaków w kilkunastu 
przedszkolach w Warszawie w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego i umowy z 
urzędem dzielnicy Praga Północ. 
2. Prowadziliśmy edukację przyrodniczą w terenie dla grup dzieci i młodzieży a także dla 
dorosłych. Odbyło się kilkanaście edukacyjnych spacerów przyrodniczych dla 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ramach roku szkolnego i w weekendy. 
Przeprowadziliśmy też kilka edukacyjnych spacerów przyrodniczych dla dzieci z opiekunami, 
w ramach projektu z warszawskiego budżetu obywatelskiego. Odbyło się też kilkanaście 
spacerów ornitologicznych z przewodnikiem podczas weekendów. Spacery te były otwarte 
dla wszystkich, którzy się na nie zapisywali, bez względu na wiek.
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c) przychody z działalności gospodarczej 147 930,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 751,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 150 495,30 zł

2.4. Z innych źródeł 751,00 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 2 428,27 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

1 Projekt "Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt" dofinansowany ze 
środków m. st. Warszawa w 87,00 % (12 046,66 zł + nasz wkład z 1%  1800 zł)

1 800,00 zł

2 Projekt "Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV" dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
90,59 % (10 000,00 zł + nasz wkład z 1% 628,27 zł )

628,27 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 887,87 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22 150,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

22 150,00 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

w 
tym:

1 060,00 zł

1 505,30 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)

147 930,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -29 037,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 29 037,59 zł

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: 139 774,96 zł 2 428,27 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

66 640,76 zł 2 428,27 zł

0,00 zł 0,00 zł

48 525,96 zł

0,00 zł

17 302,14 zł

7 306,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 99 404,04 zł

0,00 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

18 887,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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

16 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

314 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)

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

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 55 756,19 zł

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

21 580,12 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 

34 176,07 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)

706,34 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)  

85,74 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  OKw 
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 55 756,19 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 21 580,12 zł

Druk: NIW-CRSO 12



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

3 385,84 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)

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)

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

1 Projekt "Przeprowadzenie 
działań edukacyjnych z 
zakresu ochrony zwierząt"

Celem projektu było 
rozpowszechnienie wiedzy na 
temat obecności  oraz ochrony 
dzikich zwierząt żyjących w 
najbliższym otoczeniu 
człowieka, w mieście, ogrodzie, 
budynku itd. . Celem było także 
spowodowanie wzrostu 
aktywności służb,
instytucji, obywateli na rzecz 
ochrony zwierząt i 
wyeliminowanie działań 
szkodliwych dla zwierząt. A w 
konsekwencji: lepsza ochrona 
zwierząt związanych z 
budynkami (ptaki, nietoperze) i 
terenami zielonymi (ptaki, ssaki, 
bezkręgowce i ich siedliska).

Miasto Stołeczne Warszawa 12 046,66 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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

2 Projekt "Skarby 
Warszawskiej Przyrody – 
edycja IV"

Zwiększenie
świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży, a wraz z nimi 
nauczycieli i rodziców. 
Podniesienie poziomu wiedzy o 
przyrodzie i jej ochronie. 
Wszystko to służy lepszej 
ochronie przyrody.

Miasto Stołeczne Warszawa 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Kampania edukacji ekologicznej, cykl zajęć w praskich 
przedszkolach „Jak i czym – kampania dotycząca dokarmiania 
ptaków zimą - kontynuacja”

Miasto Stołeczne Warszawa, 
Dzielnica Praga Północ

3 835,00 zł

2 Realizacja akcji o charakterze tzw. ”Bioblitz” na planowanym 
do rewitalizacji terenie Kopca Powstania Warszawskiego oraz 
Parku Akcji „Burza”,

Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd 
Zieleni Warszawy

39 000,00 zł

3 Monitoring awifauny Wisły warszawskiej Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd 
Zieleni Warszawy

80 100,00 zł

4 Organizacja interaktywnych,
edukacyjnych spacerów
przyrodniczych wraz z
udostępnianiem potrzebnych
pomocy dydaktycznych,
rekrutacja oraz promocja
wydarzeń.

Miasto Stołeczne Warszawa, Szkoła 
Podstawowa nr 222 im. Jana 
Brzechwy

6 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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, prezeska, Alina 
Gerlee, wiceprezeska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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