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1. Dane Stowarzyszenia 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
 
Adres siedziby: ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa, woj. mazowieckie 
 
Numer konta: 31 1020 1097 0000 7802 0107 0309 
 
telefon: 519 185 668,  
e-mail: info@stop.most.org.pl,  
adres strony internetowa: www.stop.most.org.pl 
 
numer KRS: 0000224465,  
numer REGON: 140100109,  
numer NIP: 1132544594 
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
 

1. Krzysztof Kajzer (prezes) 
2. Alina Gerlée (wiceprezes) 
3. Dorota Zielińska (skarbnik) 
4. Andrzej Kruszewicz (członek Zarządu) 
5. Marek Elas (członek Zarządu) 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Jakub Hankiewicz 
2. Łukasz Poławski 
3. Andrzej Węgrzynowicz 

 
 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 4 
stycznia 2005 roku. Założone zostało z inicjatywy dr Andrzeja Kruszewicza oraz 
wolontariuszy Ptasiego Azylu. Pod koniec roku 2010 zmieniło nazwę na „Stowarzyszenie 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków”, w związku z rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 
grudnia 2010 roku. 

 
Od 1 kwietnia 2010 r. Stowarzyszanie zatrudnia jednego pracownika na pół etatu. 

 
W roku 2010 stowarzyszenie liczyło 121 członków, w tym 43 którzy opłacili składkę 

członkowską.  
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2. Misja i cele Stowarzyszenia 
 
 
 

Nasze Stowarzyszenie skupia ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody 
oraz miłośników ptaków. Koncentrujemy nasze działania na obszarze 
aglomeracji warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą 
chcemy chronić ptaki i rozpowszechniać ideę ich ochrony. Staramy się 
pokazywać przyrodę ludziom, edukować i wzbudzać radość z kontaktu z 
naturą. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasze główne cele statutowe to: 
 

- ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic; 
 
- poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny 
Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic; 
 
- szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, 
zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony. 

 
 

Fot. J. Badełek 
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3. Realizacja zadań statutowych w roku 2010 
 

3.1 Działania związane z ochroną ptaków 
 
 
Przygotowywanie opinii ornitologicznych 
dotyczących ochrony ptaków przy 
pracach termoizolacyjnych w budynkach 
oraz pracach na terenach zielonych (na 
podstawie umów z zarządcami i 
właścicielami nieruchomości; działalność 
odpłatna). 

 
W sumie opiniami objęliśmy 39 

budynków i 3 tereny zielone. Każda opinia 
dotycząca ocieplanych budynków związana 
była z wielokrotnym ich kontrowaniem. 
Staraliśmy się dopilnować, aby zapisane w 
opiniach zalecenia dotyczące ochrony 
ptaków były respektowane. 
 
 
Interwencje mające na celu ochronę ptaków gniazdujących w budynkach (nieodpłatna 
działalność statutowa).  

 
Braliśmy udział w 10 interwencjach dotyczących zagrożonych ptaków gniazdujących w 

budynkach. Prowadziliśmy bezpośrednie działania (obserwacje budynków, rozmowy z 
mieszkańcami, wykonawcami i inwestorami, pisma do inwestorów, wykonawców oraz 
instytucji i organów). Staraliśmy się uświadomić inwestorom i wykonawcom, że będące pod 
ochroną ptaki są zagrożone przez sposób prowadzenia robót. Informowaliśmy również jak 
zapobiec zagrożeniu.  

Podejmowaliśmy interwencje w przypadku niezastosowania się do zapisów opinii 
ornitologicznych przy pracach termoizolacyjnych w budynkach. W razie potrzeby wzywaliśmy 
do pomocy Straż Miejskią. Ponadto informowaliśmy również instytucje powołane do ochrony 
przyrody (Wydziały Ochrony Środowiska urzędów dzielnic, Regionalną i Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska) oraz nadzór budowlany (PINB) i policję o zagrożonych ptakach w 
budynkach. Interwencje dotyczyły zagrożenia zamurowaniem ptaków lub zamkniętych 
kratkami stropodachów.  

W kilkunastu przypadkach pomagaliśmy w interwencjach służąc radą, kontaktując się z 
interweniującymi osobami, oraz regionalnymi organami ochrony przyrody telefonicznie i 
mailowo. Wysyłaliśmy zainteresowanym osobom drogą elektroniczną materiały o ptakach w 
budynkach, wyciągi z przepisów prawa i poradniki interwencyjne. Wysłaliśmy około 2000 
folderów o problematyce ptaków w budynkach do zainteresowanych organizacji 
pozarządowych i osób prywatnych chcących dowiedzieć się czegoś więcej i szerzyć wiedzę 
z tego zakresu. 

Uczestniczyliśmy, w roli świadka, w procesie związanym z ociepleniem budynku 
zagrażającym kolonii jerzyka w stropodachu.  
 

Fot. D. Zielińska 
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Interwencje mające na celu pomoc dzikim ptakom w warunkach miejskich (nieodpłatna 
działalność statutowa). 

 
Przeprowadziliśmy kilka interwencji, m.in.: odławianie kaczek gniazdujących na 

balkonie wysokiego bloku, odławianie sikory uwięzionej w supermarkecie, wypuszczenie 
puszczyka uwięzionego w kominie. 
 
 
Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić zagrożenie 
dla ptaków i ich siedlisk (nieodpłatna działalność statutowa). 
 

 Interwencja w sprawie zawodów w wakeboardingu (wyścigi na deskach za 
motorówką) na jeziorku Kamionkowskim tuż obok zabytkowego Parku 
Skaryszewskiego) zakończona przeniesieniem zawodów w inne miejsce.  

 Złożenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Mokotów.  
 Interwencja w sprawie wycieku nieczystości z kolektora Żerań. 
 Interwencja w Raszynie dotycząca bezprawnego przetrzymywania dziko żyjących 

ptaków. Sprawca został ukarany przez sąd.    
 Skierowanie pisma do konserwator zabytków, w sprawie terminów wycinek drzew na 

terenach zarządzanych przez konserwator i ich możliwym wpływie na lęgi ptaków 
 Udział w spotkaniu ornitologów związanych z ochrona ptaków w budynkach z 

dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na temat ochrony ptaków w 
budynkach. 

 
 
Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom (nieodpłatna działalność statutowa). 

 
Przez cały rok udzielaliśmy porad mailowych i telefonicznych osobom, które zwracały 

się do nas o porady związane z ptakami (dotyczyły one głównie pomocy znalezionym 
ptakom: osłabionym, rannym, pisklętom). Udzielono kilkadziesiąt porad mailowych oraz 
telefonicznych osobom z całej Polski oraz dwóm osobom z zagranicy. W połowie roku 
uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu pod którym wolontariuszka udziela porad 
dotyczących znalezionych ptaków oraz kieruje do najbliższego w regionie ośrodka pomocy 
ptakom. Na ten numer dzwonią osoby z całej Polski. 
 
 
Projekt dotyczący ochrony ptaków w budynkach (nieodpłatna działalność 
statutowa, w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej). 

 
 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ostatnim kwartale 2010r rozpoczęło  
projekt mający na celu ochronę ptaków gniazdujących w budynkach. Projekt jest w całości 
finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolimy 
urzędników głównie warszawskich, związanych zawodowo z ochroną przyrody (np. wydziały 
ochrony środowiska) oraz pracami remontowymi budynków, w których gnieżdżą się ptaki, 
które chcemy chronić (np wydziały architektury i budownictwa), a także Strażników Miejskich 
z zagadnień bytowania ptaków w budynkach i ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów prawa i sposobów ochrony ptaków i miejsc lęgowych w budynkach.  

Chcemy pomóc urzędnikom i straży miejskiej uaktywnić się w ochronie ptaków w 
budynkach. Docelowo chcemy przeszkolić co najmniej 400 osób. Tworzymy bazę wiedzy o 
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ptakach gniazdujących w budynkach, na stronie internetowej. Dzięki akcji plakatowej w 
szkołach dotrzemy do młodzieży (licealiści, studenci) i nauczycieli; dzięki prelekcjom oraz 
akcji informacyjnej w mediach (konferencja prasowa) i Internecie dotrzemy także do innych 
grup wiekowych obywateli.  

Dla wolontariuszy zaangażowanych w program przeprowadzimy dodatkowe szkolenia. 
Pozwoli to rozwijać działania interwencyjne STOPu mające na celu pomoc ptakom w 
budynkach. Projekt zakłada także zawieszenie 50 budek dla wróbli i jerzyków. 
 
 
Zawieszanie budek lęgowych dla ptaków (nieodpłatna działalność statutowa)  
 

Zwróciliśmy uwagę Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządu 
Oczyszczania Miasta na potrzebę zawieszania budek lęgowych dla ptaków. W wyniku 
rozmów oraz korespondencji skierowanej do władz Wydziału Biologii UW oraz ZOM, zostało 
zawieszonych kilkadziesiąt budek lęgowych na terenie kampusu Uniwersytetu 
Warszawskiego na Ochocie oraz w Parku Skaryszewskim na Pradze Południe w Warszawie. 
 
 

3.2 Działania związane z monitoringiem awifauny 
 
 
Inwentaryzacja siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 486 do km 
538 biegu Wisły oraz w granicach rezerwatów: Wyspy Zawadowskie, Wyspy 
Świderskie i Ławice Kiełpińskie (odpłatna działalność statutowa –  umowa podpisana z  
m.st. Warszawa). 
 
Prace obejmowały:  
 

a) Inwentaryzację stanowisk gąsiorka Laniu collurio, jarzębatki Sylvia nisoria, derkacza 
Crex crex na obszarze administracyjnym m. st. Warszawy w granicach OSOP Dolina 
Środkowej Wisły – kontrole dzienne oraz nocne w dniach 31 czerwca – 3 lipca. 
Przeprowadzono mniej kontroli niż wcześniej planowano., ze względu na dwukrotną 
falę powodziową na Wiśle i brak dostępu do badanego terenu.  

 
b) Obserwacje przelotów oraz ocenę wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki 

w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, powiązaną z określeniem zagrożeń 
antropogenicznych na rzece. 21 kontroli przeprowadzonych na 3 punktach (Most 
Siekierkowski – Śródmieście – Port Żerański). Każda z kontroli trwała 5 – 7 godzin, 
dzięki czeku przeprowadzono ponad  400 godzin prac terenowych. 

 
c) Inwentaryzację ptaków odbywających lęgi w korycie Wisły na obszarze od Rezerwatu 

Wyspy Świderskie na południu, do zachodniej granicy Rezerwatu Ławice Kiełpińskie 
– dwukrotny spływ rzeką w dniach 26–27 czerwca oraz 31 lipca. 
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Nadzór ornitologiczny przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Mostu 
Północnego Zadanie I Etap I od Węzła z ul. Pułkową do Węzła z ul. Modlińską” 
(odpłatna działalność statutowa – umowa z 14 października 2009 roku podpisana z 
przedstawicielem Zakładu Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie). 

 
W ramach nadzoru przeprowadzono w 2010 roku 79 

kontroli, które odbywały się kilka – kilkanaście razy w 
miesiącu. Zadanie to będzie trwało do 2011 roku.  

Nadzór polega na monitoringu zakresu wpływu 
inwestycji na stan sąsiadujących z terenem budowy 
siedlisk i sytuację ptaków lęgowych w obszarze NATURA 
2000 "Dolina Środkowej Wisły” oraz stwierdzeniu, czy 
prace wykonywane są zgodnie z projektem, zaleceniami 
raportu oddziaływania na środowisko oraz z decyzjami 
środowiskowymi. 

 

 
Miesiąc Liczba kontroli 
Styczeń 4 

Luty 6 
Marzec 7 

Kwiecień 6 
Maj 8 

Czerwiec 4 
Lipiec 9 

Sierpień 4 
Wrzesień 4 

Październik 5 
Listopad 12 
Grudzień 10 

3.3 Działania edukacyjne i popularyzatorskie 
 
 
Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ochrony ptaków w budynkach 
(nieodpłatna działalność statutowa). 

 
Przeprowadziliśmy prelekcje o ochronie ptaków w budynkach na spotkaniu dla 

spółdzielni mieszkaniowych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz na spotkaniu dla 
przedstawicieli urzędów dzielnic, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Banku Ochrony 
Środowiska, a także dla studentów i nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Rejsy edukacyjne z przewodnikiem-ornitologiem po Wiśle (odpłatna działalność 
statutowa – umowa z Żeglugą Śródlądową w Sandomierzu) 
 

Fot. J. Badełek Fot. J. Badełek 
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Przeprowadziliśmy 72 rejsy ornitologiczne (trwające 
ok. 3 godzin) od końca kwietnia do połowy października. W 
rejsach uczestniczyło jednorazowo od 15 do 80 osób. 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zapewniało 
podczas rejsów przewodnika-ornitologa oraz sprzęt 
optyczny (lornetki) do obserwacji przyrody. Łącznie w 
rejsach uczestniczyło co najmniej 4 000 osób, głównie 
dzieci i młodzieży.   

Miesiąc Liczba rejsów 
kwiecień 1 

maj 5 
czerwiec 8 

lipiec 21 
sierpień 19 
wrzesień 16 

październik 2 

 
 
Druk materiałów na temat ochrony ptaków w budynkach i dokarmiania ptaków 
(nieodpłatna działalność statutowa) 

 
Wydrukowaliśmy 15 tys. uaktualnionych folderów o ptakach w budynkach i ich 

ochronie. Koszty pokrył sponsor. Opracowaliśmy oraz wydrukowaliśmy z własnych środków 
10 tys. sztuk ulotki o zasadach prawidłowego dokarmiania ptaków. Materiały w formie 
elektronicznej są udostępnione na naszej stronie internetowej.  

 

        
 
Organizacja wycieczek dla warszawiaków (nieodpłatna oraz odpłatna działalność 
statutowa) 
 
W 2010 roku zorganizowaliśmy wycieczki dla warszawiaków, w tym: 

 2 wycieczki poza granicę Warszawy (Stawy w Raszynie, rozlewiska pod Modlinem),  
 10 wycieczek w ramach umowy z Zarządem Mienia m. st. Warszawy, w tym 5 akcji 

obrączkowania ptaków.  
 10 akcji obrączkowania ptaków oraz 10 wycieczek edukacyjno-przyrodniczych nad 

Wisłą w ramach projektu „Wisła w Warszawie, czyli ptaki Stolicy na wyciągnięcie ręki” 
opisanego w jednym z kolejnych podpunktów 
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W każdej z wycieczek i akcji brało udział od 12 do 60 osób. O wycieczkach ukazały się 
artykuły w prasie oraz materiały w telewizji i radiu („Gazeta Lokalna”, „Rzeczpospolita”, TVP 
info, Tok FM, Radio Dla Ciebie). Ogłoszenia o wycieczkach ukazywały się także w „Gazecie 
Wyborczej”. 
 
 
Dzień Ziemi oraz Dzień Ptaków (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

W ramach obchodów Dnia Ziemi 25 kwietnia zorganizowaliśmy stoisko na Polu 
Mokotowskim. Dzieliliśmy się swoją wiedzą o ptakach, rozdawaliśmy ulotki i foldery 
edukacyjne. Propagowaliśmy ochronę ptaków i zapisywaliśmy uczestników na bezpłatne 
wycieczki i prelekcje organizowane przez STOP. Zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny 
o „ptasiej tematyce”, dla dzieci.  
 

 

Fot. R.Szmit 

Autor: M.Dziadosz 
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W ramach obchodów Dnia Ptaków, 3 maja, w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym 
nasi wolontariusze pomogli budować bocianie gniazdo. Mieliśmy też stanowisko, w którym 
warszawiacy mogli podglądać okoliczne ptaki za pomocą lunety oraz otrzymać ulotki 
edukacyjne dotyczące m.in. ptaków w budynkach, dokarmiania ptaków oraz działalności 
naszego Stowarzyszenia.  
 
 
Organizacja prelekcji służących szerzeniu wiedzy o ptakach (nieodpłatna działalność 
statutowa). 
 

Zorganizowaliśmy 7 prelekcji otwartych dla ludności, w tym 4 spotkania z dr Michałem 
Skakujem z Uniwersytetu Gdańskiego na temat rozpoznawania ptaków, które cieszyły się 
szczególnym powodzeniem. W sumie na prelekcjach obecnych było około 300 osób. 
Dodatkowo jedna z prelekcji miała kontynuację w postaci części terenowej. 

 
Data Temat spotkania 
5.02 + 6.02.2010 dr Michał Skakuj „Rozpoznawanie mew” prelekcja + dodatkowa część 

terenowa 
9.03.2010 Walne Zebranie 
27.04.2010 dr Michał Skakuj „Rozpoznawaniu ptaków szponiastych” 
24.05.2010 mgr Dorota Zielińska „Ptaki w budynkach - zagrożenia i ochrona” 
15.06.2010 dr Michał Skakuj z „Rozpoznawanie sokołów” 
19.10.2010 dr Michał Skakuj „Rozpoznawanie wróblaków w locie” 
14.12.2010 dr Andrzej Kruszewicz „Wrażenia z podróży po Bhutanie” 
 
 
Projekt „Wisła w Warszawie, czyli ptaki Stolicy na wyciągnięcie ręki” 
(nieodpłatna działalność statutowa w 71,8% dofinansowana ze środków Centrum 
Komunikacji Społecznej  m.st. Warszawy) 

 
Głównym założeniem 

projektu było zbliżenie 
Warszawiaków do Wisły poprzez 
zapoznanie ich z walorami 
ornitologicznymi tego fragmentu 
Warszawy. Uczestnicy poznawali 
liczne gatunki ptaków, mogąc 
przyjrzeć się im z bliska podczas 
obrączkowania, a także przy 
pomocy sprzętu optycznego 
podczas wycieczek terenowych. 
Przy okazji poznawali także 
środowisko życia ptaków w tym 
gatunki drzew, innych roślin oraz 
grzybów nadrzewnych.  
 
Projekt miał na celu: 

 podwyższenie poziomu wiedzy na temat doliny warszawskiej Wisły jako szlaku 
migracyjnego oraz miejsca zimowania wielu gatunków ptaków 

Fot. M. Elas 
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 podwyższenie poziomu wiedzy na temat form ochrony przyrody na obszarze 
warszawskiego odcinka Wisły (role i cele powstania obszaru Natura 2000 i 
rezerwatów przyrody) 

 podwyższenie poziomu wiedzy na temat zasad uprawiania turystyki przyrodniczej na 
obszarach chronionych 

 uświadomienie uczestnikom wycieczek i obrączkowań zagrożeń związanych ze 
współistnieniem dużej aglomeracji miejskiej oraz obszaru Natura 2000 – uczestnicy 
mogli przekonać się o presji jaką mieszkańcy Warszawy wywierają na ostatnie 
fragmenty naturalnego łęgu w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. 

 zdobycie przez warszawiaków uczestniczących w wycieczkach i obrączkowaniach 
praktycznej wiedzy na temat rozpoznawania ptaków. 

 przeszkolenie na temat zasad prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie 
zimowym. 

 
W ramach projektu  przeprowadzono 10 akcji obrączkowania ptaków oraz 10 

wycieczek edukacyjno-przyrodniczych nad Wisłą. Dzięki jego realizacji przeszkoleniem i 
edukacją objętych zostało około 200 osób. 
 
Projekt „Szkolenie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków”  (nieodpłatna działalność statutowa w 60,7% dofinansowana ze środków 
Centrum Komunikacji Społecznej  m.st. Warszawy)  

 
 

W grudniu odbyło się pierwsze, historyczne, szkolenie wolontariuszy Stołecznego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wcześniej również staraliśmy się przekazywać wiedzę o 
ptakach, ale nigdy wcześniej nie stworzyliśmy szkolenia o tak urozmaiconym i 
kompleksowym programie. Na szkolenie zgłosiło się wielu chętnych, jednak założenie było 
takie, że przeszkolona zostanie tylko grupa kilkunastu osób, które chcą brać aktywny udział 
w działaniach naszego stowarzyszenia.  

Szkolenie składało się z wykładów, które odbyły się 12 i 15 grudnia w sali 
konferencyjnej użyczonej nam przez warszawskie ZOO, oraz szkolenia terenowego 
przeprowadzonego w nadwiślańskich łęgach 18 grudnia. Wykłady dla wolontariuszy 
poprowadzili dr Andrzej Kruszewicz z lek. wet. Agnieszką Czujkowską (o pierwszej pomocy 
ptakom i związanym z nią BHP), dr Michał Skakuj (o rozpoznawaniu ptaków), Krzysztof 
Kajzer (o terenowych metodach badania ptaków) oraz Dorota Zielińska (o ochronie i 
zagrożeniach ptaków w budynkach).  

W ramach projektu powstały nowe materiały o rozpoznawaniu ptaków przygotowane 
przez dr Michała Skakuja oraz ulotka dotycząca pierwszej pomocy ptakom. Materiały te będą 
dalej rozpowszechniane przez nasze stowarzyszenie. 
 

 

Fot. K.Goworek 
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Przygotowanie projektu „Jak mądrze dokarmiać ptaki, aby pomagać a nie szkodzić” 
(nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Opracowaliśmy i  złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Jak mądrze 
dokarmiać ptaki, aby pomagać a nie szkodzić” do Biura Ochrony Środowiska m. st. 
Warszawy. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy  mieszkańców Warszawy na 
temat właściwego dokarmiania ptaków. Projekt uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany 
w 2011 roku. 
 
 
Edukacja i promocja w mediach (nieodpłatna działalność statutowa ) 

 
Nasi przedstawiciele brali udział w programach radiowych i telewizyjnych a także 

udzielali wywiadów do prasy, aby szerzyć wiedzę o ptakach. Głównym poruszanym tematem 
były problemy ptaków w mieście (ochrona ptaków w budynkach, prawidłowe dokarmianie, 
pomoc znalezionym ptakom, walory przyrodnicze Wisły jako rzeki w dużym mieście, 
awifauna Warszawy i okolic (TOK FM, Radio Dla Ciebie, TVN Warszawa, TVP3, „Gazeta 
Stołeczna”, warszawskie gazety lokalne). 

 11.12.2010 - Reportaż o akcji obrączkowania i dokarmiania ptaków realizowanej 
przez STOP w ramach projektu „Wisła w Warszawie, czyli ptaki Stolicy na 
wyciągnięcie ręki”. Reportaż ukazał się w programie "Mój pies i inne zwierzaki" 
(początek - od 5 minuty i 17 sek. programu). http://www.tvp.pl/warszawa/magazyny/moj-pies-i-
inne-zwierzaki/wideo/11-grudnia-2010/3570317  

 7.12.2010 - Porady naszej Ornitolożki w Gazecie Stołecznej "Dokarmiasz ptaki? Rób 
to z głową. Ornitolożka radzi": 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8777511,Dokarmiasz_ptaki__Rob_to_z_glowa__Ornitoloz
ka_radzi.html#ixzz17Q0vxZh8  

 5.12.2010 - Reportaż z naszej weekendowej akcji obrączkowania i dokarmiania 
ptaków ukazał się w Kurierze Warszawy i Mazowsza jako druga wiadomość: 
http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-warszawski/wideo/5122010/3530034  

 6.11.2010 - Reportaż o ptakach warszawskiej Wisły i ich ochronie: 
http://www.tvp.pl/warszawa/magazyny/moj-pies-i-inne-zwierzaki/wideo/6-listopada-2010/3264407  

 10.10.2010 - Reportaż z akcji obrączkowania ptaków nad Wisłą "W sieci nad Wisłą 
łapali nie ryby, ale ptaszki" ukazał się w Życiu Warszawy: 
http://www.zw.com.pl/artykul/234248,522713.html  

 10.06.2010 – wywiad do dziennika Metro na temat ptaków w budynkach 
 21.05.2010 – wywiad w Rzeczpospolitej na temat ptaków w budynkach 
 17.05.2010 - reportaż z interwencji dotyczącej zagrożonych zniszczeniem lęgów 

wróbli w remontowanym budynku na ul. Cyrklowej 6 i 8 w Warszawie, cz. 2 
 14.05.2010 – reportaż z interwencji dotyczącej zagrożonych zniszczeniem lęgów 

wróbli w remontowanym budynku na ul. Cyrklowej 6 i 8 w Warszawie, cz. 1 
 9.05.2010 - audycja o jerzykach i innych ptakach w budynkach, TokFm 
 8.05.2010 – Kurier Warszawski, materiał o szkodliwości quadów nad Wisłą 
 24.04.2010 – audycja o jerzykach i innych ptakach w budynkach, TokFm 
 9.04.2010 -  rozmowa o wiosennych przelotach ptaków oraz zaproszenie na 

wycieczkę na rozlewiska pod Modlinem – Radio dla Ciebie 
 Marzec 2010 – materiał w telewizji (WOT) na temat zawieszenia budek lęgowych dla 

ptaków w parku Skaryszewskim 
 Luty 2010 – uczestnictwo w programie o dokarmianiu ptakow, TVN Warszawa. 
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 21.01.2010 - Wywiad z prezesem STOPu, Krzysztofem Kajzerem w "Życiu 
Warszawy" pt. "Problemy ptaków nadwiślańskich krzewów": 
http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/440593_Problemy_ptakow_nadwislanskich_krzewow.html  

 
 
Prowadzenie strony internetowej z poradami i artykułami oraz publikacje poza naszą 
stroną internetową (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Prowadzimy stronę internetową, na której informujemy o bieżących wydarzeniach, 
wycieczkach, spotkaniach itp. Znajduje się na niej także część dotycząca poradnictwa i 
wskazówek dotyczących ochrony ptaków. W roku 2010 zamieściliśmy 31 nowych artykułów, 
w tym: 

 18 foto-relacji z wycieczek 
 9 artykułów w dziale „ptaki w budynkach” 
 2 artykuły w dziale „Poradnik” 
 2 artykuły dotyczące podsumowania akcji liczenia ptaków krukowatych w Warszawie 

 
Artykuły o ptakach w budynkach opublikowaliśmy także w czasopiśmie Oikos nr 1(52):14–15 
 

 
 

oraz portalu dla zarządców budynków:  
 
http://www.administrator24.info/termomodernizacja/id335,p2,Ptaki-w-budynkach-zagrozenia-
i-ochrona.html 
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Udział w akcjach i pracach związanych z ornitologią organizowanych na terenie Polski 
i poza granicami kraju (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej Akcji Karmnik (organizacja karmnika w 
nadwiślańskim łęgu oraz obrączkowane przy nim ptaków) 

 nasi członkowie wzięli udział w zimowym liczeniu ptaków wodno-błotnych w dolinie 
środkowej Wisły oraz w Warszawie (styczeń 2010) 

 
 
Projekt ustawienia w Warszawie tablic edukacyjnych o dokarmianiu ptaków 
(nieodpłatna działalność statutowa, finansowana częściowo przez sponsora) 
 

Pod koniec roku 2010 rozpoczęliśmy projekt zakładający przygotowanie i ustawienie 
tablic edukacyjnych o prawidłowym dokarmianiu ptaków, w miejscach częstego dokarmiania 
(m.in. w parkach). Podpisaliśmy umowę ze sponsorem, który chce sfinansować tablice. 

Przygotowany został projekt tablicy. Uzyskaliśmy wstępne zgody na posadowienie 
tablic w kilku lokalizacjach w Warszawie. W okresie jesiennym 2011, po otrzymaniu 
oficjalnych zezwoleń, planujemy ustawienie tablic oraz towarzyszącą temu akcję 
promocyjną. 

 
Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego, przy 
Biurze Ochrony Środowiska (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Przedstawiciel Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków brał udział w zakładaniu 
oraz obradach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego. Jest to organ 
opiniotwórczo-doradczego, zrzeszający 21 organizacji społecznych oraz przedstawiciela 
Miasta, działający przy Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. 
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4. Inne działania 
 
 
Konkurs na nowe logo Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków 
 

Przeprowadzono ogólnopolski konkurs na nowe logo Stowarzyszenia. W konkursie 
udział wzięły 23 osoby, które nadesłały w sumie ponad 50 projektów. W dniu 2 listopada 
odbyło się spotkanie na którym Jury wyłoniło zwycięską pracę (jej autorem jest Pan 
Aleksander Bąk z Poznania): 

 
Przyznane zostały także cztery wyróżnienia dla: Marcina Bernatka ze Strzegomia, Barbary 
Janczak z Opoczna, Irminy Knapik z Gdańska oraz Anny Woźniczki z Siemianowic Śląskich. 
 
 
Opracowanie wzoru legitymacji członkowskiej 
 

Pod koniec roku 2010 nasza wolontariuszka Aldona Cierpka zaprojektowała dla nas 
nowe legitymacje członkowskie – aż 8 wzorów do wyboru. Legitymacje są wydawane wraz z 
wniesieniem opłaty członkowskiej za rok 2010. Każdy z członków, który opłacił składkę może 
wybrać dla siebie wzór legitymacji: 
 

 
 
 
Promocja działań na portalu społecznościowym 
 

W celu promocji działań Stowarzyszenia, oraz budowaniu społeczności wokół 
prowadzonych akcji i projektów założono oficjalne konto Stołecznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków na portalu Facebook.com. Umieszczane są tam informacje o aktualnych 
wydarzeniach, wycieczkach i spotkaniach. 
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5. Źródła przychodów i koszty w 2010 roku 
 

PRZYCHODY 
Kwota 

[w zaokrągleniu do 1zł] 
Udział 

procentowy 
Składki członkowskie 910 0,4% 
Darowizny 2820 1,3% 
Dotacje 18500 8,6% 
Kwota pozostała z 2009 roku 34374 15,9% 
Faktury za wykonają pracę (ekspertyzy, monitoring i inne) 159397 73,8% 
SUMA 216000,96 100,0% 
 

KOSZTY  
Kwota  

[w zaokrągleniu do 1zł] 
Udział 

procentowy 
Umowy z wykonawcami -115217 54,4% 
PIT, VAT i ZUS  -25643 12,1% 
Koszty różne -23225 11,0% 
PIT, VAT i ZUS za grudzień (opłacone w styczniu 2011) -21578 10,2% 
Wynajem lokalu -13200 6,2% 
Wynagrodzenie pracownika -9064 4,3% 
Telefon -1828 0,9% 
Opłaty eksploatacyjne -1326 0,6% 
Opłaty bankowe -542 0,3% 
SUMA -211623 100% 
 
W tym 8934,90 zł był to nasz wkład własny do projektów: 
 

 „Wisła w Warszawie, czyli ptaki Stolicy na wyciągnięcie ręki” (nasz wkład: 3929,75 zł , 
czyli 28,2% kosztów całego projektu) 

 „Szkolenie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków”  (nasz wkład: 
5005,15 zł czyli 39,3% kosztów całego projektu) 

Oba projekty były dofinansowane ze środków m.st. Warszawy. 
 
Na 31.12.2010 kwota zobowiązań krótkoterminowych (z tytułu podatków oraz ZUSów) 
wynosiła 21 577,89 zł i dotyczyła: 
 

 zaliczek na podatek PIT od umów zleceń i umów o dzieło wypłaconych w grudniu 
2010 w wysokości 6 340zł (zapłaconych w styczniu 2011); 

 składek ZUS w wysokości 3 119,59zł (zapłaconych w styczniu 2011); 
 podatku VAT w wysokości 12 118,30 (zapłaconych w styczniu 2011); 

 
 
Po opłaceniu w styczniu 2011 należnych podatków za grudzień 2010, weszliśmy w rok 
2011 z kwotą 4378,06 zł na koncie.  
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PRZYCHODY 73,8%
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PIT, VAT i ZUS 
Koszty różne
PIT, VAT i ZUS za grudzień (opłacone w styczniu 2011)
Wynajem lokalu
Wynagrodzenie pracownika
Telefon
Opłaty eksploatacyjne
Opłaty bankowe
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6. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość 
 
Liczenia krukowatych zimujących w Warszawie (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Krukowate tworzą skupiska noclegowe w wielu miastach Polski i Europy. Od 15 lat na 
terenie stolicy nie były przeprowadzone badania liczebności zimujących krukowatych. 
Dokładne policzenie zimujących ptaków jest tym ważniejsze, że na zachodzie Europy notuje 
się duży spadek ich liczebności. Zamierzamy kontynuować przeprowadzone w styczniu i 
lutym 2011 akcje liczenia ptaków korzystających z noclegowisk w parkach warszawskich. 
 
 
Stworzenie przestrzennej bazy danych dotyczącej lęgów wybranych gatunków ptaków 
w granicach administracyjnych Warszawy (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Planujemy rozpocząć systematyczne zbieranie danych na temat miejsc gniazdowania 
wybranych gatunków ptaków (m.in. krukowatych, jaskółek, bączka, pustułki), poprzez 
stworzenie odpowiedniego formularza internetowego i zachęcenie warszawiaków do 
przesyłania nam informacji. Opracowane wyniki będą publikowane. 
 
 
Stworzenie bazy zagrożeń antropogenicznych dotyczących ptaków (nieodpłatna 
działalność statutowa) 
 

Planujemy stworzenie bazy różnych typów negatywnych oddziaływań i zagrożeń 
antropogenicznych dotyczących ptaków. Chcemy przy Waszej pomocy zidentyfikować 
możliwie szeroki zakres zagrożeń wraz z konkretnymi przykładami (lokalizacjami). 
Zamierzamy w tym celu stworzyć i zamieścić na stronie internetowej formularz zgłoszenia 
zagrożeń oraz opracować i rozpowszechniać uzyskane informacje.  
 
 
„Wieża dla jerza” (nieodpłatna działalność statutowa) 

 
Planujemy stworzenie projektów małej architektury przeznaczonej dla jerzyków, 

 ptaków gnieżdżących się niemal wyłącznie w ludzkich budowlach. Liczebność populacji 
jerzyka w Europie spada. Wynika to najprawdopodobniej ze zmniejszania się liczby 
dostępnych dla tych ptaków miejsc gniazdowania w budynkach. Chcemy stworzyć pewien 
rodzaj wieży lęgowej dla ptaków. Wieże takie można by stawiać na terenie osiedli lub 
terenach zielonych - wszędzie tam, gdzie w okolicznych budynkach nie ma wystarczającej 
liczby miejsc gniazdowania dla jerzyków. 
 
 
Projekt alternatywnej kolonii dla brzegówek (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Planujemy stworzenie sztucznych kolonii brzegówek na terenach międzywała Wisły 
warszawskiej jako alternatywy dla kolonii brzegówek w składowiskach popiołów 
elektrociepłowni. 
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Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (nieodpłatna działalność 
statutowa) 
 

Planowany projekt zakłada współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+). Szczegółowe informacje o 
projekcie można znaleźć na stronie:  
http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/ochrona-siedlisk-kluczowych-gatunkow-
ptakow-doliny-srodkowej-wisly-w-warunkach-int  
Po zgłoszonych do Komisji Europejskiej zmianach, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
będzie odpowiedzialne za następujące działania:  
A.7 Przygotowanie planu akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych 
D.1 Działania informacyjne - propagujące projekt 
D.2 Kampania promocyjna i  informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych 
D.3 Edukacja przyrodnicza 
E.3 Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport ze zmian 
E.4 Monitoring społeczny i partycypacja społeczna w działaniach ochronnych 
E.9 Zarządzanie projektem przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków 
 
Projekt dotyczący ochrony ptaków w budynkach (nieodpłatna działalność 
statutowa, w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej). 

 
 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ostatnim kwartale 2010r rozpoczęło  
projekt mający na celu ochronę ptaków gniazdujących w budynkach (opisany w punkcie 3.1 
sprawozdania). Projekt będzie kontynuowany przez cały rok 2011.  
 
 
Projekt „Jak mądrze dokarmiać ptaki, aby pomagać a nie szkodzić” 
(nieodpłatna działalność statutowa, dofinansowana przez Biuro Ochrony 
Środowiska m. st. Warszawy) 

 
 

Otrzymaliśmy pozytywną decyzję od Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy w 
sprawie wniosku o dofinansowanie projektu „Jak mądrze dokarmiać ptaki, aby pomagać a 
nie szkodzić”, który złożyliśmy pod koniec roku 2010.  
Cele projektu: 

 Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Warszawy na temat właściwego 
dokarmiania ptaków.  

 Propagowanie wśród najmłodszych właściwego podejścia do przyrody i 
rozbudzenie wrażliwości na los ptaków w mieście.  

 Zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Warszawy w 
działania na rzecz zwierząt.  

 Poprawienie jakości dokarmiania ptaków w mieście.  
W ramach projektu przewidzieliśmy m. in. druk materiałów edukacyjnych i organizację 

konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w którym nagrodami będą m.in. 
karmniki dostosowane do warunków lokalowych przedszkola, wraz zapasem karmy na całą 
zimę (dla 5 placówek). 

Całkowity koszt projektu to 19259,29zł. Wkład własny, który STOP musi wnieść do 
projektu to 4079,29zł.  
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Projekt „Poznajemy najcenniejsze fragmenty przestrzeni ekologicznej 
Warszawy” (nieodpłatna działalność statutowa, dofinansowana przez Biuro 
Edukacji m. st. Warszawy) 

 
Otrzymaliśmy pozytywna decyzję od w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu 

„Poznajemy najcenniejsze fragmenty przestrzeni ekologicznej Warszawy”. Celem projektu 
jest popularyzacja wiedzy o najcenniejszej przyrodzie Warszawy, która występuje w dolinie 
Wisły. Poza pokazaniem dzieciom przyrody w terenie celem jest także przekazanie im 
umiejętności jej obserwowania i chronienia. Celem długofalowym jest rozbudzenie wśród 
odbiorców zainteresowania i nowego spojrzenia na własne otoczenie, pod kątem 
dostrzeżenia w nim zjawisk przyrody, roślin, zwierząt, a szczególnie ptaków oraz w dalszej 
perspektywie samodzielnego podejmowania pożytecznych działań, takich jak rozpoznawanie 
i zgłaszanie występujących zagrożeń przyrody odpowiednim służbom i instytucjom. 

U uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematem, zamierzone działania 
mają również prowadzić do rozbudzenia zainteresowań i ugruntowania chęci do pogłębiania 
wiedzy, przez: 

 naukę umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,  
 współzawodnictwo dzięki udziałowi w konkursach, 
 możliwość nawiązania znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, 
 zachętę do uczestnictwa w działaniach na rzecz przyrody organizowanych w ciągu 

roku w Warszawie. 
W ramach projektu przewidziano m.in.: 

 25 wycieczek-lekcji przyrodniczych w terenie, 
 konkurs fotograficzny i warsztaty fotograficzne,  
 opracowanie i druk materiałów dotyczących flory i fauny nadwiślańskiej. 

 
Całkowity koszt projektu to 33467,9 zł. Wkład własny, który STOP musi wnieść do 

projektu to 6717,9zł.        


