
 
 
 
 
 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, maj 2013



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2012  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: Volkswagen Bank Polska 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 
 

2/31 

 

 

 

Spis treści: 

 

1. Dane Stowarzyszenia............................................................................................. 3 
2. Misja i cele Stowarzyszenia.................................................................................... 4 
3. Realizacja zadań statutowych w roku 2012............................................................ 5 

3.1. Działania związane z ochroną ptaków i ich siedlisk w budynkach.................... 5 
3.1.1. Opinie ornitologiczne dotyczące ochrony ptaków przy pracach 
termoizolacyjnych w budynkach .......................................................................... 5 
3.1.2. Projekt „Ochrona ptaków w budynkach na terenie m. st. Warszawy” ........ 5 
3.1.3 Baza danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na stronie 
internetowej STOPu ............................................................................................ 7 
3.1.4. Projekt „WIEŻA DLA JERZA” .................................................................... 8 
3.1.5. Udział przedstawicielki STOPu w posiedzeniu Komisji Środowiska w 
Senacie RP, ........................................................................................................ 9 
3.1.6. Udział w konferencjach............................................................................ 10 

3.2. Ochrona ptaków i ich siedlisk poza budynkami. ............................................. 12 
3.2.1. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk................................................................... 12 
3.2.2. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom....................................... 12 
3.2.3. Tratewki dla rybitwy czarnej (nieodpłatna działalność statutowa)............ 12 
3.2.4 Projekt LIFE+ pt. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny 
Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”... 14 

3.3. Działania związane z monitoringiem awifauny (poza projektem LIFE+)......... 20 
3.4. Działania edukacyjne i popularyzatorskie ...................................................... 21 

3.4.1. Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie..., czyli dzieciaki poznają 
miejskie ptaki”.................................................................................................... 21 
3.4.2. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ochrony ptaków . 22 
3.4.3. Rejsy edukacyjne z przewodnikiem-ornitologiem po Wiśle ..................... 23 
3.4.4. Organizacja wycieczek dla warszawiaków .............................................. 23 
3.4.5. Organizacja prelekcji służących szerzeniu wiedzy o ptakach.................. 25 
3.4.6. Edukacja i promocja w mediach .............................................................. 25 
3.4.7. Prowadzenie strony internetowej z poradami i artykułami oraz publikacje 
poza naszą stroną internetową.......................................................................... 27 

3.5. Inne działania................................................................................................. 27 
5. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość............................................................ 29 
6. Źródła przychodów i koszty w 2012 roku.............................................................. 30 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2012  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: Volkswagen Bank Polska 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 
 

3/31 

1. Dane Stowarzyszenia 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
 
Adres siedziby: ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa, woj. mazowieckie 
 
Numer konta: 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 
 
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. Dorota Zielińska (wiceprezes) 
3. Alina Gerlée (skarbnik) 
4. Magda Dziadosz (sekretarz) 
5. Andrzej Kruszewicz (członek Zarządu) 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Renata Szmit  
2. Jolanta Adamczyk 
3. Stanisław Turowski 

 
 

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. 

 
W roku 2012 Stowarzyszanie zatrudniało dwie  pracownice na ¾ i pół etatu (w ramach 

realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”) oraz jedną stażystkę przez 3 
miesiące. 
 

W roku 2012 Stowarzyszenie liczyło 212 członków, w tym 83 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. M. Długosiewicz 
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3. Realizacja zadań statutowych w roku 2012 

3.1. Działania związane z ochroną ptaków i ich siedlisk w budynkach 
 
3.1.1. Opinie ornitologiczne dotyczące 
ochrony ptaków przy pracach 
termoizolacyjnych w budynkach (działalność 
gospodarcza - na podstawie umów z 
zarządcami i właścicielami nieruchomości). 
 
W sumie opiniami objęliśmy 10 budynków. 
Każda opinia dotycząca ocieplanych budynków 
związana była z wielokrotnym ich 
kontrolowaniem. Staraliśmy się dopilnować, aby 
zapisane w opiniach zalecenia dotyczące 
ochrony ptaków były respektowane. 

Fot. Maciej Szymański 

3.1.2. Projekt „Ochrona ptaków w budynkach na 
terenie m. st. Warszawy” 

(nieodpłatna działalność statutowa, projekt sfinansowany 
przez m. st. Warszawa w ramach tzw. małych grantów i w 
kwocie 3508,36 zł, co stanowiło 100% kosztów projektu.) 
 
W ramach projektu wykonaliśmy następujące działania służące ochronie ptaków 
gnieżdżących się w budynkach: 
 

1. Opracowano merytorycznie, zaprojektowano a następnie wydrukowano i rozdano: 
plakaty – 30szt., materiały szkoleniowe – 400szt.. Plakaty, ulotki i poradnik 
interwencyjny z wyciągiem z przepisów zostały umieszczone na stronie internetowej 
w wersji do pobrania.  

2. Przeprowadzono 3 szkolenia dla policji (w sumie 50 uczestników). 
3. Problematykę ptaków w budynkach przedstawiano dzieciom i młodzieży oraz 

nauczycielom na 50 rejsach (w każdym z nich brało udział zazwyczaj 42 osoby 
słuchające prelekcji, sporadycznie mniej, czyli w sumie około 2100 osób). 

4. W czasie trwania projektu na stronie pojawiło się 6 nowych tekstów o tematyce 
ptaków w budowlach ludzkich, zawieszono na stronie internetowej także poradnik 
interwencyjny, ulotkę i plakat w wersji elektronicznej oraz 5 krótkich tekstów na 
stronie głównej, w formie „newsów” zapowiadających ukazanie się na stronie 
większych tekstów oraz informujących o działaniach projektowych. 

5. Porady telefoniczne i mailowe udzielne były przez cały czas trwania projektu - 
udzielono 40 porad. 

 
Podjęto szereg działań zarówno zwiększających świadomość zagrożeń dla ptaków w 
budynkach, jak i ich ważnej roli ekologicznej w mieście oraz przepisów prawa i sposobów 
ochrony tych ptaków. Przeprowadzono: szkolenia, prelekcje, porady telefoniczne i mailowe, 
akcję informacyjną w Internecie (publikacje tekstów dotyczących problematyki ptaków w 
budynkach) oraz stworzono plakaty i ulotki (materiały szkoleniowe) dotyczące ptaków w 
budynkach. 
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Szkolenia bez wątpienia podniosły poziom 
wiedzy grupy kluczowej dla ochrony ptaków w 
budynkach, a jednocześnie najsłabiej 
merytorycznie do tego przygotowanej: policji. 
Ponieważ przeszkolono przede wszystkim 
kadrę kierowniczą a także osoby z wydziału 
doskonalenia zawodowego, to przekazana 
wiedza i materiały powinny mieć szczególnie 
dużą siłę oddziaływania: poprzez 
przełożonych także na podwładnych, dla 
których przełożeni wzięli materiały 
szkoleniowe. Nawiązanie kontaktu z osobami 
z wydziału doskonalenia zawodowego policji, 
mamy nadzieję, zaprocentuje szkoleniami na 
większą skalę w przyszłości. 
 

Z wiedzą o ptakach w budynkach zetknęło się w czasie trwania projektu szczególnie dużo 
dzieci i młodzieży oraz ich nauczyciele, w czasie prelekcji edukacyjnych przy okazji rejsów 
po warszawskiej Wiśle (około 2100 osób). 
 
Funkcję podnoszenia poziomu wiedzy, a także bazy wiedzy, do której można sięgać w razie 
potrzeby spełniają teksty w Internecie i materiały edukacyjne (ulotka, plakat, poradnik 
interwencyjny z wyciągiem z przepisów) zawieszone na stronie internetowej 
www.stop.eko.org.pl . W czasie trwania projektu na stronie pojawiło się 6 nowych tekstów o 
tematyce ptaków w budowlach ludzkich, zawieszono na stronie internetowej także poradnik 
interwencyjny, ulotkę i plakat w wersji elektronicznej oraz 5 krótkich tekstów na stronie 
głównej, w formie „newsów” zapowiadających ukazanie się na stronie większych tekstów 
oraz informujących o działaniach projektowych. 
 

   
 
Porady telefoniczne i mailowe udzielne były przez cały czas trwania projektu. Pomagały one 
ludziom zgłaszającym się po poradę podjąć odpowiednie działania w sytuacji gdy ptaki są 
zagrożone w czasie remontu itp. 
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3.1.3 Baza danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na stronie 
internetowej STOPu (nieodpłatna działalność statutowa).  
 
Wielokrotnie podkreślamy, że ptaki gnieżdżą się w budynkach zazwyczaj w miejscach 
niewidocznych dla ludzkiego wzroku. Wiele osób, także ornitologów nie ma wiedzy na ten 
temat. Gniazd jerzyków, czy wróbli zazwyczaj nie widać. Małe ptaki często są skryte i równie 
trudno je wypatrzeć, jak ich schowane w zakamarkach gniazda. Do gniazd ptaki często 
wchodzą przez szczeliny bardzo wąskie i ukryte np. w cieniu parapetu, czy obróbki 
blacharskiej. Kiedy na pierwszy rzut oka nie widać gniazd, wejść do nich, ani ptaków, a 
budynek wydaje się gładki – niejeden wykonawca opinii ornitologicznych odpuszcza sobie 
dłuższe obserwacje, dokładniejsze kontrole.  
 

 

Szczeliny dylatacji wydają się 
tak wąskie, że aż trudno 
uwierzyć, że mogą się w nich 
gnieździć ptaki. 
Gniazdo sikory, zabudowa 
wielorodzinna, Sosnowiec, ul 
Słowackiego. W planach 
uszczelnienie dylatacji (Fot. 
Maria Niemiec) 
 

 
Na podstawie niedokładnych obserwacji powstaje nierzetelna opinia ornitologiczna, w której 
autor pisze, że można bez przeszkód remontować cały budynek w sezonie lęgowym, bo nie 
stwierdził ptaków ani ich gniazd. Jeśli ptaki jednak w budynku się gnieżdżą, to taka opinia 
spowoduje, że najprawdopodobniej zostaną w swoich gniazdach zamurowane w czasie 
remontu. 
 
Najlepszą odpowiedź na pytanie, w 
jakich miejscach w budynkach lub 
innych budowlach, gnieżdżą się 
ptaki, daje doświadczenie wielu lat 
prowadzenia obserwacji. Ponieważ 
nie każdy je ma, prowadzimy na 
naszej stronie galerię zdjęć miejsc 
gniazdowania ptaków w ludzkich 
budowlach. Jest ona źródłem 
wiedzy o gniazdowaniu ptaków w 
budynkach i innych budowlach: 
http://stop.eko.org.pl/portal/index.ph
p?module=article&id=100. W 2012 
roku uzupełnialiśmy galerię o 
kolejne zdjęcia dokumentujące 
lokalizacje miejsc gniazdowania w 
budynkach. 
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3.1.4 Projekt „WIEŻA DLA JERZA” (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz portalu 
Birdwatching.pl 

 
Jednym z największych problemów ptaków gniazdujących w budynkach jest utrata miejsc 
gniazdowania. Nowoczesne budownictwo jest pozbawione zakamarków, w których mogłyby 
gnieździć się ptaki. Stare budynki są remontowane i tracą szczeliny i otwory, w których 
gnieździły się ptaki. Liczebności europejskich populacji ptaków, które są uzależnione od 
miejsc gniazdowania w budynkach (jerzyka i wróbla) zmniejszają się. W niektórych rejonach 
Europy ptaki te niemal wyginęły. 
 
Obecność tych ptaków w budynkach w okresie intensywnych remontów wywołuje konflikty 
między miłośnikami ptaków i inwestorami. Ich obecność jest dla człowieka bardzo korzystna, 
ponieważ zjadają ogromne ilości uciążliwych dla niego owadów. 
Jednym z najlepszych sposobów ochrony wróbla i jerzyka wydaje się obecnie stworzenie 
bezpiecznych miejsc gniazdowania: w budowlach, blisko człowieka, ale bez konfliktu 
interesów. Budowa obiektów małej architektury na nowych i starych osiedlach pozwoliłaby 
ptakom bezpiecznie egzystować w pobliżu człowieka. Dlatego STOP postanowił rozpocząć 
budowę tego typu obiektów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było w 2011 roku ogłoszenie 
konkursu na zaprojektowanie wieży lęgowej dla jerzyków. 
 
Wieżami dla jerzyków, których koncepcje powstały na nasz konkurs, zainteresowały się 
władze wielu polskich miast oraz kilku dzielnic Warszawy, a nawet miłośnicy jerzyków z 
Izraela. Według jednej z wyróżnionych prac warszawska Białołęka wybudowała piękną wieżę 
dla jerzyków. Dzięki naszemu konkursowi z 2011 roku, w 2012 roku powstała pierwsza w 
Polsce wieża lęgowa dla jerzyków. 
 

 
Burmistrz Białołęki Piotr Jaworski, wiceprezes STOPu Dorota Zielińska, radny Marcin 
Korowaj oraz wykonawca wieży wbijają tablicę w miejscu gdzie powstanie wieża 
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Budowa wieży lęgowej dla jerzyków. 

 
Chcielibyśmy, aby Warszawa stała się nie tylko europejską, ale i światową stolicą jerzyka, 
ambasadorką jego ochrony. Stałoby się tak, gdyby w Warszawie stanął las wież dla jerzyka. 
Będziemy do tego dążyć, licząc na życzliwość i poparcie Pani Prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, która objęła honorowy patronat nad konkursem „Wieża dla jerza”. 
 
 
3.1.5. Udział przedstawicielki STOPu w posiedzeniu Komisji Środowiska w Senacie 
RP, które odbyło się w dniu 2 października 2012 r.  
 
Tematem posiedzenia, w którym wzięła udział wiceprezes STOPu, Dorota Zielińska było 
rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony siedlisk i lęgów ptaków 
objętych ochroną gatunkową gniazdujących w budynkach. 
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Linki do materiałów związanych z posiedzeniem komisji:  
 

 Opinia prof. W. Radeckiego wraz z propozycją zapisu legislacyjnego 
 Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej w sprawie ochrony ptaków prawnie 

chronionych gnieżdżących się w budynkach:  
 Informacja o posiedzeniach komisji  
 Transmisja z posiedzenia: Część pierwsza, Część druga 
  Notatki z posiedzenia 

 
3.1.6. Udział w konferencjach 
Dorota Zielińska, wiceprezes STOPu reprezentowała Stowarzyszenie na następujących 
konferencjach:  
 

1. Konferencja Ochrona siedlisk zwierząt w miastach, organizowana przez 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 13 września 2012 r..  

 
2. Konferencja dotycząca jerzyka 2nd Commonswift Seminars, Berlin, kwiecień 2012r. 

 
3. Konferencja naukowa „PTAKI MIAST”, organizowana przez Sekcję Ornitologiczną 

Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,  14–16 września 2012 r., Zielona Góra  
 

4. 1st International Conference  Protection of birds and bats during insulation and 
reconstruction of buildings, 24-26 października 2012, ZVOLEN, Słowacja. 

 
Na pierwszej z nich wiceprezes STOPu wystąpiła z dwoma prezentacjami na temat 
problematyki ochrony ptaków w budynkach oraz wież lęgowych dla jerzyków.  Na trzech 
kolejnych prezentowała plakat Swift Towers in Warsaw, Poland (Wersja polska: Wieże dla 
jerzyków Apus apus w Warszawie). 
 

 
Dorota Zielińska na konferencji w GDOŚ 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2012  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: Volkswagen Bank Polska 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 
 

11/31 

 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2012  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: Volkswagen Bank Polska 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 
 

12/31 

3.2. Ochrona ptaków i ich siedlisk poza budynkami. 
 
3.2.1. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk (nieodpłatna działalność statutowa). 
 

1. Skierowaliśmy do największych warszawskich zarządców terenów zielonych  
(Zarządu Terenów Publicznych oraz Zarządu Oczyszczania Miasta) pismo z 
informacjami jak gospodarować zielenią w sposób przyjazny przyrodzie. 
Zasugerowaliśmy pozostawianie na terenach zielonych martwego drewna oraz 
wzbogacanie ich o budki dla ptaków, nietoperzy i błonkówek. Zaproponowaliśmy 
nieodpłatne przygotowanie merytoryczne tablicy edukacyjnej o martwym drewnie. 
W wyniku naszej korespondencji z ZOM w parku Skaryszewskim powieszone 
zostały dodatkowe budki dla zwierząt, m.in. błonkówek.  

 
2. Przedstawicielka STOPu brała udział jako ekspertka w spotkaniu władz Ursynowa 

z mieszkańcami dzielnicy na temat zagospodarowania terenu zielonego pod Kopą 
Cwila. Staraliśmy się tłumaczyć decydentom wartość drzew, dziupli, martwego 
drewna i gęstych krzewów jako siedlisk zwierząt. Niestety mimo udziału 
specjalistów i mieszkańców władze dzielnicy nie zachowały wartości przyrodniczej 
terenu. 

 
3. Prowadziliśmy działania (interwencje w postaci pism i rozmów telefonicznych) w 

celu zabezpieczenia przez wykonawcę remontu ul. Modlińskiej ekranów 
przezroczystych przed rozbijaniem się ptaków. 

 
4. Podjęliśmy korespondencję interwencyjną dotyczącą rozbijania się ptaków o 

przeszklony budynek Politechniki na ul. Koszykowej 75.  
 
5. Podjęliśmy interwencję dotyczącą  przeznaczonego do rozbiórki mostu nad Skrwą 

w Biskupicach (na drodze nr 562 Płock -Dobrzyń, nad Wisłą), gdzie odbywały lęgi 
objęte ścisłą ochroną gatunkową oknówki Delichon urbica. 

 
3.2.2. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Przez cały rok udzielaliśmy porad mailowych i telefonicznych osobom, które zwracały się do 
nas z prośbą o radę. Porady dotyczyły one głównie pomocy znalezionym ptakom: 
osłabionym, rannym, pisklętom. Udzielono niezliczonych porad mailowych oraz 
telefonicznych osobom z całej Polski. Wolontariuszka STOP odbiera telefon przeznaczony 
specjalnie do udzielania porad dotyczących znalezionych ptaków oraz kieruje do 
najbliższego w regionie ośrodka pomocy ptakom. Doradzamy także osobom dzwoniącym na 
ogólny numer telefonu STOP i piszącym maile na ogólny adres mailowy. 
 

3.2.3. Tratewki dla rybitwy czarnej (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
W granicach Warszawy gniazdują zaledwie 4 pary rybitwy czarnej. Przylatują w maju, 
gniazdują w miejscach takich jak zarośnięte zbiorniki wodne, torfianki lub podmokłe łąki. 
Pojawiały się co roku w okolicach jeziorka Powsinkowskiego i tam próbowały znaleźć 
odpowiednie na gniazdo niewielkie kępy pływającej roślinności. Niestety, z roku na rok takich 
miejsc, jest coraz mniej. Zdesperowane rybitwy czarne próbowały zakładać gniazda na 
pływających liściach grążeli, ale takie konstrukcje w żaden sposób nie mogły zdać egzaminu. 
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W 2012 roku postanowiliśmy pomóc rybitwom czarnym i przygotować dla nich specjalne 
tratewki, na których bezpiecznie mogłyby założyć gniazda. Sześć tratewek umieściliśmy z 
dala od brzegu, lecz w pobliżu trzcinowiska, w grupach po trzy.  
 

  
Wyładunek materiałów: stelaże z gałęzi, 
butelki plastikowe, trzcina i sznurek (Fot. 
Magda Dziadosz) 

Budowa tratewek dla rybitwy czarnej (Fot. 
Magda Dziadosz) 

 

  
Konstrukcja tratewki musi być trwała i 
stabilna, znajdą się przecież na niej najpierw 
jaja, a potem pisklęta (Fot. Magda Dziadosz) 
 

Próba – pierwszy egzemplarz gotowy do 
zwodowania (Fot. Magda Dziadosz) 
 

  
Z oddali zaobserwowaliśmy jedno gniazdo 
rybitwy czarnej na mikroskopijnej kępie 
roślinnej (Fot. Magda Dziadosz) 
 

Tratewki zakotwiczone (Fot. Magda 
Dziadosz) 
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Chyba się rybitwom czarnym spodobały! (Fot. Magda Dziadosz) 

3.2.4 Projekt LIFE+ pt. „Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” 

 (nieodpłatna działalność statutowa, projekt jest realizowany od stycznia 2011 do czerwca 
2014, na cały okres realizacji dofinansowanie ze środków instrumentu LIFE+ wynosi 1 
200 638zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 
451 733 zł, natomiast wysokość wkładu własnego STOP to 29 176 zł.) 
 

 

W styczniu 2011 r. rozpoczęła się realizacja 
projektu LIFE+. STOP pełni w projekcie rolę 
beneficjenta stowarzyszonego odpowiedzialnego 
za działania edukacyjne oraz monitoring ptaków 
na obszarze projektowym. W 2012 roku 
kontynuowano realizację projektu.  

Na początku 2012 roku zakończono opracowywanie zasad identyfikacji wizualnej i graficznej 
projektu: powstała księga identyfikacji wizualnej, uruchomiono stronę internetową projektu 
www.wislawarszawska.pl oraz fanpage na Facebooku. Zakończono przygotowywanie planu 
akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 
Warszawy.  
 
W ramach działań promocyjnych i informacyjnych 
przygotowano wystawę fotograficzną, prezentującą 
fotografie ptaków żyjących nad Wisłą oraz informacje 
o projekcie. Zakupiono 20 uniwersalnych stelaży 
wystawowych. Wystawa była eksponowana w 
plenerze:  
Park Saski:  21 – 28.05.2012; 
Park Praski: 29.05 – 9.07.2012; 
Park Skaryszewski: 10.07 – 9.08.2012; 
Park Ujazdowski: 10 – 31.08.2012 r.; 
Ogród Zoologiczny:  1.09.2012 – 21.03.2013. 
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Pod koniec 2012 r. zakończono produkcję półgodzinnego 
przyrodniczego filmu dokumentalnego w reżyserii Marcina 
Krzyżańskiego o życiu ptaków i przyrodzie nadwiślańskiej w 
obrębie aglomeracji warszawskiej. W styczniu 2013 roku odbyła się 
premiera. Film jest w wersji polskiej i anglojęzycznej. Można 
obejrzeć go na kanale Youtube. 
 
 

Wykonano 400 toreb ekologicznych z nadrukami, 2roll-
upy, 450 ulotek, 300 koszulek z nadrukami (rybitwa 
rzeczna, mewa siwa), 2000 kolorowanek dla dzieci (48 
stron, do pobrania ze strony projektu w pdf), oraz 
kalendarz na 2012r. (13 kart, format A3, 600 szt.). 
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Edukacja 
Zrealizowano także kilkumiesięczny program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych i 
dzieci z trudnych środowisk, złożony z 3 etapów:  

 rejs po Wiśle (czerwiec – październik 
2012). Uczestników rejsów obwożono po 
Wiśle niewielkimi 10 i 12-osobowymi 
łódkami Fundacji Ja Wisła, 
przystosowanymi do przewożenia osób 
niepełnosprawnych, każdorazowo z 
przewodnikiem, dzięki czemu zapewniono 
lepszą opiekę oraz bardziej bezpośredni 
kontakt z otaczającą przyrodą niż 
w przypadku wycieczek większymi 
statkami rejsowymi.  

 90 minutowe warsztaty w zoo w kilkunasto osobowych 
grupach, prowadzone przez pracowników działu 
dydaktycznego zoo, połączone z prezentacją 
multimedialną, dotykaniem modeli wypchanych ptaków, 
wizytą u pielęgniarza ptaków), (wrzesień – listopad 
2012). W celu realizacji warsztatów zawarto z zoo 
porozumienie dot. wzajemnej współpracy.  

 zajęcia plastyczne pod nadzorem plastyka (m.in. tworzenie kolaży, modeli 
trójwymiarowych ptaków), (listopad 2012). 

Do programu zgłosiło się blisko 340 uczestników. Na początku 2013 roku nastąpiło 
podsumowanie całego programu - wystawa prac plastycznych. 
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Nawiązano współpracę z Fundacją Nasza Ziemia przy realizacji projektu pn. „Wiślana 
szkoła”. W ramach współpracy po stronie STOP przygotowane zostały scenariusze lekcyjne 
o zagrożeniach i ochronie przyrody nadwiślańskiej i teczka konferencyjna (500 szt.). STOP 
dostarczył również gadżety (torby ekologiczne) przeznaczone dla uczestników warsztatów 
oraz zapewnił udział przygotowanych merytorycznie prowadzących warsztaty terenowe dla 
nauczycieli.  

 

Dla Warszawiaków przygotowaliśmy 
rejsy dużym statkiem pasażerskim z 
przewodnikiem ornitologiem. Rejsy 
cieszyły się dużym powodzeniem, 
zaproszenia były ogłaszane na FB, 
stronie internetowej i w prasie. 
Przeprowadzono dziesięć ok. 2 
godzinnych rejsów w weekendy 
wrześniowe, udział w nich wzięło 
ok.450 osób.  

 

 

 

Ornitologiczny rejs Wisłą (fot. 
J.Kubacka) 

Zainicjowano cykl spacerów 
wzdłuż obszaru projektowego z 
doświadczonym ornitologiem 
terenowym. Uczestnicy mogą 
przejść całość terenu 
projektowego i poznać 
różnorodność nadwiślańskiej 
przyrody oraz jej zmiany w 
zależności od odległości od 
centrum miasta. W trakcie cyklu 
wycieczek jest możliwość 
zaobserwowania jak zmienia się 
skład gatunkowy i liczebność 
ptactwa korzystającego z Wisły 
Warszawskiej wraz ze zmianami 
pogody, pór roku itd. Spacer ornitologiczny nad Wisłą (fot. M.Dziadosz) 

W trakcie wycieczek przewodnik przedstawia charakterystykę Wisły, związanej z nią 
roślinności i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. W okresie jesiennym 
szczególnie ciekawa była obserwacja ptaków migrujących wzdłuż rzeki w górę Wisły. Ważne 
siedliska ptaków, które poznali uczestnicy wycieczek to m. in. łachy piaszczyste, łęgi, zarośla 
wiklinowe, starorzecza. Ptaki nie tylko były obserwowane za pomocą lornetek i lunet, ale 
także można było uczyć się rozpoznawać ich głosy. Identyfikacja głosowa ptaków należy do 
najtrudniejszych dziedzin ornitologii, a jednocześnie jest niezbędna jeśli chce się 
rozpoznawać w terenie. 

Do końca 2012 r. zorganizowano 3 ogólnodostępne spacery wzdłuż obszaru projektowego, 
kolejne miały miejsce w  2013 roku.  
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Pejzaż nadwiślański (fot. M.Dziadosz) 

 
W ramach działań edukacyjnych zorganizowano dwie plenerowe gry terenowe, 
przygotowane z myślą o uczestnikach imprez masowych (Święto Wisły, Dzień Wody). 
Uczestnicy gier, poruszając się z instrukcją i mapą, odnajdywali punkty rozmieszczone w 
terenie, w których stali przewodnicy informujący ich o różnych zagadnieniach związanych z 
Wisłą (ptaki, środowisko, geomorfologia, historia). Następnie uczestnicy rozwiązywali 
zadania, dzięki którym mogli wygrać nagrody w postaci gadżetów (torby, ulotki) oraz 
wycieczki z ornitologiem nad Wisłę. Na 3 imprezach masowych zorganizowano również 
zabawy edukacyjne dla dzieci. W ramach Europejskich Dni Ptaków (5-7 października) 
przeprowadzono dwie nadwiślańskie wycieczki oraz prelekcję. 
 
Monitoring ptaków 
W ramach działań dot. monitoringu ornitologicznego opracowano plan monitoringu dotyczący 
czasowo-przestrzennego rozkładu badań stanowiący kompromis pomiędzy dwoma 
warunkami: potrzebą otrzymania wyników badań o wysokiej jakości, wiarygodnych dla 
ornitologów i przydatnych w przyszłości do opracowań badawczych, a koniecznością 
ograniczenia częstotliwości badań w stosunku do wytycznych GIOŚ tak, aby móc objąć 
monitoringiem cały obszar projektowy i zarazem zmieścić się w ograniczeniach finansowych. 

W  marcu 2012 r. STOP uzyskał zezwolenie od RDOŚ na prace badawcze na terenie 
rezerwatów przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji projektu. W maju 2012 roku 
zakupiono łódź z silnikiem i przyczepką do samochodu (zestaw Marine 1648 JON/BF20LHU) 
do prowadzenia monitoringu z wody.  
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Zdjęcie ze strony sklepu ( oczywiście na naszej łodzi nie ma napisu „STRAŻ”) 

 

W 2012r. STOP prowadził na bieżąco prace w ramach monitoringu ornitologicznego. W 
lutym i kwietniu 2012 r.  wykonano odpowiednio analizę wyników badań przeprowadzonych 
w okresie jesiennych przelotów 2011 r. i zimy 2011/2012 oraz opracowano na ich podstawie 
bazę GIS. Prace w terenie prowadzone od początku marca do końca maja były bardzo 
intensywne. Liczenia w postaci przejść pieszych brzegiem Wisły, obejmujące 50 km, 
powtarzano średnio co 5 dni, dlatego pracowało przy nich równolegle kilka osób. W czerwcu 
wykonano spływ w celu ustalenia liczebności kolonii ptaków zamieszkujących wyspy i łachy 
piaszczyste. Na jesieni 2012 r. opracowano drugi raport z monitoringu ornitologicznego, który 
objął okres od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r.  

 

 
Monitoring ptaków nad Wisłą (fot. J.Badełek) 
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W październiku 2012 r. zorganizowano także dwa wykłady na których przedstawione zostały 
cząstkowe wyniki monitoringu. Na pierwszym prelegent (Marek Elas) opowiadał o 
preferencjach ptaków w wyborze miejsc do odpoczynku i żerowania zimą i w trakcie 
wiosennej wędrówki nad Wisłą (na spotkaniu Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków). 
Na drugim zaś o ptakach warszawskiego odcinka Wisły od Wysp Świderskich do Wysp 
Zawadowskich (w ramach Europejskich Dni Ptaków). 

 
Slajd z wykładu. Całość prezentacji dostępna na stronie: http://wislawarszawska.pl/wisla-
PTAKI-MONITORING 

 

3.3 Działania związane z monitoringiem awifauny (poza projektem LIFE+) 
 

 Nadzór ornitologiczny przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa 
Mostu Północnego Zadanie I Etap I od Węzła z ul. Pułkową do Węzła z ul. 
Modlińską” (działalność gospodarcza – 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 po kilka kontroli w miesiącu. Nadzór polegał 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. 
 

 Akcja Gawron - Liczenie populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na 
Mazowszu (nieodpłatna działalność statutowa) 
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W związku z brakiem lub rozdrobnieniem informacji dotyczących kolonii lęgowych gawrona 
na Mazowszu, postanowiliśmy zebrać w 2012 roku maksymalnie dużo informacji na ten 
temat. Wydaje nam się, że wiele kolonii gawronów znajduje się w kategorii zauważonych, 
lecz niepoliczonych. Największe nadzieje wiążemy z kompletnym liczeniem kolonii lęgowych 
na obszarze całych gmin.  
 
Dla przykładu możemy podać, że na ternie Warszawy znaleźliśmy 15 kolonii – w sumie 175 
gniazd. Zebrany materiał wyraźnie pokazuje, że nastąpił zanik części kolonii, a równocześnie 
pojawienie się nowych. Akcja jest kontynuowana w roku bieżącym i pokazuje wzrost 
liczebności gawrona w mieście. 
 

3.4 Działania edukacyjne i popularyzatorskie 
 
3.4.1. Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie..., 
czyli dzieciaki poznają miejskie ptaki” (projekt "Czym 
skorupka za młodu nasiąknie..., czyli dzieciaki poznają 
miejskie ptaki" był dofinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6410,00 zł). 
 
Projekt miał na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczącą przede wszystkim 
ptaków, które mogą spotkać w swoim najbliższym otoczeniu. Był ukierunkowany na 
zainteresowanie przyrodą dzieci od najmłodszych lat, wyrabianie wrażliwości na otaczającą 
przyrodę, poszerzanie wiedzy o ptakach, aby dzieci były w stanie rozpoznać i nazwać ich 
podstawowe gatunki. Przekazywanie wiedzy odbywało się w łatwy i przyjemny sposób dzięki 
prelekcjom w salach oraz wycieczkom w terenie. Staraliśmy się zachęcić dzieci do dalszych, 
samodzielnych obserwacji, oraz poznawania otaczającej je przyrody.  
 
W projekcie wzięło udział 10 grup dzieci z przedszkoli warszawskich, w sumie ok 200 dzieci. 
Wszystkie grupy wzięły udział w zaplanowanym cyklu działań, które stanowiły spójną całość:  
 
1. Edukacja w placówkach.  
Odbyły się zajęcia w przedszkolach dla 10 grup dzieci z użyciem opracowanych pomocy 
edukacyjnych.  
 
2. Edukacja w terenie.  
Zostały przeprowadzone wycieczki dla 10 grup dzieci z ornitologiem w terenie, w miejscu 
występowania opisanych podczas prelekcji gatunków ptaków. 
 
3. Samodzielne zadania do wykonania dla każdej z grup.  
Każda grupa dzieci miała do wykonania kilka zadań, które dodatkowo angażowały 
uczestników projektu  do aktywnego poznawania przyrody i ptaków, z wykorzystaniem 
wiedzy przekazanej podczas wcześniejszych zajęć w klasie i w terenie.  
 
Zadania: 

 wzięcie udziału w organizowanej przez nas prelekcji i wycieczce  
 zawieszenie budki lęgowej dla ptaków (profesjonalnie wykonaną, otrzymaną od nas); 
 wykonanie prostych karmników z butelek z pomocą opiekuna i rozwieszenie ich 

(instrukcja robienia karmnika z butelek znajduje się na stronie internetowej STOPu); 
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 wykonają dokumentację fotograficzną swoich działań i przekażą nam w formie relacji 
do zawieszenia na stronie internetowej. 

 

 
 
4. Materiały opracowane i wydrukowane w projekcie. Przygotowaliśmy prezentację 
multimedialną, dla zilustrowania tematu i ciekawego przekazania wiedzy oraz 
zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy roll-up, czyli trwały, zwijany, kolorowy plakat 
przedstawiający podstawowe gatunki ptaków, który ułatwi uporządkowanie informacji i ich 
lepsze zapamiętania. Powstała także kolorowanka i plakaty Ptaki naszej okolicy. Plakat i 
kolorowanka dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej STOPu. 
 
5. Nagrodzenie uczestników projektu. Po wzięciu udziału we wszystkich wyżej wymienionych 
etapach każda z grup została uhonorowana dyplomem oraz książkami na temat ptaków, aby 
zachęcić do dalszego poszerzania wiedzy i prowadzenia własnych obserwacji. Grupy 
otrzymały też plakaty edukacyjne o ptakach do powieszenia w placówkach. 
 
 
3.4.2. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ochrony ptaków 
(nieodpłatna działalność statutowa). 
 

 Poza prelekcjami, które odbywały się w ramach projektów przeprowadziliśmy kilka 
dodatkowych prelekcji o ptakach w przedszkolach i Ośrodku Opieki Społecznej na 
terenie Warszawy. 

 
 24 kwietnia w Stargardzie Szczecińskim odbyło się spotkanie dotyczące ochrony 

ptaków związanych z budowlami ludzkimi, zorganizowane  przez Proeuropejskie 
Centrum Ekologiczne oraz Powiat Stargardzki. Do wygłoszenia prelekcji o ptakach w 
budynkach została zaproszona Dorota Zielińska, wiceprezes STOPu. Warto było 
przejechać prawie 500 km do Stargardu, żeby opowiedzieć o ptakach związanych z 
budynkami. Na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości ze Stargardu i okolic, a 
o ich zainteresowaniu tematem świadczy to, że po prelekcji z sali padało wiele pytań. 
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Poniżej informacje prasowe dotyczące spotkania: 
 
Po co nam ptaki w mieście? 
http://wiadomosci.rii.pl/index.php?H=5&HH=6613&title,%20Stargard,%20ptaki,%20re
monty 
 
Ekolodzy o ochronie ptaków 
http://powiatstargardzki.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3236&Item
id=2 

 
 
3.4.3 Rejsy edukacyjne z przewodnikiem-ornitologiem po Wiśle (działalność 
gospodarcza – umowa z Żeglugą Śródlądową w Sandomierzu) 
 
Przewodnicy-ornitolodzy związani ze STOPem prowadzili edukację ekologiczną w czasie 
124 rejsów po warszawskiej Wiśle, w okresie od maja do września.  Stołeczne Towarzystwo 
Ochrony Ptaków zapewniało podczas rejsów przewodnika-ornitologa oraz sprzęt optyczny 
(lornetki) do obserwacji przyrody. Łącznie w rejsach uczestniczyło około 6000 osób, głównie 
dzieci i młodzieży z nauczycielami.  
 

 
Fot. Hanna Żelichowska 

 
3.4.4. Organizacja wycieczek dla warszawiaków (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
Poza wycieczkami, które odbyły się w ramach projektu LIFE+ wislawarszawska.pl  
zorganizowaliśmy także inne wycieczki z przewodnikiem-ornitologiem: 
 
1. Wycieczka na kolektor Młociński w lutym 2012 na obserwacje ptaków wodnych 
zimujacych w Warszawie. Prowadzenie: Dorota Zielińska i Magda Dziadosz,  w 
kilkunastostopniowym mrozie kilkunastu uczestników obserwowało bieliki, gągoły i bielaczki.  
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Kolektor Młociński (Fot. M.Dziadosz) 

 
2. Ptasie Chóry w Parku Skaryszewskim  (6.05.2013). Prowadzenie Krzysztof Kajzer i 
Magda Dziadosz. Ptasie Chóry to impreza cykliczna poświęcona rozpoznawaniu głosów 
godowych ptaków. W 2012 r. odbyła się druga edycja, uczestniczyło 15 osób. 

 

 
Ptasie Chóry w Parku Skaryszewskim(Fot. M.Dziadosz) 

 
3. Wycieczka ornitologiczna nad Wisłę w okolicach Falenicy ( 26.08.2012). Wycieczkę 
poprowadził Robert Miciałkiewicz. 

 
4. Spotkanie STOPowiczów z sowami w warszawskim ZOO  (19.06.2012). We wtorkowy 
wieczór członkowie STOP wzięli udział w spotkaniu z sowami i innymi mieszkańcami 
warszawskiego ZOO. Przewodnikiem był dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor ZOO. 
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Wieczór z sowami w warszawskim ZOO 

 
3.4.5. Organizacja prelekcji służących szerzeniu wiedzy o ptakach (nieodpłatna 
działalność statutowa). 
 
Jak co roku organizowaliśmy cyklicznie spotkania STOPu, w czasie których odbywały się 
prelekcje otwarte dla ludności, które cieszyły się dużym powodzeniem. W sumie na 
prelekcjach obecnych było około 240 osób.  
 
Odbyło się 6 prelekcji: 
 

17 stycznia Dr Dariusz Bukaciński, doskonały specjalista w dziedzinie awifauny doliny 
środkowej Wisły, wygłosił prelekcję: "Mewy i rybitwy na środkowej Wiśle: 
status, preferencje siedliskowe, zagrożenia i działania ochronne" 

15 luty Hydrolog, Janusz Żelaziński „Jak program Natura 2000 wpływa na 
skuteczność ochrony przeciwpowodziowej?” 

20 marca Ornitolog – podróżnik Piotr Gryz opowiadał o ptasiarskiej podróży do 
Ugandy.  

11 lipca Dr Michał Skakuj wygłosił prelekcję dotyczącą rozpoznawania ptaków w 
locie. 

21 listopada Dr Michał Skakuj wygłosił prelekcję o wydrzykach 

23 października Marek Elas, który koordynuje ptasi monitoring Wisły warszawskiej (w 
ramach projektu LIFE+) wygłosił prelekcję pt „Preferencje wybranych 
gatunków ptaków w wyborze miejsc odpoczynku i żerowania na Wiśle 
zimą oraz w trakcie wiosennej wędrówki”  

 
3.4.6. Edukacja i promocja w mediach (nieodpłatna działalność statutowa ) 

 

 styczeń 2012 – wypowiedź dla Antyradia w sprawie projektu LIFE+ oraz ochrony 
ptaków Wisły, 

 18.03.12 - godzinna audycja w TOK Fm o ptakach w budynkach, 

 8.10.2012 - rozmowa z dziennikarzem Radia Dla Ciebie przy okazji wbicia tablicy 
informacyjnej pod wieżę dla jerzyków 

 grudzień 2012 Radio Dla Ciebie. Audycja o tym jak pomagać zwierzakom zima 
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 16.12.2012 - nagrywanie godzinnej audycji w TOK Fm o wieży dla jerzyków – emisja 
miała miejsce w weekend 22.12.2012. 

 
Audycja w Tok FM (16.12.2012) 

 17.12.2012. - inauguracja wieży dla jerzyków, spotkanie z mediami pod wieżą, 
wywiad dla Antyradia i innych mediów 

 Powstał reportaż radiowy „Ptasia pasja” autorstwa Alicji Grembowicz. Dotyczy on 
ptaków i ludzi je obserwujących. Gwiazdą reportażu jest prezes STOPu, Krzysztof 
Kajzer. Można go wysłuchać na stronie Polskiego Radia: 
http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/717945,Ptasia-pasja-Alicja-Grembowicz 
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W czasopiśmie 
Ptaki Polski nr 
1/2012 (25) 
opublikowany 
został artykuł 
Doroty Zielińskiej 
pt. „Jerzyk - 
podniebny łowca”.  
 

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

Prowadzimy stronę internetową ( www.stop.eko.org.pl ), na której informujemy o 
bieżących wydarzeniach, wycieczkach, spotkaniach itp. Znajduje się na niej także część 
dotycząca poradnictwa i wskazówek dotyczących ochrony ptaków. W roku 2012 
zamieściliśmy 32 nowe artykuły oraz inne materiały, w tym: 
 8 foto-relacji z wycieczek 
 19 pozycji (artykułu i inne materiały, t.j. ulotka, plakat, poradnik, wyciąg z przepisów) 

w dziale „Ptaki w budynkach” 
 4 artykuły w dziale „STOP” (przedstawiającym nasze różne działania) 
 w dziale „Poradnik” umieściliśmy zbiór artykułów pod zbiorczym tytułem „Pomoc 

znalezionym zwierzętom” 
 umieściliśmy do pobrania na stronie www materiały z prelekcji hydrologa, Janusza 

Żelazińskiego, która odbyła się na lutowym spotkaniu STOPu: „Jak program Natura 
2000 wpływa na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej?”  

 w krótkich tekstach na stronie głównej przypominaliśmy o bieżących, sezonowo 
aktualnych sprawach dotyczących ochrony ptaków (dokarmianie, wystawianie wody 
latem, pozostawianie podlotów w naturze itd.). 

 

3.5. Inne działania 
 
 Akcja „Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków” 

 
Objęliśmy honorowy patronat nad akcją "Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek 
dla ptaków". Po latach bojów o ochronę ptaków związanych z budynkami szczególnie 
ucieszyliśmy się, że firma zajmująca się projektowaniem domów chce promować 
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także domki dla ptaków. Zespół Biura Architektonicznego KB Projekt zachęca do 
zapraszania skrzydlatych sąsiadów w pobliże ludzkich siedzib, podkreśla jak bardzo 
cenne jest ptasie sąsiedztwo. W ramach akcji Biuro bezpłatnie udostępniło proste i 
tanie w wykonaniu projekty skrzynek lęgowych dla różnych gatunków ptaków.  

 

 
 
 
 Promocja działań na portalu społecznościowym 

 
W celu promocji działań Stowarzyszenia, oraz budowaniu społeczności wokół 
prowadzonych akcji i projektów prowadzimy oficjalne konto Stołecznego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków na portalu Facebook.com. Umieszczane są tam informacje o 
aktualnych wydarzeniach, wycieczkach i spotkaniach.  

 
 Przygotowanie projektów 

 
1) Przygotowaliśmy i złożyliśmy do urzędu pracy projekt stażu dla osoby mogącej 

wziąć udział w działaniach STOPu. Uzyskaliśmy dofinansowanie trzymiesięcznej 
pracy stażystki. 

 
2) Złożyliśmy dwa projekty na konkurs fundacji firmy Cemex. Niestety nie 

otrzymaliśmy na nie dofinansowania. Projekty te dotyczyły: 
(a) ochrony ptaków w budynkach  
(b) edukacji na temat ptaków w mieście. 

 
3) Przygotowaliśmy i złożyliśmy na konkurs biura kultury m. st. Warszawy projekt 

„Naturalnie kultura i sztuka – działania przygotowujące dzieci i młodzież do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz do udziału w świecie wartości 
symbolicznych”. Poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży chcieliśmy 
zwrócić uwagę na piękno przyrody Śródmieścia i  jej harmonijne współistnienie z 
tym, co należy do świata wytworów człowieka, kultury, a także obecność natury w 
sztuce (pokazując jej atrakcyjność jako obiektu utrwalania w sztuce, ale także np. 
zwracając uwagę na ptasie gniazda ukryte w zakamarkach zabytkowych 
budowli). 
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5. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość 
 
 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” – kontynuacja projektu (nieodpłatna działalność statutowa) 

 
Planujemy dalsze działania zmierzające do wybudowania w Polsce, a przede wszystkim 
w Warszawie, wież dla jerzyków, form małej architektury przeznaczonych dla jerzyków, 
 ptaków gnieżdżących się niemal wyłącznie w ludzkich budowlach. Koncepcje wież 
zostały stworzone przez profesjonalistów na zorganizowany przez STOP konkurs. Wieże 
takie można stawiać na terenie osiedli lub terenach zielonych - wszędzie tam, gdzie w 
okolicznych budynkach nie ma wystarczającej liczby miejsc gniazdowania dla jerzyków. 
Jeśli władze Warszawy będą nadal przychylne projektowi budowy wież lęgowych, a także 
znajdziemy sponsorów, to w stolicy może powstać nie jedna, ale prawdziwy las wież. 
Mamy nadzieję, że Warszawa stanie się europejską stolicą jerzyka. 

 
 Szkolenie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

(nieodpłatna działalność statutowa) 
 
Planujemy przeprowadzenie kolejnego szkolenia, otwartego dla chętnych, na temat 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (czym są plany, jak określają 
przestrzeń, w której żyjemy, jak możemy na nie wpływać, aby stwarzały warunki 
przyjazne dla przyrody i ludzi). Szkolenie takie jest bardzo potrzebne w dobie szybkich 
przemian otaczającej nas przestrzeni w naszym mieście i jego okolicach. 

 
 Rozwijanie bazy danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na 

stronie internetowej STOPu o kolejne zdjęcia. (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
 Planujemy pisanie kolejnych projektów edukacyjnych oraz projektów mających 

na celu ochronę ptaków w budynkach i ochronę siedlisk ptaków na terenach 
zieleni miejskiej. (nieodpłatna działalność statutowa) 

 
 Jak co roku, nadal zamierzamy organizować ciekawe prelekcje i wycieczki aby 

popularyzować obserwowanie ptaków, pogłębianie wiedzy o nich oraz ich 
ochronę. (nieodpłatna działalność statutowa) 
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6. Źródła przychodów i koszty w 2012 roku 
 
 
Przychody: 
 

Składki           2 930,00 zł  

Darowizny           9 903,00 zł  Przychody nieodpłatna 
działalność statutowa  

Dotacje       535 424,85 zł  

   548 257,85 zł  

Przychody działalność gospodarcza      47 903,20 zł  

Przychody finansowe odsetki uzyskane          716,33 zł  

Pozostałe            84,85 zł  

Ogółem przychody    596 962,23 zł 

 
 
 
 

STRUKTURA PRZYCHODÓWDotacje; 89,69%

Darowizny; 1,66%Składki; 0,49%

Pozostałe ; 0,01%

Odsetki uzyskane; 
0,12%

Działalność 
gospodarcza; 

8,02%
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Koszty: 
 
Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji    431 270,02 zł  

Zakup towarów handlowych          4 366,10 zł  

Usługi obce (znaczki pocztowe)             124,75 zł  
Koszty 

działalności 
gospodarczej  

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych         34 095,40 zł  

     38 586,25 zł 

Podatki i opłaty           1 030,00 zł  

Gaz energia           4 022,72 zł  

Prowizje bankowe             594,50 zł  

Telefon, Internet           2 672,57 zł  

Czynsz         14 600,00 zł  

Opłaty pocztowe             150,03 zł  

Pozostałe koszty operacyjne           1 213,68 zł  

Koszty 
administracyjne  

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych           3 033,00 zł  

27 316,50 zł 

Ogółem koszty    497 172,77 zł 
 

STRUKTURA KOSZTÓW
Koszty realizacji 

projektów 
finansowanych z 
dotacji; 86,74%

Pozostałe koszty 
operacyjne ; 

0,24%

Usługi obce 
(znaczki 

pocztowe) ; 0,03%

Wynagrodzenia z 
tytułu umów 

cywilnoprawnych 
(koszty 

administr.); 0,61%

Opłaty pocztowe ; 
0,03%

Wynagrodzenia z 
tytułu umów 

cywilnoprawnych 
(dz.gosp.); 6,86%

Czynsz ; 2,94%

Zakup towarów 
handlowych; 

0,88%Prowizje bankowe 
; 0,12% Podatki i opłaty ; 

0,21% Telefon internet ; 
0,54%

Gaz energia ; 
0,81%

 


