
 
 
 
 
 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności za rok 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, czerwiec 2015



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2014  

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

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

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

2/26 

 

 

 
Spis treści: 

 

 

1. Dane Stowarzyszenia..........................................................................................................3 
2. Misja i cele Stowarzyszenia ................................................................................................4 
3. Realizacja zadań statutowych w roku 2014 .........................................................................5 

3.1. Działania związane z ochroną ptaków i ich siedlisk......................................................5 
3.1.1. Opinie ornitologiczne dotyczące ochrony ptaków przy remontach budynków........5 
3.1.2. Projekt „WIEŻA DLA JERZA” ............................................................................5 
3.1.3. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk ................................................................................6 
3.1.4. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom .....................................................6 

3.2 Realizowane projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych ..................................7 
3.2.1. Projekt LIFE+ pt. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny 
Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” ...............7 
3.2.2. Projekt „Skarby warszawskiej przyrody”.............................................................13 

3.3 Pozostałe działania edukacyjne i popularyzatorskie.....................................................14 
3.3.1. Szkolenia o ptakach w budynkach.......................................................................14 
3.3.2. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ptaków ............................15 
3.3.3. Szkolenia o ochronie drzew.................................................................................15 
3.3.4. Organizacja bezpłatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków .....................15 
3.3.5. Organizacja płatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków...........................16 
3.3.6. Udział w piknikach i imprezach edukacyjnych ....................................................17 
3.3.7. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie oraz mediach .........................18 

3.4. Inne działania.............................................................................................................23 
4. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość .........................................................................24 
5. Źródła przychodów i koszty w 2014 roku .........................................................................25 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2014  

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

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

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

3/26 

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.eko.org.pl,  
adres strony internetowa: www.stop.eko.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. Joanna Pijanowska (członkini Zarządu) 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Renata Szmit (przewodnicząca) 
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 2014 Stowarzyszanie zatrudniało dwie pracownice: na ¾ (do września) i pół 

etatu (do czerwca) w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków 
ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. 
 

W roku 2014 Stowarzyszenie liczyło 248 członków zwyczajnych oraz jednego 
członka honorowego. 53 członków opłaciło 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 2014 

3.1. Działania związane z ochroną ptaków i ich siedlisk 
 
3.1.1. Opinie ornitologiczne dotyczące 
ochrony ptaków przy remontach budynków 
(działalność gospodarcza - na podstawie umów 
z zarządcami i właścicielami nieruchomości). 
 
W sumie opiniami objęliśmy 12 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 „WIEŻA DLA JERZA” (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Trwa przedsięwzięcie „Wieża dla jerza”. W 2014 r. zimą przeprowadziliśmy czyszczenie i 
przegląd miejsc lęgowych i wprowadziliśmy drobne modyfikacje (m.in. malowanie i 
pogrubienie ścian frontowych skrzynek lęgowych). Wiosną pierwsza w Polsce budowla 
lęgowa dla jerzyków na warszawskiej Białołęce została zasiedlona przez 2 pary jerzyków! 
Ptaki były cały czas wabione do wieży nagraniami głosów jerzyków.  

 
W sierpniu, na pożegnanie jerzyków 
odlatujących do Afryki, zorganizowaliśmy 
pod wieżą „Drugi Warszawski Piknik 
Jerzykowy na Białołęce”. Piknik patronatem 
objął burmistrz Białołęki Piotr Jaworski. Do 
udziału w wydarzeniu zachęcały także media 
(m.in. portal Birdwathing.pl).  Na pikniku obecni 
byli ornitolodzy i wolontariusze STOPu, z 
którymi można było porozmawiać. Na stoisku 
informacyjnym Stołecznego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków można było wziąć udział w 
konkursach wiedzy o ptakach i wygrać budki 
lęgowe dla jerzyków oraz książki przyrodnicze 
ufundowane przez burmistrza Białołęki. Na 
pikniku obecny był i pomagał w organizacji 
białołęcki społecznik, radny Marcin Korowaj. 
 
 
Projekt wieży dla jerzyków zgłoszony przez 
nas w ramach budżetu obywatelskiego w 
dzielnicy Praga-Południe został pozytywnie 
zweryfikowany i wybrany przez mieszkańców 
Warszawy do realizacji. 
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3.1.3. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
 

1. Zagrożone ptaki w Pułtusku 
Interweniowaliśmy w sprawie zagrożenia ściśle chronionych ptaków i ich siedlisk w 
sezonie lęgowym. Przyczyną zagrożenia było przycinanie krzewów z gniazdami 
ptaków oraz remonty budynków prowadzone niezgodnie z prawem przez spółdzielnię 
mieszkaniową w Pułtusku. Ochrona ptaków została uwzględniona przy prowadzeniu 
prac.  
 
2. „Lampiony szczęścia” 
Razem ze WWF przygotowaliśmy list otwarty do Ministra Środowiska, Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 
prośbą o weryfikację, czy ze względu na: stwarzanie zagrożenia pożarowego, 
zaśmiecanie środowiska naturalnego oraz generowanie zagrożenia dla flory i fauny 
(w tym gatunków objętych ochroną ) „lampiony szczęścia” nie stanowią produktu, 
który powinien zostać wycofany ze sprzedaży. 
 
3. Nieprawidłowe gospodarowanie drzewami na Saskiej Kępie w Warszawie 
Wystosowaliśmy pismo do burmistrza dzielnicy Praga Południe z prośbą o zajęcie się 
kwestią ochrony drzew Saskiej Kępy. W piśmie przedstawiliśmy nieprawidłowości 
dotyczące wycinek i nowych nasadzeń. 
 
4. Akcja „Nie strzelaj w Sylwestra, strach zwierząt nie jest zabawny” 
Prowadziliśmy na stronie STOP na Facebooku akcję uświadamiającą zagrożenia, 
jakie dla zwierząt niosą fajerwerki. Zachęcaliśmy do zrezygnowania z tej formy 
„zabawy”. 
 
5. Ratowanie bocianów  
W odpowiedzi na zgłoszenie mieszkańców wsi zorganizowaliśmy 2 akcje złapania 
osłabionych bocianów i przewiezienia ich do Ptasiego Azylu. 
 
6. Spotkanie z projektantami planowanych zmian w parku Skaryszewskim. 
Wzięliśmy udział w spotkaniu, na którym architekci krajobrazu, przyrodnicy i aktywiści 
miejscy omawiali plany zmian w parku Skaryszewskim. 

 
 
3.1.4. 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 kilkuset porad mailowych oraz telefonicznych 
osobom z całej Polski.  
Wolontariuszka STOP (Magda Zadrąg, której w tym miejscu serdecznie dziękujemy!) odbiera 
telefon przeznaczony specjalnie do udzielania porad dotyczących znalezionych ptaków 
(numer 606571206) oraz kieruje do najbliższego w regionie ośrodka pomocy ptakom.  
 
Telefon informacyjny działa od 2011 roku pod, dodatkowo od roku 2013 działa pomocniczy 
mail: pomoc.ptakom@gmail.com. Od samego początku telefon cieszy się dużym 
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zainteresowaniem – dzwonią na niego osoby praktycznie z całej Polski, czasem też Polacy 
mieszkający za granicą.  
 
Doradzamy także osobom dzwoniącym na ogólny numer telefonu STOP i piszącym maile na 
ogólny adres mailowy. 
 
Pomoc nie obejmuje porad weterynaryjnych i najczęściej polega na: 

 podpowiedzeniu jak ptaka złapać, przewieźć, tak żeby nie zaszkodzić mu bardziej, 
 wskazaniu najbliższego azylu dla ptaków (wg listy sporządzonej przez STOP, 

zaktualizowanej o nowe ośrodki), ewentualnie wskazaniu do kogo można się zwrócić 
o pomoc w transporcie (głównie Warszawa, Gdańsk, Mikołów – w innych miejscach 
brak takiej pomocy), 

 podpowiedzeniu jak dokarmiać ptaki, w jakich terminach, jaką karmą itp., 
 identyfikacji gatunku, 
 podpowiedzeniu jak zaopiekować się ptakiem do momentu w którym ptak dotrze do 

azylu/weterynarza – czym nakarmić ptaka, jeśli będzie musiał być długo 
przetrzymany, jak przenocować. 

 

3.2 Realizowane projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 

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

(nieodpłatna działalność statutowa, projekt jest 
realizowany przez STOP jako współbeneficjenta od 
stycznia 2011 do lutego 2015, 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 2014 roku 
kontynuowano realizację projektu.  

 
Działanie D.1. Działania informacyjne – propagujące projekt 
 
Kontynuowano prowadzenie strony www i strony projektu na Facebooku oraz kanału 
Youtube. Liczba odwiedzających i fanów stale rosła. Działania te były prowadzone zgodnie z 
harmonogramem do 30 czerwca 2014 a następnie zostały przekazane koordynatorowi 
głównemu – Zarządowi Mienia m.st. Warszawy, który będzie odpowiedzialny za ich 
prowadzenie do końca projektu. 
 
Na stronie zamieszczono kilkadziesiąt nowych artykułów, między innymi o 35 wiślanych 
rybach, zbiorowiskach roślinnych nad Wisłą, geologii i historii doliny Wisły. Informacje z tych 
artykułów były rozpowszechniane za pomocą Facebooka. 
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Na ulicach Warszawy prowadzona została II tura badań sondażowych dotyczących 
świadomości ekologicznej mieszkańców.  
 
Plenerowa wystawa fotografii przedstawiającej nadwiślańskie ptaki przemierzyła różne 
miejsca Warszawy, a obecnie eksponowana jest w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym; STOP 
planuje powierzyć ją władzom ZOO na stałe. 
 
Działanie D.2: Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych 
skierowana do mieszkańców miasta 
 
Opracowano audioprzewodnik po terenie nadwiślańskim w postaci 5 gier terenowych do 
samodzielnego rozgrywania nad Wisłą. Gry mają postać nagrań audio mp3 (fabuła, zadania 
do rozwiązywania na trasie, informacje merytoryczne) oraz kart gry do samodzielnego 
wydrukowania. Każda z gier trwa ok. 1,5 godziny i jest możliwa do rozegrania o każdej porze 
roku. Gry zostaną docelowo zamieszczone na stronie www.wislawarszawska.pl, gdzie każdy 
zainteresowany będzie mógł pobrać materiały w formie plików mp3 i plików graficznych. 

         
 
W trakcie przygotowania do druku są: 
- ulotki informacyjne o przyrodzie nadwiślańskiej, w języku polskim, angielskim, 
francuskim i niemieckim.   
- 6 monografii wybranych gatunków ptaków nadwiślańskich. 
 
Film WISŁA WARSZAWSKA zrealizowany w ramach projektu LIFE+ zdobył drugą nagrodę 
w kategorii "Natura 2000" na festiwalu na XIII Ogólnopolskim i IX Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego Ekofilm 2014. W imieniu reżysera 
nagrodę odebrała Ewa Kominek, koordynatorka projektu z ramienia STOP.  
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Gratulujemy reżyserowi - Marcinowi Krzyżańskiemu i dziękujemy za stworzenie tego 
pięknego filmu! 
 
Działanie E.3. Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport 
ze zmian dynamiki populacji gatunków zagrożonych i chronionych 
 
Działania związane z monitoringiem ornitologicznym w ramach projektu LIFE+ zakończyły 
się i dalsze prace są prowadzone przez Beneficjenta Koordynującego. STOP kontynuuje 
monitoring ptaków na Wiśle według dotychczasowej metodyki na podstawie odrębnej umowy 
w ramach działalności gospodarczej. 
 
Działanie D.3. Edukacja przyrodnicza skierowana do różnych grup interesariuszy 
 
Wyprodukowano plakaty edukacyjne oraz kalendarze na 2014 r.  

 
 

Plakaty edukacyjne dotyczące czterech pór roku nad Wisłą, wydrukowane w liczbie 2800 
egzemplarzy, zostały rozdystrybuowane do placówek edukacyjnych oraz Wydziałów 
Edukacji w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. 
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Zakończyły się prace nad scenariuszami zajęć terenowych i plastycznych, które są 
przeznaczone do wykorzystania na potrzeby klas I-III szkoły podstawowej. Zostały one 
udostępnione na stronie www.wislawarszawska.pl.  
 

     
 
Powstało 5 komiksów dla dzieci autorstwa Macieja Trzepałki, których fabuła dotyczyła 
ochrony nadwiślańskiej przyrody.  
 

     
 
Wykonano kolorowankę online na tablety i komputery dla dzieci w dwóch wersjach trudności 
-  do malowania pędzelkiem oraz do wypełniania obszarów kubełkiem. Kolorowanka jest 
wzbogacona o nagrania głosów ptaków oraz krótkie opisy dedykowane dzieciom. 
Kolorowanka została umieszczona na stronie www.wisławarszawska.pl.  
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Wykonano projekt i wydrukowano 2 naklejki na kajaki (pierwsza pomoc, rezerwaty wiślane). 
Nalepki będą rozdawane właścicielom wypożyczalni kajaków nad Wisłą. 
 

 
 
W trakcie przygotowania do druku był przewodnik terenowy „Oblicza Wisły” wraz z 2 płytami 
CD z głosami nadwiślańskich zwierząt wraz z opisami (na potrzeby przewodnika 
zakupionych i opracowanych zostało 112 nagrań dźwiękowych odgłosów zwierząt). 
 
Na ukończeniu jest produkcja 12 stelaży (boi) z tablicami do oznakowania wysp w 
rezerwatach wiślanych. Projekt zakłada dużą powierzchnię tablicy (100 x 70 cm) ulokowanej 
na stelażu z informacjami dotyczącymi ochrony wysp na rzece, tak aby była widoczna z 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2014  

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

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

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

12/26 

dużej odległości przez przepływające obok wysp jednostki. Wykonawca pracuje nad 
stworzeniem satysfakcjonującego prototypu stelaża. 
 
Działanie E.4: Monitoring społeczny i partycypacja społeczna w działaniach 
ochronnych 
 
W dniu 15 czerwca 2014 r. odbyło się zorganizowane przez STOP jednodniowe seminarium 
krajowe pod hasłem „Rzeka i miasto”. Seminarium było poświęcone przyrodzie 
nadwiślańskiej oraz problemom zarządzania rzeką i jej ochroną.  
Seminarium miało miejsce na Wydziale Biologii UW, trwało ok. 8 godzin, uczestniczyło w nim 
ok. 50 słuchaczy. Zaproszeni prelegenci ze środowisk naukowych, ZMW, organizacji 
pozarządowych (Centrum Ochrony Mokradeł, Warszawska Agenda 21, OTOP) oraz 
instytucji zajmujących się ww. tematyką (RZGW, RDOŚ) wygłosili łącznie 9 prezentacji 
poświęconych ochronie przyrody nadwiślańskiej oraz problemom związanym z ochroną 
przeciwpowodziową.  

 
 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2014  

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

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

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

13/26 

3.2.2. Projekt „Skarby warszawskiej przyrody” 
(nieodpłatna działalność statutowa, projekt  dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
80%, w kwocie 18700zł, wkład własny STOP wyniósł 3389,27zł. Zadania projektowe 
realizowaliśmy od kwietnia do grudnia 2014r.) 
 
Projekt obejmował: 
 

Zajęcia przyrodnicze w terenie – od 
początku do końca trwania projektu wykonano 
90 zajęć z dziećmi na terenie miejsc cennych 
przyrodniczo. W sumie wzięło w nich udział 
więcej osób, niż zakładaliśmy jako efekt 
projektu! Zakładaliśmy około 1600 osób, a w 
sumie wszystkich uczestników było 1931, w 
tym dzieci i młodzieży 1677, dorośli 
(opiekunowie i nauczyciele) - 254 osoby. 
Mieliśmy bardzo pozytywne informacje 
zwrotne zarówno od dzieci, jak i nauczycieli i 
rodziców, którzy towarzyszyli dzieciom w 
naszych zajęciach terenowych.  

 

Zakup budek lęgowych dla ptaków – zakupiono i 
powieszono na terenie placówek edukacyjnych 48 
profesjonalnych i solidnych budek lęgowych dla 
ptaków. Powieszone zostały w 12 placówkach 
edukacyjnych (8 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe 
i 1 gimnazjum). Obserwowanie budek lęgowych, 
ptaków noszących do nich materiał na gniazda, a 
potem pokarm dla piskląt w kolejnych sezonach 
lęgowych będzie ciągłą formą edukacji ekologicznej 
uczniów. 
 
Zakup nagród książkowych – wybrano i zakupiono 5 
edukacyjnych książek przyrodniczych na nagrody w 
konkursie przyrodniczym. 
 
Organizacja konkursu – zorganizowano 3 edycje 
konkursu przyrodniczego dla dzieci i młodzieży, 
wybrano zwycięzców i nagrodzono ich oraz zrobiono 
wystawę prac na stronie www. W konkursie brały 
udział zarówno osoby indywidualne, jak i klasy szkolne 
oraz grupka dzieci tworzących kółko ornitologiczne. W 
sumie wzięło w nim udział około 111 dzieci (trudno 
wyliczyć to dokładnie bo była jedna praca zbiorcza od 
całej klasy), w tym 106 osób nagrodzono (rejsy i /lub 
książki), 2 osoby wyróżniono (dyplomy i dodatkowe 
nagrody, nieprzewidziane w projekcie).  
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Rejsy przyrodnicze – zrealizowano 10 rejsów tradycyjną, 
drewnianą łodzią po Wiśle warszawskiej, przewidzianych jako 
nagrody w konkursie. Bardzo chcieliśmy, żeby na rejsach mogły 
być całe klasy dzieci, które zgłosiły na konkurs szczególnie 
wartościowe prace. Uznaliśmy, że to będzie wspaniała przygoda 
dla dziecka, jeśli samo przygotowując pracę przyrodniczą wygra 
rejs dla całej swojej klasy lub grupy szkolnej. W ramach 10 rejsów 
po Wiśle popłynęło 120 osób (dzieci i opiekunów grup).  
 
Stworzenie i prowadzenie podstrony internetowej projektu – 
Materiały dotyczące projektu, artykuły, zdjęcia i ogłoszenia umieszczaliśmy na podstronie 
specjalnie wykonanej dla projektu http://stop.eko.org.pl/wp/swp/ oraz na głównej stronie 
STOPu i na Facebooku. Kilka – kilkanaście tysięcy osób zetknęło się z informacjami o 
projekcie i cennej, warszawskiej przyrodzie przez Internet. 

3.3 Pozostałe działania edukacyjne i popularyzatorskie 
 
3.3.1. Szkolenia o ptakach w budynkach (nieodpłatna działalność statutowa). 
 

Przedstawicielka  STOP wzięła udział w projekcie „Podnoszenie świadomości 
ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo- 
budowlanych dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i 
nietoperzy oraz ich siedlisk”  realizowanym w roku 2014 przez Federację Zielonych 
GAJA pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
 
W ramach projektu przeprowadziła 14 szkoleń (dla urzędników, decydentów oraz 
miłośników ptaków, przyrodników) dotyczących ochrony ptaków oraz nietoperzy w 
budynkach. 
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3.3.2. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ptaków i ich ochrony 
(nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Jak co roku organizowaliśmy spotkania, w czasie których odbywały się prelekcje otwarte dla 
ludności, które cieszyły się dużym powodzeniem. W sumie na prelekcjach obecnych było 
kilkaset osób.  
 
Odbyło się 5 prelekcji na spotkaniach STOP w 2014r.  

21.01.2014 Andrzej Kośmicki (Drapolicz) o migracji ptaków szponiastych 

26.02.2014 Piotr Gryz "Z ptakami przez Atlantyk" 

22.05.2014 prof. Maciej Luniak o przyrodzie i rewaloryzacji parków w Warszawie 

4.06.2014 Dorota Zielińska o ochronie ptaków i nietoperzy w budynkach 

2.12.2014 Beata Kojtek o ptakach parku Skaryszewskiego 
 
3.3.3. Szkolenia o ochronie drzew (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Przeprowadziliśmy bezpłatny cykl szkoleniowy o ochronie drzew, dostępny dla wszystkich, 
bez zapisów. Tematyka szkoleń była odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony  aktywnych 
obywateli chcących chronić zieleń w mieście.  
W ramach kursu odbyły się 3 około trzygodzinne spotkania wykładowe i jedno kilkugodzinne 
spotkanie terenowe, dotyczące wizualnej oceny drzew. Kurs poprowadził Jarema Rabiński - 
biegły sądowy w dziedzinie drzew. 

 
21 marca 2014 - wykład z prezentacją: Aspekty formalnoprawne ochrony drzew w 
toku realizacji inwestycji + odpowiedzi na pytania kursantów. 
 
28 marca 2014 - wykład z prezentacją: Procedura postępowań administracyjnych 
prowadzonych w sprawach drzew + odpowiedzi na pytania kursantów. 
 
4 kwietnia 2014 - wykład z prezentacją: Diagnostyka stanu drzew, ze szczególnym 
uwzględnieniem ew. zagrożeń + odpowiedzi na pytania kursantów. 
 
11 maja 2014 – część terenowa kursu podczas której uczestnicy dowiedzieli się jak 
specjalista ocenia bezpieczeństwo i statykę drzew. 

 
 
3.3.4. Organizacja bezpłatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków (nieodpłatna 
działalność statutowa) 
 

Zimowe Ptakoliczenie (26.01.2014) 

Tradycyjnie wzięliśmy udział w Zimowym Ptakoliczeniu – 
spacer odbył się w Parku Skaryszewskim a poprowadziła go 
Magda Dziadosz. Miłośnicy ptaków nie zawiedli i mimo 
dziesięciostopniowego mrozu na wspólne liczenie ptaków 
przyszło ponad 40 osób, w tym silna grupa uczniów 4 klasy 
ze szkoły podstawowej aż z Bródna!  
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Ptasie Chóry (10.05.2014) 
Obok innych wycieczek, jak co roku 
zorganizowaliśmy także specjalny spacer 
ornitologiczny pod nazwą Ptasie Chóry. 
Odbywa się on w drugi weekend maja 
bardzo wcześnie rano i poświęcony jest 
nauce rozpoznawania ptasich głosów. W 
tym roku w Ptasich Chórach, które 
prowadzili Krzysztof Kajzer i Magda 
Dziadosz w parku Skaryszewskim 
uczestniczyło blisko 60 osób.  

 
Europejskie Dni Ptaków (5.10.2014) 

W ramach obchodów corocznie organizowanych przez Birdlife International (a w Polsce 
koordynowanych przez OTOP) zorganizowaliśmy (już tradycyjnie) spacer ornitologiczny po 
parku Skaryszewskim, podczas którego obserwowaliśmy jesienną migrację ptaków. Spacer 
poprowadziła Magda Dziadosz. 
 
3.3.5. Organizacja płatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków (działalność 
gospodarcza) 
 
Zorganizowaliśmy 15 wycieczek z przewodnikiem, doświadczonym ornitologiem. W których 
w sumie wzięło udział kilkuset miłośników ptaków. Odbyły się następujące wycieczki: 
 

09.03. 2014 Wisła warszawska, ptaki migrujące i zimujące 
23.03. 2014 Okolice stawów Raszyńskich, ptaki migrujące i zimujące 
06.04. 2014 Wisła warszawska, ptaki migrujące i lęgowe. 
27.04. 2014 Wisła warszawska, ptaki migrujące i lęgowe 
25.05. 2014 Okolice stawów Raszyńskich, ptaki migrujące i lęgowe 
08.06. 2014 Park Skaryszewski, nauka rozpoznawania ptasich głosów. 
22.06. 2014 „Las Bielański, czyli puszcza Białowieska w miniaturze” – ptaki rezerwatu leśnego 
07.09. 2014 Okolice stawów Raszyńskich na przełomie lata i jesieni 
14.09. 2014 Okolice stawów Raszyńskich na przełomie lata i jesieni 
28.09. 2014 Wycieczka na obserwacje kobczyków do Laszczek 
12.10. 2014 Wisła warszawska, jesienne migracje ptaków 
26.10. 2014 Wisła warszawska, jesienne migracje ptaków 
16.11. 2014 Zalew Zegrzyński, obserwacje północnych kaczek i nurów 
30.11.2014 Laszczki, obserwacje zimujących rzepołuchów, srokoszy i ptaków szponiastych 
14.12.2014 Wisła warszawska, ptaki zimujące na lądzie i wodzie. 
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3.3.6. Udział w piknikach i imprezach edukacyjnych (nieodpłatna działalność statutowa ) 
 
W 2014 roku STOP popularyzował idee ochrony ptaków na dwóch imprezach:  

 Pikniku Recyklingowym dzielnicy Praga Południe we wrześniu  
 Południowopraskich Prezentacjach w październiku.  

 
Na naszym stoisku rozdawaliśmy ulotki o ochronie ptaków, organizowaliśmy konkursy 
wiedzy o ptakach, demonstrowaliśmy prawidłowe budki lęgowe, uczyliśmy jak prawidłowo 
dokarmiać ptaki, odpowiadaliśmy na pytania, a dla dzieci przygotowaliśmy konkurs 
rysunkowy. W obu imprezach uczestniczyli nasi wspaniali wolontariusze. 
 

 
Piknik Recyklingowy 

 
Południowopraskie Prezentacje 
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3.3.7. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie oraz mediach (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.  

 
 Na prowadzonym przez nas kanale Youtube w 

2014 roku zamieszczone zostały nagrania 
następujących prelekcji: 

 Wykład Doroty Zielińskiej o ochronie 
ptaków i nietoperzy w budynkach 
(opublikowany 14.06.2014) 

 Wykład prof. Macieja Luniaka o przyrodzie 
i rewaloryzacji parków w Warszawie 
(opublikowany 24.05.2014) 

 
 
 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 a także posty o 
charakterze edukacyjnym dotyczące warszawskiej przyrody, głównie awifauny. 
Ukazywały się następujące serie edukacyjne: 

 „Ptaki Warszawy”, zawierająca zdjęcia gatunków autorstwa Krzysztofa Kopra 
(dziękujemy!) wraz z opisami.  

 Porady dotyczące dokarmiania ptaków – cykl „plakacików” wykonanych przez 
wolontariuszkę, Kasię Kuderską  

 

    
 
Na stronie i na Facebooku zamieszczane były także porady dotyczące wieszania 
budek lęgowych, pomocy pisklętom i poszkodowanym ptakom, interweniowania, gdy 
ptaki są zagrożone i innych form pomocy ptakom. Promowaliśmy akcję przeciwko 
polowaniom na ptaki na Malcie, udostępnialiśmy publikacje przyrodnicze, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą ptaków.  
 
Opublikowaliśmy materiały z kursu ochrony drzew oraz z innych spotkań 
popularyzujących wiedzę o ochronie przyrody a także filmy z prelekcji, które odbywały 
się na spotkaniach STOPu. Wiedzę o ochronie ptaków szerzyliśmy także występując 
kilkanaście razy w ciągu roku w mediach.  

 
 
 Artykuły publikowane poza stroną internetową STOPu: 
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Informacja o seminarium „Wisła Warszawska - rzeka i miasto” na stronie GDOŚ: 

 
 
Artykuł Pogromcy owadów mieszkają w naszych domach na stronie RDOŚ w Szczecinie: 
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Portal waw4free o wydarzeniach w Warszawie: 

 
 
Ukazał się artykuł dotyczący jerzyków na stronie Super Ekspresu: 
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Artykuł „Co warszawiacy wyrzucają przez okno?” na stronie CzytamRecenzje.pl.  
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Na popularnym wśród miłośników ptaków w całej Polsce portalu BirdWatching.pl, ukazały 
się artykuły o działaniach STOPu:  

 
 Drapolicz w Warszawie - o spotkaniu 

STOPu z prelekcją o przelocie tysięcy 
ptaków drapieżnych. 

 Wycieczka ptasiarska na Stawy 
Raszyńskie 

 Ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach na czerwcowym spotkaniu STOPu 
 Groźna czy warta ochrony? Seminarium o Wiśle 
 Głosujcie na wieżę dla jerzyków! 
 Warszawski Piknik Jerzykowy pod patronatem Burmistrza Białołęki i serwisu 

BirdWatching.PL 
 Wycieczka ptasiarska STOPu na kobczyki 
 Bezpłatne szkolenia o ptakach i nietoperzach w budynkach 

 
 Telewizja:  

 
Reportaż o jerzykach i projekcie „Tu mieszkają ludzie i ptaki” złożonym na konkurs 
organizowany przez bank BZWBK w TVN Uwaga! 

 
 

  
Reportaż był nagrywany we wnętrzach Fantastic Studio. Dziękujemy za 
udostępnienie pomieszczeń! 
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Wystąpienie dotyczące ochrony ptaków w budynkach można zobaczyć w programie 
„Naturalnie tak”: 
 

 
  

3.4. Inne działania 
 
1) Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” 
 
Krzysztof Kajzer, Magda Dziadosz i Alina Gerlée z ramienia STOP uczestniczyli w 2014 roku 
w projekcie pod nazwą „Przyroda Parku Skaryszewskiego”. Celem tego projektu, 
koordynowanego przez prof. Macieja Luniak było zebranie danych o przyrodzie i 
użytkowaniu Parku, głownie pod kątem trzech zastosowań: 

 stworzenia dokumentu aktualnego stanu tej przyrody i oczekiwań użytkowników 
wobec kształtu Parku;  

 sformułowania wskazań dla proekologicznych rozwiązań w utrzymaniu Parku i jego 
planowanej rewaloryzacji;  

 wykorzystania w popularyzacji służącej kształtowaniu wiedzy i kultury ekologicznej 
użytkowników Parku oraz szerzej dla mieszkańców i decydentów miasta. 

 
Wyniki Projektu, powinny mieć też szersze zastosowanie – naukowe dla ekologii miasta i 
praktyczne - dla gospodarki zielenią miejską. W projekcie uczestniczyło 36 badaczy różnych 
specjalności. Od marca do czerwca 2014 roku Krzysztof Kajzer i Magda Dziadosz wspólnie z 
ornitologami z OTOP dokonali inwentaryzacji ptaków lęgowych parku Skaryszewskiego, 
Alina Gerlée zajmowała się opracowaniem kartograficznym, Magda Dziadosz wspomagała 
także koordynację projektu. Pierwsze publikacje wyników projektu ukażą się w 2015 roku. 
 
2) Złożyliśmy w Ministerstwie Środowiska uwagi dotyczące projektu zmian rozporządzenia w 
sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 
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3) Wystosowaliśmy pismo do przewodniczącego klubu parlamentarnego PO z prośbą o 
poparcie przez PO zakazu hodowli zwierząt na futra, jako okrutnego procederu, który  jest 
bardzo szkodliwy dla środowiska, a ucieczki zwierząt z ferm futrzarskich są zagrożeniem dla 
rodzimej różnorodności biologicznej, a szczególnie ptaków (fermy futrzarskie są "dostawcą" 
drapieżników obcych gatunków do środowiska naturalnego, na masową skalę). 
 
4) Napisaliśmy i złożyliśmy następujące projekty, które nie otrzymały dofinansowania: 

 projekt „Poznajemy Wisłę warszawską z wody i z lądu” na konkurs na animacje  w 
związku z kampanią „Wisła Warszawa – Ciesz się rzeką!”  (w ramach projektu 
„Warszawski Węzeł Wodno – Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) – etap I”) 

 projekt ochrony ptaków w budynkach „Tu mieszkają ludzie i ptaki” w ramach 
konkursu BZWBK. 

4. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość 
 
„Wieża dla jerza” i inne działania dla ochrony ptaków związanych z siedliskami w 

budynkach  – kontynuacja projektu (nieodpłatna działalność statutowa) 
 

Planujemy dalsze działania (głównie edukacyjne i promujące tematykę ochrony ptaków) 
zmierzające do poprawy sytuacji ptaków związanych z siedliskami w budynkach. 
Będziemy promować ideę budowania w Polsce, a przede wszystkim w Warszawie, 
kolejnych 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 w 2011 roku. 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. Planujemy także rozwijanie bazy danych o miejscach 
gniazdowania ptaków w budynkach na stronie internetowej STOPu o kolejne 
zdjęcia.  

 
Planujemy pisanie kolejnych projektów edukacyjnych oraz projektów mających na 

celu ochronę ptaków i szeroko pojętego środowiska. (nieodpłatna działalność 
statutowa) 
 
Projekt "Skarby warszawskiej przyrody  - edycja II" został złożony w 2014 roku, otrzymał 
dofinansowanie i będzie realizowany w roku 2015 

 
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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5. Źródła przychodów i koszty w 2014 roku 
 
Przychody: 
 

Składki  1 445,00 
Darowizny  4 286,00 
Dotacja LIFE+ 388 833,83 

Przychody 
nieodpłatna 
działalność 
statutowa  Dotacja Skarby 

Warszawskiej Przyrody 18 700,00 
407 533,83 

413 265,43 

Przychody działalność gospodarcza 47 025,37 
Pozostałe przychody operacyjne 450,00 

Ogółem przychody 460 740,80 
 
 

STRUKTURA PRZYCHODÓW: 
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Koszty: 
 
Koszty realizacji projektu LIFE+ 352 330,31 
Koszty realizacji projektu Skarby Warszawskiej Przyrody 22 094,26 
Koszty pozostałej nieodpłatnej działalności statutowej 56 471,66 

430 896,23 

Koszty działalności gospodarczej 5 596,09 
Koszty administracyjne 12 727,29 

Ogółem koszty 449 219,61 
 
 

STRUKTURA KOSZTÓW: 
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