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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: 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. Dorota Zielińska (prezes) 
2. Alina Gerlée (wiceprezes) 
3. Mirosław Gwiazdowicz (skarbnik) 
4. Magda Dziadosz (sekretarz) 
5. Joanna Pijanowska (członkini Zarządu) 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Renata Szmit (przewodnicząca) 
2. Jolanta Adamczyk 
3. Mieczysław Kondraciuk 

 
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 2015 Stowarzyszanie nie zatrudniało 

pracowników etatowych. 
 

W roku 2015 Stowarzyszenie liczyło 290 
członków zwyczajnych oraz jednego członka 
honorowego. 60 członków opłaciło składkę 
członkowską.  

 
 

W roku 2015 obchodziliśmy 
dziesięciolecie działalności organizacji! 
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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 2015 

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). 
 
Wykonaliśmy opinię ornitologiczną dla  budynku 
zasiedlonego przez ptaki. Związane to było z 
wielokrotnymi kontrolami sytuacji ptaków 
mających swoje siedliska w budynku. 
Staraliśmy się dopilnować, aby zapisane w 
opinii 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 2015 r. zimą przeprowadziliśmy czyszczenie i 
przegląd miejsc lęgowych w wieży na Białołęce. W 18 budkach w wieży stwierdziliśmy ślady 
aktywności jerzyków (materiał gniazdowy, gniazda). 
 
Projekt wieży dla jerzyków zgłoszony przez nas w ramach budżetu partycypacyjnego 
w Dzielnicy Praga-Południe zostanie zrealizowany. Na Błoniach Elekcyjnych na Kamionku 
staną dwie wieże dla jerzyków według koncepcji wyróżnionej w naszym konkursie „Wieża dla 
jerza”, który odbywał się na przełomie 2011 i 2012 roku. Ptaki zyskają kilkadziesiąt miejsc 
lęgowych, mieszkańcy Kamionka ciekawą małą architekturę i możliwość edukacji na temat 
ochrony ptaków, dzięki tablicy edukacyjnej ustawionej obok wież.  
 
3.1.3. Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk (nieodpłatna działalność statutowa). 

 
1. Akcja „Nie strzelaj w Sylwestra, strach zwierząt nie jest zabawny”. Dwukrotnie 

apelowaliśmy do prezydent Warszawy o zastępowanie fajerwerków podczas imprez 
miejskich innymi atrakcjami dla ludności oraz o niewydawanie zgody na festiwal 
fajerwerków na Stadionie Narodowym. Prowadziliśmy na stronie STOP na Facebooku 
akcję uświadamiającą zagrożenia, jakie dla zwierząt niosą fajerwerki. Zachęcaliśmy do 
zrezygnowania z tej formy „zabawy”. 

 
2. Apelowaliśmy do Zarządu Mienia m. st. Warszawy o podjęcie działań zapobiegających 

postępującej dewastacji nadwiślańskich łęgów, szczególnie na odcinku centralnym. 
Wystąpiliśmy o ochronę drzew oraz drożności korytarza ekologicznego, który jest 
tamowany przez umieszczanie kolejnych barów i imprez na terenach zielonych na 
praskim brzegu Wisły. 

 
3. Poparliśmy apel studentki biologii, prowadzącej badania na terenie parku Dolinka 

Służewiecka o objęcie inwentaryzacją i ochroną tego terenu tak, aby nie został 
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zdewastowany podczas planowanej „rewitalizacji”. Sprawę nagłośniliśmy na 
Facebooku. 

 
4. Wysłaliśmy do kilkudziesięciu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych pismo 

dotyczące ochrony lęgów gołębi w budynkach. 
 
5. Wspieraliśmy aktywnych obrońców ptaków występujących na terenach zielonych i 

osiedlach, doradzając jak osoby te mają działać, pisząc pisma do spółdzielni  
mieszkaniowych, z którymi miały problemy itd. 

 
6. Poparliśmy wystąpienie koalicji organizacji pozarządowych do prezydent Warszawy w 

sprawie jawności planów wycinki drzew. 
 
7. Przyłączyliśmy się do apelu organizacji pozarządowych, m.in. WWF i Pracowni na 

Rzecz Wszystkich Istot, o wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych jako szczególnie 
szkodliwych dla przyrody. 

 
8.  Złożyliśmy uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. 

 
3.1.4. Szkolenia i publikacje o ptakach w budynkach (nieodpłatna działalność statutowa). 
 

 Na stronie internetowej STOPu została umieszczona do 
darmowego pobierania wersja pdf książki "Przewodnik 
do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy 
związanych z budynkami", której współautorką jest 
Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków.  Książka powstała w ramach projektu 
„Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie 
zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych 
dla stanu populacji synantropijnych gatunków ptaków i 
nietoperzy oraz ich siedlisk”  realizowanego w roku 2014 
przez Federację Zielonych GAJA pod patronatem 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
(książka do pobrania tu: 
http://stop.eko.org.pl/wp/blog/2015/02/17/ksiazka-o-
ptakach-i-nietoperzach-w-budynkach-do-pobrania-za-
darmo/)  

 
 STOP zorganizował dla przyrodników szkolenie 

„Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych” mające na celu 
zwiększenie liczby prawidłowo wykonanych ekspertyz, chroniących ptaki i nietoperze 
przed zamurowaniem, a inwestorów i budowlańców przed łamaniem prawa. 
Szkolenie dotyczyło biologii i ekologii ptaków i nietoperzy związanych z obiektami 
budowlanymi, ich ochrony, uwarunkowań prawnych, metodyki obserwacji i innych 
aspektów tej tematyki. Przeszkolono kilkanaście osób. Szkolenie zorganizowano w 
ramach działalności gospodarczej stowarzyszenia. Członkinie Ptasiego Patrolu – 
wolontariuszki Fundacji Noga w Łapę zostały przeszkolone bezpłatnie. 
 

 Przygotowaliśmy z Biurem Ochrony Środowiska Warszawy wytyczne dotyczące 
ochrony ptaków i nietoperzy podczas prac remontowych i budowlanych w Warszawie 
oraz ulotkę na ten temat. 
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3.1.5. 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 głównie pomocy znalezionym ptakom: osłabionym, 
rannym, pisklętom, ale także ptaków zagrożonych przez remont budynku lub wycinkę drzew. 
Udzielono kilkuset porad mailowych oraz telefonicznych osobom z całej Polski.  
 
Wolontariuszka STOP odbierała telefon przeznaczony specjalnie do udzielania porad 
dotyczących znalezionych ptaków oraz kierowała do najbliższego w regionie ośrodka 
pomocy ptakom. Doradzaliśmy także osobom dzwoniącym na ogólny numer telefonu STOP i 
piszącym maile na ogólny adres mailowy. 
 

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 
1 200 638 zł, 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 2015 roku 
kontynuowano realizację projektu.  

 
Działanie D.2: Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych 
skierowana do mieszkańców miasta 
 
Przygotowane i wydrukowane zostały materiały edukacyjne: 
- ulotki informacyjne o Wiśle warszawskiej (po 2120 szt. każda): 
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- broszury o przyrodzie nadwiślańskiej (25 stron), w języku polskim (10 000 szt.) oraz 
obcojęzyczne (po 750 szt. każda), w językach angielskim, francuskim i niemieckim: 
 

      
 
- 6 monografii wybranych gatunków ptaków nadwiślańskich autorstwa Dariusza i Moniki 
Bukacińskch (1000 szt. każda) oraz tzw. box - komplet 6 publikacji we wspólnej oprawie 
skoroszytowej (1000 szt.): 
 

    
 

   



S P RAWO Z DANI E M E RYT ORY CZ NE  Z A RO K 2015  
 

 
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 
 

9/21 

 
- skróty monografii w językach: angielskim, niemieckim i francuskim (500 szt. każda): 

 

   
 
Działanie E.3. Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport 
ze zmian dynamiki populacji gatunków zagrożonych i chronionych 
 
W 2015 roku STOP kontynuował monitoring ptaków na Wiśle według dotychczasowej 
metodyki na podstawie odrębnej umowy z M. St. Warszawa. 
 
Działanie D.3. Edukacja przyrodnicza skierowana do różnych grup interesariuszy 
 
Przygotowano i wydano przewodnik terenowy „Oblicza Wisły” (autorstwa Joanny Angiel i 
Dariusza Bukacińskiego) wraz z 2 płytami CD z głosami nadwiślańskich zwierząt (112 
nagrań i opisów autorstwa Jarosława Matusiaka) w nakładzie 1500 szt. 
 

 

 
 

 



S P RAWO Z DANI E M E RYT ORY CZ NE  Z A RO K 2015  
 

 
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 
 

10/21 

Wydano książeczkę edukacyjną dla dzieci „Z bobrem wzdłuż warszawskiej Wisły” (1500 
szt.), w której główną postacią jest warszawski bóbr Julek. Większość tekstu została 
napisana w ramach wolontariatu przez Dorotę Zielińską. 
Wydrukowano plakat edukacyjny w formacie A3 pokazujący wiślane rezerwaty (1000 szt.) 
 

  
 

Wyprodukowano 12 stelaży (boi) z tablicami do oznakowania wysp w rezerwatach wiślanych. 
Zostały one przekazane RZGW i mają być ustawiane w pobliżu miejsc lęgowych ptaków na 
wyspach. 
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3.2.2. Projekt „Skarby warszawskiej przyrody” edycja II 

(nieodpłatna działalność statutowa, projekt  dofinansowany ze środków m. st. Warszawa w 
79,79%, w kwocie 15 000 zł, wkład własny STOP wyniósł 2 400,02 zł. praca 
wolontariuszy w projekcie miała wartość 1 500 zł. Zadania projektowe realizowaliśmy 
od kwietnia do grudnia 2015 r.) 

Projekt obejmował:  

Zajęcia przyrodnicze w terenie – od początku do końca trwania projektu przeprowadzono 
89 zajęć z dziećmi na terenie miejsc cennych przyrodniczo. W sumie wzięło w nich 
udział więcej osób, niż zakładaliśmy jako efekt projektu. W sumie wszystkich 
uczestników było 1998, w tym dzieci i młodzieży 1758. Dorosłych również zabieraliśmy 
w teren, a było ich w sumie (opiekunowie i nauczyciele) 240 osoby. Mieliśmy bardzo 
pozytywne informacje zwrotne zarówno od dzieci, jak i nauczycieli i rodziców, którzy 
towarzyszyli dzieciom w naszych zajęciach terenowych. Wzrosła świadomość 
ekologiczna, poziom wiedzy i zainteresowanie przyrodą znacznie większej grupy osób 
niż zakładaliśmy, bowiem samych bezpośrednich uczestników projektu było blisko 
2000.  

  

Zakup budek lęgowych dla ptaków – zakupiono i powieszono na terenie placówek 
edukacyjnych 30 profesjonalnych i solidnych budek lęgowych dla ptaków. Dzięki 
wynegocjowaniu dobrej ceny udało nam się kupić sporą liczbę budek i powiesić je w aż 
15 placówkach edukacyjnych (8 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum i 3 
zespoły szkół). Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także 
nauczycieli i opiekunów z zaangażowanych w projekt placówek edukacyjnych będzie 
trwał także dzięki powieszeniu budek lęgowych dla ptaków przy lub na tych 
placówkach. 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. 

Prowadziliśmy podstronę internetową projektu aż do jego zakończenia - materiały 
dotyczące projektu, artykuły, zdjęcia i ogłoszenia umieszczaliśmy na stronie 
www.stop.eko.org.pl oraz na rozbudowanej podstronie specjalnie wykonanej dla 
projektu http://stop.eko.org.pl/wp/swp/  a także na Facebooku: 
https://www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow   
Kilka – kilkanaście tysięcy osób zetknęło się z informacjami o projekcie i cennej, 



S P RAWO Z DANI E M E RYT ORY CZ NE  Z A RO K 2015  
 

 
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 
 

12/21 

warszawskiej przyrodzie przez Internet. Także te osoby, które nie były bezpośrednimi 
uczestnikami wycieczek terenowych, zyskały podstawową świadomość ekologiczną 
dotyczącą wartości warszawskiej przyrody, a w szczególności tej związanej z Wisłą. 

3.3 Pozostałe działania edukacyjne i popularyzatorskie 
 
3.3.1. Bezpłatne szkolenia o ochronie drzew oraz odpłatne szkolenie ornitologiczne 
 
Przeprowadziliśmy bezpłatny cykl szkoleniowy o ochronie drzew, dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych, bez zapisów. Tematyka szkoleń była odpowiedzią na 
zapotrzebowanie ze strony osób chcących chronić zieleń w mieście.   
W ramach kursu odbyły się 2 około trzygodzinne spotkania wykładowe pt. „Zmiany w ustawie 
o ochronie przyrody w zakresie ochrony drzew” poprowadzone przez biegłego sądowego, 
specjalistę w dziedzinie prawa oraz drzew. W szkoleniach wzięło udział kilkadziesiąt osób. 

Przeprowadziliśmy w Puszczy Białowieskiej indywidualne szkolenie pod opieką specjalisty -
ornitologa: „Terenowe metody badań ptaków oraz biologia i ekologia dzięciołów”. W 
szkoleniu wzięło udział kilka osób. Szkolenie odbyło się w ramach działalności gospodarczej 
STOPu. 
 
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 6 prelekcji na spotkaniach STOP w 2015 r.  

8.01.2015 Prelekcja Michała Skakuja o tym co to jest SEAWATCHING oraz jak, 
gdzie i kiedy obserwować ptaki nad morzem 

25.02.2015 Prelekcja Krzysztofa Kajzera pt. „Techniki żerowania dzięciołów” 

25.03.2015 Prelekcja Adama Dmocha o ekologii i ochronie cietrzewia 

29.04.2015 Prelekcja Tomasza Mazgajskiego pt. „Biologia lęgowa a zmiany 
klimatyczne”  

24.06.2015 Prelekcja Krzysztofa Kajzera o biologii dzięcioła trójpalczastego i walne 
zebranie członków STOPu  

30.09.2015 Prelekcja dr Mariana Cieślaka pt. „Izolacja ekologiczna sów” i promocja 
książki „Pióra sów Europy”  

 
Odbyło się także jedno nieformalne „ptasie spotkanie” w kawiarni (11.12.2015) 
 
3.3.3. Organizacja bezpłatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków (nieodpłatna 
działalność statutowa) 
 
Ptasie Chóry 
Jak co roku zorganizowaliśmy specjalny spacer ornitologiczny pod nazwą Ptasie Chóry. 
Odbywa się on w drugi weekend maja bardzo wcześnie rano i poświęcony jest nauce 
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rozpoznawania ptasich głosów. W tym roku w Ptasich Chórach, które prowadzili Krzysztof 
Kajzer i Magda Dziadosz w parku Skaryszewskim uczestniczyło blisko 60 osób. 
Inne wycieczki w Parku Skaryszewskim 
 
Obok innych wycieczek, jak co roku zorganizowaliśmy także specjalne spacery 
ornitologiczne w Parku Skaryszewskim. W styczniu było to Zimowe Ptakoliczenie, w którym 
udział wzięło około 15 osób.  
 
W październiku natomiast odbył się spacer ornitologiczny w ramach Europejskich Dni 
Ptaków  organizowanych pod egidą OTOP i Birdlife International.  W wycieczce udział 
wzięło ponad 40 osób.  
  

 
Spacer ornitologiczny w parku Skaryszewskim 

 
3.3.4. Organizacja płatnych, otwartych wycieczek dla warszawiaków (działalność 
gospodarcza) 
 
Zorganizowaliśmy 24 wycieczki z przewodnikiem, doświadczonym ornitologiem, w których w 
sumie wzięło udział kilkuset miłośników ptaków. Odbyły się następujące wycieczki: 
 
1. W poszukiwaniu rzepołuchów i górniczków (Słomin, 6.12.2015) 
2. Zalew Zegrzyński - w poszukiwaniu ptaków morskich (Białobrzegi-Rynia, 22.11.2015) 
3. Nad Wisłę w okolice Siekierek ( 8.11.2015) 
4. Dzika Wisła - okolice Falenicy (25.10.2015) 
5. W dolinę Wkry (okolice Modlina, 11.10.2015) 
6. Ptasie przeloty (Zegrze Południowe, 20.09.2015) 
7. Obserwacje ptaków w dolinie rzeki Raszynki (Pęcice, 6.09.2015) 
8. Obserwacje  migrujących ptaków siewkowych (okolice Kępy Oborskiej, 23.08.2015) 
9. Migrujące siewkowe nad Wisłą (okolice Kępy Okrzewskiej, 2.08.2015) 
10. Na poszukiwanie ortolanów: Las Kabacki i okolice (19.07.2015) 
11. Wycieczka w najbogatsze przyrodniczo miejsce nad Wisłą warszawską (okolice Zawad, 
5.07.15) 
12. Najmniejsze polskie czaple – wycieczka do Raszyna (21.06.2015) 
13. Jarzębatki i gąsiorki, czyli wycieczka w okolice Wolicy i Sękocina (07.06.2015) 
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14. Dziwonie w Warszawie – wycieczka na Siekierki (23.05.2015) 
15. Park Praski i Wisła warszawska – przegląd siedlisk i gatunków ptaków  (10.05.2015) 
16. Las Bielański, czyli puszcza Białowieska w miniaturze (26.04.2015) 
17. Modlińskie łąki wiosną (12.04.2015) 
18. Wiosenne obserwacje ptaków w Raszynie (29.03.2015) 
19. Ptaki warszawskich parków: park Skaryszewski (15.03.2015) 
20. W poszukiwaniu uszatek – Pola Mokotowskie -  wycieczka z cyklu „Ptaki warszawskich 
parków” (01.03.2015) 
21. Puszczyk i dzięcioły czyli wycieczka z cyklu „Ptaki warszawskich parków: park Arkadia” 
(15.02.2015) 
22. Ptaki warszawskich parków: Łazienki Królewskie (31.01.2015) 
23. Wycieczka tropem myszołowa włochatego – Laszczki pod Warszawą (18.01.2015) 
24. Urodzinowa wycieczka STOPu nad Wisłę w okolicy warszawskiego Wilanowa i Siekierek 
(4.01.2015) 
 

   
 
3.3.5. Organizacja spotkań z przyrodą i wolontariatu pracowniczego dla pracowników 
firm (działalność gospodarcza) 
 
Zorganizowaliśmy trzy spotkania z przyrodą dla pracowników dużych firm. Pracownicy z 
rodzinami wzięli udział w trzech spacerach przyrodniczych a także wolontariacie 
pracowniczym polegającym na wieszaniu budek dla ptaków (sikor, szpaków, pełzaczy, 
puszczyka, kaczek i in.) i nietoperzy w lesie łęgowym nad Wisłą.  
 
3.3.6. Edukacyjne prelekcje, spacery i rejsy dla młodzieży i dorosłych (działalność 
gospodarcza) 
 
Przeprowadziliśmy 6 zajęć edukacyjnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach. 
Zorganizowaliśmy dla grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie rejs przyrodniczy z 
przewodniczką po Wiśle warszawskiej. 
Zapewnialiśmy przewodników – przyrodników opowiadających o przyrodzie warszawskiej 
Wisły podczas 15 rejsów tramwajem wodnym.  
 
3.3.7. Udział w piknikach i imprezach edukacyjnych (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
W 2015 roku STOP po raz pierwszy uczestniczył w Pikniku Naukowym Organizowanym 
przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.  
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Ze względu na skalę samej imprezy odbywającej 
się na Stadionie Narodowym było to bardzo duże 
przedsięwzięcie organizacyjne – nasze stoisko 
czynne było przez 8 godzin, obsługiwało je 15 
wolontariuszy, a całość koordynowała Renata 
Szmit. Przygotowaliśmy liczne atrakcje (konkursy 
z nagrodami, grę planszową, praktyczne 
demonstracje zagadnień związanych z życiem i 
zachowaniami ptaków oraz ich ochroną).  
Relację wideo z Pikniku Naukowego 2015 można 
obejrzeć na naszym kanale Youtube 
(https://youtu.be/Bps-jQrv_IQ).  
 

Stoisko STOP na Pikniku Naukowym 

Dyplom, który STOP otrzymał za udział w 
Pikniku Naukowym 

 
 

 
W 2015 roku po raz kolejny wzięliśmy także udział w Pikniku Recyklingowym dzielnicy Praga 
Południe. 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 tej imprezie również uczestniczyli nasi wspaniali wolontariusze.  
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3.3.8. Działania edukacyjne i informacyjne w Internecie (nieodpłatna działalność 
statutowa) 
 

 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.  

 
 Jak co roku w Internecie publikowaliśmy wiele treści edukacyjnych. Edukowaliśmy na 

temat dokarmiania ptaków, wieszania budek lęgowych, pomocy pisklętom i 
poszkodowanym ptakom, interweniowania, gdy ptaki są zagrożone i innych form pomocy 
ptakom. Udostępnialiśmy publikacje przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
które dotyczą ptaków.  

 
 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.  

 
Z okazji dziesięciolecia istnienia STOPu członkinie Zarządu – Magda Dziadosz i Alina 
Gerlée, w swoim wolnym czasie i pro bono, od podstaw stworzyły nową, bardziej 
funkcjonalną i nowoczesną stronę STOPu, opartą na Wordpressie. Została ona uruchomiona 
8 marca 2015 roku.  
Przedsięwzięcie to wymagało także przeniesienia wszystkich treści ze starej strony, których 
było niemało, bo około 340 „NEWSÓW” oraz około 300 stron i artykułów, które były 
przenoszone systematycznie w ramach wolnego czasu. W 2015 roku udało się zakończyć 
przenoszenie wszystkich treści na nową stronę. 
 

                
stara strona STOP                                                   nowa, lepsza strona STOP 

 
 Na prowadzonym przez nas kanale Youtube w 2015 roku zamieszczone zostały 

nagrania następujących prelekcji: 
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 Wykład Beaty Kojtek o ptakach Parku Skaryszewskiego (opublikowany 
11.01.2015) 

 Wykład Michała Skakuja o tym jak, gdzie i kiedy obserwować ptaki nad 
morzem (opublikowany 31.01.2015) 

 Wykład Krzysztofa Kajzera o technikach żerowania dzięciołów (opublikowany 
19.04.2015) 

 STOP na 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i CN Kopernik - relacja 
(opublikowany 10.05.2015)  

 

3.4. Inne działania 
 
Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” 
 
Krzysztof Kajzer, Magda Dziadosz i Alina Gerlée z 
ramienia STOP uczestniczyli od 2014 roku w 
społecznym projekcie badawczym pod nazwą 
Przyroda Parku Skaryszewskiego. Celem tego 
projektu, koordynowanego przez prof. Macieja 
Luniaka było zebranie danych o przyrodzie i 
użytkowaniu Parku, głównie pod kątem trzech 
zastosowań: 
 
1) stworzenia dokumentu aktualnego stanu tej 

przyrody i oczekiwań użytkowników wobec 
kształtu Parku;  

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

3) wykorzystania w popularyzacji służącej 
wzbogaceniu wiedzy i kształtowaniu kultury 
ekologicznej użytkowników Parku, mieszkańców i 
władz Warszawy. 

 
Wyniki Projektu, powinny mieć też szersze zastosowanie – naukowe dla ekologii miasta i 
praktyczne - dla gospodarki zielenią miejską. W projekcie uczestniczyło 40 badaczy różnych 
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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.   
W 2015 roku ukazała się pierwsza z zaplanowanych trzech publikacji projektu: opracowanie 
„Przyroda Parku Skaryszewskiego – Raport z realizacji projektu w 2014 roku”. Raport jest 
dostępny bezpłatnie w formacie .pdf na naszej stronie (TUTAJ). Został także przekazany 
administracji Parku Skaryszewskiego, władzom dzielnicy Praga Południe i innym 
decydentom.  
Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej przekazała w styczniu 2015r. na swoim wykładzie dla 
członków i sympatyków STOP Beata Kojtek (można go obejrzeć na naszym kanale 
Youtube).  
 

 
 

4. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość 
 
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 ochrony ptaków związanych z budowlami ludzkimi między 
innymi za pośrednictwem wież lęgowych dla jerzyków, form małej architektury 
przeznaczonych dla jerzyków, ptaków gnieżdżących się niemal wyłącznie w ludzkich 
budowlach. Wieże takie można stawiać na terenie osiedli lub terenach zielonych - 
wszędzie tam, gdzie w okolicznych budynkach nie ma wystarczającej liczby miejsc 
gniazdowania dla jerzyków. Zamierzamy monitorować zasiedlanie wież przez jerzyki i 
inne gatunki ptaków. Jeśli władze Warszawy będą nadal przychylne projektowi budowy 
wież lęgowych, a także znajdziemy sponsorów, to w stolicy może powstać prawdziwy las 
wież. Mamy nadzieję, że Warszawa stanie się europejską stolicą jerzyka. Planujemy 
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także rozwijanie bazy danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na stronie 
internetowej STOPu o kolejne zdjęcia.  

 
Planujemy przygotowanie kolejnych projektów edukacyjnych oraz projektów 

mających na celu ochronę ptaków i szeroko pojętego środowiska. (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) 

 
Planujemy składanie do budżetu obywatelskiego projektów przyrodniczych, m.in. 
mających na celu ochronę drzew. 
 
Planujemy przeprowadzenie procedury umożliwiającej stowarzyszeniu otrzymywanie 
1% podatku na działalność statutową. To pozwoli nam prowadzić więcej pożytecznych 
działań dla ochrony przyrody i radości jej miłośników. 
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5. Źródła przychodów i koszty w 2015 roku 
 
Przychody: 
 

Składki  2 314,00 
Darowizny  27 185,00 
Dotacja LIFE+ 254 700,40 

Przychody 
nieodpłatna 
działalność 
statutowa  Dotacja Skarby 

Warszawskiej Przyrody 15 000,00 
269 700,40 

299 199,40 

Przychody działalność gospodarcza 88 483,57 
Wynik finansowy za lata poprzednie 11 521,19 
Pozostałe przychody operacyjne 613,68 

Ogółem przychody 399 817,84 
 
 

STRUKTURA PRZYCHODÓW: 
 
 

Dotacja LIFE+
63,7%

Sprzedaż 
działalność 

gospodarcza
22,1%

Darowizny
6,8%

Dotacja Skarby 
Przyrody 

Warszawskiej
3,8%

Wynik finansowy 
za lata 

poprzednie
2,9%

Składki
0,6%

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

0,2%

 
 
 
 
 



S P RAWO Z DANI E M E RYT ORY CZ NE  Z A RO K 2015  
 

 
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 
 

21/21 

Koszty: 
 
Koszty realizacji projektu LIFE+ 171 751,53 
Koszty realizacji projektu Skarby Warszawskiej Przyrody 17 400,02 
Koszty pozostałej nieodpłatnej działalności statutowej 50 901,37 

240 052,92 
 

Koszty działalności gospodarczej 35 634,90 
Koszty administracyjne 22 591,94 

Ogółem koszty 298 279,76 
 
 

STRUKTURA KOSZTÓW: 
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