
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina MARKI

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica ODROWĄŻA Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość MARKI Kod pocztowy 05-270 Poczta MARKI Nr telefonu 227618205

Nr faksu E-mail biuro@otop.org.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-05

2004-09-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19052432000000 6. Numer KRS 0000015808

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Chodkiewicz Prezes Zarządu TAK

Dorota Ochocińska Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Klimowicz-
Kominowska

Członek Zarządy TAK

Krzysztof Tabernacki Członek Zarządu TAK

Romuald Mikusek Członek Zarządu TAK

Przemysław Wylegała Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Kamiński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Kuczyńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Pawlukojć Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, przedmiotem działalności jest 
ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności:
1. szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia dla 
równowagi w przyrodzie oraz zagrożeń dla ich bytowania,
2. zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenie krajowej 
awifauny,
3.opracowanie planów ochrony ptaków i ich siedlisk oraz ich wdrażanie,
4. wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk,
5. kształtowanie polityk mających wpływ na środowisko.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Propagowanie wiedzy na temat ptaków i ich ochrony      
2.  Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną 
terenów cennych dla ptaków      
3. Opiniowanie i zaskarzanie planów zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie ich skutków dla dziko żyjąch ptaków i ich siedlisk      
4. Wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk      
5.  Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badan naukowych.      
6. Udział w postępowaniach administracyjnych, na prawach strony, w 
zakresie wydawania decyzji w sprawach inwestycji magących zagrozić 
ptakom i ich siedliskom.      
7. Występowanie jako strona, w rozumieniu właściwych przepisów 
prawnych, w postępowaniach o naruszenie przepisów dotyczacych 
ochrony ptaków i ich siedlisk.      
8. Wykupywanie i dzierżawienie gruntów służacych ochronie ptasich 
siedlisk      
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.      
10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na 
rzecz ochrony przyrody.      
11. Współpraca z organami samorzadowymi i rzadowymi w zakresie 
ochrony przyrody.      
12. Podejmowanie wszelkich legalnych działań służących ochronie 
przyrody.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis głównych działań prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Ochrona gatunków – działania na rzecz wzrostu liczebności lub utrzymania w stanie nie pogorszonym populacji wszystkich 
polskich dziko żyjących gatunków ptaków.
Badania naukowe – prowadzenie badań o charakterze naukowym w celu monitorowania stanu środowiska oraz planowania 
niezbędnych działań ochrony (Monitoring Ptaków Polski, Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki 
Acrocephalus paludicola w Polsce, Czynna ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej, Ptaki Karpat, Wilcze Góry, Stop drodze 
wodnej E40)
Udostępnianie danych – OTOP udostępnia opracowane dane przyrodnicze odpłatnie.
Siedliska – podejmowanie działań zmierzających do poprawy lub utrzymania w stanie niepogorszonym siedlisk ważnych dla 
ptaków poprzez rzecznictwo, interwencje zależnie od okoliczności (Karpaty łączą)
Rezerwaty – utrzymanie istniejących (Beka, Karsiborska Kępa, Laskowiec-Zajki, Ławki-Szorce, Mścichy) Celem utrzymania 
rezerwatów jest ochrona ptaków i ich siedlisk oraz jej promocja.
Edukacja:
I. Prowadzenie otartych działań edukacyjnych, adresowanych do wszystkich grup wiekowych celem poszerzenia wiedzy o 
ptakach, ich siedliskach, zagrożeniach na nie czyhających oraz zwiększających świadomość przyrodniczą. Przykłady działań: 
Zimowe Ptakoliczenie, Dni Ptaków Wędrownych, Europejskie Dni Ptaków, Dzikie jest dobre.
II. Prowadzenie edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym przez członków, koła szkolne i grupy lokalne OTOP pod 
warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Zarządu.
III. Prowadzenie projektów zwiększających świadomość przyrodniczą wśród dzieci: międzynarodowa kampania Spring Alive, 
ogólnodostępne materiały edukacyjne dla nauczycieli różnych poziomów nauczania (wersja on-line do pobrania).  
Biura regionalne – w regionach, gdzie działalność OTOP wymaga dodatkowego wsparcia administracji oraz przy zaistnieniu 
sprzyjających okoliczności, działają biura regionalne OTOP (Rumia, Trzcianne, Kraków).
Rzecznictwo:
I. W celu zapewnienia należytej ochrony dziko żyjącym gatunkom ptaków oraz ich siedlisk.
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II. W celu zapewnienia edukacji społeczeństwa w kwestiach przyrodniczych.
III. W celu prowadzenia kampanii przeciwko działaniom, mającym destrukcyjny wpływ na środowisko.
IV. Rzecznictwo jest prowadzone za pomocą: mediów publicznych i prywatnych (TV, radio, prasa), strony internetowej 
otop.org.pl, mediów społecznościowych, kwartalnika „Ptaki”, adresowanego do członków.
V. Ekointerwencje – pomoc (telefoniczna i mailowa) dla społeczeństwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ptaków oraz ich 
siedlisk.

Członkostwo
I. Zwiększenie liczby członków Towarzystwa w celu podniesienia efektywności realizacji celów statutowych.
Grupy lokalne i wolontariusze:
I. Rozwój sieci grup lokalnych poprzez wzmacnianie grup istniejących, zachęcanie do reaktywacji nie działających i powołania 
nowych grup lokalnych w miejscach, gdzie pojawiają się potencjalni założyciele, którzy będą otrzymywać wsparcie w postaci 
opracowanych procedur.
II. Zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy grupami lokalnymi.
III. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne wolontariuszy OTOP poprzez zapewnienie szkoleń, materiałów edukacyjnych.
OTOP prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1.PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej niesklasyfikowane;
2.PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
3.PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 
4. PKD 6910.Z Działalność prawnicza;
5.PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
6.PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie 
oprogramowania;
7. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzieindziej niesklasyfikowane;
- prowadzenie działań mających na celu zapoznanie się z gatunkami ptaków zamieszkujących w Polsce, ich siedliskami i 
zwyczajami, prowadzonymi w przedszkolach.
- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych, liceach i technikach,
- organizowanie wycieczek mających na celu liczenie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz ptaków migrujących w 
trakcie wiosennych i jesiennych wędrówek,
- budowa i zawieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych:
- monitoring wodniczki, kraski oraz innych gatunków ptaków zamieszkujących w Polsce,
- opracowanie danych dotyczących występowania ptaków na terenie Polski,
- wydawanie publikacji takich, jak poradnik takich jak Biuletyn Monitoringu Przyrody oraz kwartalnik” Ptaki”.
- współudział w redagowaniu publikacji dotyczących życia ptaków.
Pkt.3.2
85.59.B 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
OTOP prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- działalność wspomagająca edukację,
- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- prowadzenie w przedszkolach, działań mających na celu zapoznanie się z gatunkami ptaków zamieszkujących w Polsce, ich 
siedliskami i zwyczajami,
- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
- organizowanie wycieczek mających na celu liczenie ptaków pozostających na zimę w Polsce
- budowa i zawieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków.
Pkt 4.2
75.11.Z
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych:
- monitoring wodniczki, kraski oraz innych gatunków ptaków zamieszkujących w Polsce,
- opracowanie danych dotyczących występowania ptaków na terenie Polski,
- wydawanie publikacji takich jak Biuletyn Monitoringu Przyrody oraz kwartalnik” Ptaki”.
- współudział w redagowaniu publikacji dotyczących życia ptaków.
Pkt.5.2
16.29.Z
- koszenie za pomocą specjalnie przystosowanego sprzętu, podmokłych łąk  na terenie występowania wodniczki,
- transport uzyskanej biomasy 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

dziko żyjące ptaki i owady

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

24000

0

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

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.97.Z
Sprzedaż detaliczna:
- sprzedaż za pośrednictwem grup lokalnych materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia, takich jak np. przypinki z 
wizerunkiem ptaków.
16.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania:
- koszenie za pomocą specjalnie przystosowanego sprzętu, podmokłych łąk  na terenie występowania wodniczki,
- transport uzyskanej biomasy.

OTOP prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- działalność wspomagająca edukację,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- prowadzenie w przedszkolach działań mających na celu zapoznanie się z gatunkami ptaków zamieszkujących Polskę, ich 
siedliskami i zwyczajami,
- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
- organizowanie wycieczek mających na celu liczenie ptaków pozostających na zimę w Polsce,
- zimowe dokarmianie ptaków,
- czyszczenie budek lęgowych,
- budowa i wieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych:
- monitoring wodniczki, kraski oraz innych gatunków ptaków zamieszkujących w Polsce,
- opracowanie danych dotyczących występowania na terenie Polski,
- wydawanie publikacji takich, jak Monitoring ptaków lęgowych - poradnik metodyczny, Ptaki Karpat, Podręcznik ochrony 
kraski, Ochrona wodniczki w Polsce wschodniej, Ptaki w mieście, Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny środkowej 
Wisły, Monitoring przyrody, Trendy liczebności ptaków w Polsce oraz kwartalnika "Ptaki", wkładki edukacyjnej Raniuszek.
- współudział w redagowaniu wielu publikacji dotyczących życia ptaków.
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet:
- sprzedaż za pośrednictwem, założonego w internecie, sklepiku OTOP materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
takich jak:
-koszulki z nadrukiem wizerunków ptaków,
-przypinki z wizerunkiem ptaków.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk przyrodniczych i 
technicznych.
--monitoring wodniczki, kraski oraz innych 
ptaków zamieszkujących w Polsce,
-opracowanie danych dotyczących 
występowania ptaków na terenie Polski,
-wydawanie publikacji takich jak 
Monitoring ptaków lęgowych- poradnik 
metodyczny, Ptaki Karpat, Podręcznik 
Ochrony Kraski, Ochrona Wodniczki w 
Polsce Wschodniej, Ptaki w mieście, 
Strategia Czynnej Ochrony zagrożonej 
awifauny środkowej Wisły oraz kwartalnika 
„Ptaki”,
-współudział w redagowaniu wielu 
publikacji dotyczących życia ptaków.

75.11.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie 
indziej nie sklasyfikowane.
Prowadzenie otwartych działań edukacyjnych 
adresowanych do wszystkich grup wiekowych , 
celem poszerzenia wiedzy o ptakach ich 
siedliskach, zagrożeniach na nie czyhających 
oraz zwiększających świadomość przyrodniczą 
.Przykładowymi działaniami są : Zimowe 
ptakoliczenie , Dni Ptaków wędrownych , 
Europejskie dni ptaków . Prowadzenie edukacji 
na poziomie lokalnym i regionalnym przez 
członków grup lokalnych OTOP. Prowadzenie 
projektów zwiększających świadomość 
przyrodniczą

85.59.B 81 554,10 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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81 554,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 997 508,26 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 083 441,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 771 771,07 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 094 885,19 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 2 878,27 zł

d) przychody finansowe 1 183,51 zł

e) pozostałe przychody 212 723,12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 243 270,84 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.97.Z

Sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internat:
- sprzedaż za pośrednictwem, założonego w internecie, sklepiku OTOP, materiałów 
związanych z działalnością Stowarzyszenia, takich jak:
- koszulki z nadrukiem wizerunku ptaków miedzy innymi wilgi, kraski, sikory, dudka i innych 
ptaków,
- przypinki z wizerunkiem ptaków , owadów, roślin i innych zwierząt zamieszkujących na 
terenie Europy, Azji i Afryki ,
- breloki z wizerunkiem ptaków wykonane z drewna
-   wykonane ręcznie  filiżanki z wizerunkiem   ptaków

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 848 177,39 zł

60 027,22 zł

60 027,22 zł

4 029 276,43 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 1 761 107,96 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 81 554,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 184 423,33 zł 81 554,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 947 476,04 zł 81 554,10 zł

3 717 344,34 zł 0,00 zł

82 034,89 zł

72 755,71 zł

354 957,98 zł

9 854,37 zł 0,00 zł

1 Hosting stron internetowych poświęconych ptakom
Wydawanie książek o tematyce ptasiej oraz kwartalnika "Ptaki". Organizowanie wycieczek 
mających na celu podglądanie ptasich zwyczajów.Wycieczki powiązane z liczeniem ptaków 
pozostających na zimę w Polsce.Monitoring ptaków w rezerwatach Karsiborska Kępa, Beka oraz 
Biebrza.

70 582,38 zł

2 Wszelkie działania prawne, mające na celu ochronę dziko żyjących gatunków ptaków i ich siedlisk 1 904,38 zł

3 Czyszczenie, budowa i zawieszanie  budek lęgowych.
Zimowe dokarmianie ptaków.

9 067,34 zł

0,00 zł

w 
tym:

54 612,00 zł

14 302,06 zł

7 530,00 zł

17 427,59 zł

0,00 zł

146 520,92 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

2 878,27 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 7



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -175 704,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 377 540,85 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

30 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

28,40 etatów

156 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 077 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

630 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

145 osób

485 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 628 941,23 zł

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

2 628 941,23 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 661,74 zł

2 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

628 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 145 osób

483 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 038 718,57 zł

1 993 108,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

28 704,00 zł

- inne świadczenia 16 906,11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 590 222,66 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 692 159,30 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 936 781,93 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 OTOPatrol mamy oko na 
Bekę

Wzmocnienie działań i rozwoju 
zespołu patrolu wolontariuszy- 
edukatorów terenowych, 
reagujących na przypadki 
nieodpowiedniej turystyki na 
terenie rezerwaty przyrody 
Beka. Kształtowanie postaw 
osób odwiedzających rezerwat i 
upowszechnienie wśród nich 
wiedzy o wartości i unikalności 
przyrody Beki oraz sposobów jej 
ochrony przez działania 
OTOPatrolu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Gdańsku

22 977,35 zł

2 Koniki polskie w rezerwacie 
przyrody Beka

Organizacja wypasu i 
zimowania koników polskich. 
Utrzymanie sprzętu i 
infrastruktury 
wypasowej.Organizacja prac 
wolontariuszy

Wojewódki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Gdańsku

2 371,38 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 570,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

3 Wsparcie działań z zakresu 
ochrony czynnej oraz 
badania skuteczności tych 
działań na terenie rezerwatu 
przyrody Beka

Ochrona ptaków lęgowych 
poprzez monitoring 
drapieżników oraz monitoring 
botaniczny i 
ornitologiczny.Organizacja 
wypasu koników polskich

Wojewózki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Gdańsku

34 678,49 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 1

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

1 Monitoring Ptaków Polski 
2018-2021

Uzyskanie wiarygodnych, 
precyzyjnych i 
reprezentatywnych danych o 
zmianach liczebności ok 170 
gatunków ptaków lęgowych 
oraz 30 gatunków ptaków 
migrujących i zimujących.

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska

4 029 276,43 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Izabela Gadi
Anna Ledzion Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-17
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