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 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/07/01 
 

Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 18 grudnia 2014r. 
Otwarcie zebrania 

1. Wybór protokolanta 
2. Wybór przewodniczącego zebrania 
3. Zatwierdzenie programu zebrania  
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

A. Wnioski do Zarządu 
1. Struktura OTOP (bieżące zmiany i kierunki) 

2. Pełnomocnictwo „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na 
obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja”,  

3. Pełnomocnictwo do jednorazowej reprezentacji OTOP do złożenia wniosku na konkurs 
do FIO oraz NFOŚiGW 

4. Skarga Kasacyjna 
B. Działalność organizacji 

1. Sytuacja finansowa OTOP 
2. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem 

(kadry, stan realizacji bieżących projektów/rezerwaty, złożone wnioski, przyszłe 

wnioski/konkursy projektowe itd.) 
3. Nowy system zastępujący Awibazę  
4. Sprawozdanie ze spotkania BirdLife Int. (nt. kampanii dot. dyrektyw EU i in. tematów 
5. Podsumowanie spotkania dot. rezerwatów OTOP 
6. Nagroda Bursztynowego Mieczyka 

C. Wolne wnioski 
 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/07/02 
 

Protokół z zebrania Zarządu 2014/04 z dnia 27 sierpnia 2014 roku został zatwierdzony. 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
Udzielone w drodze uchwały Zarządu OTOP nr 2014/07/03 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia następujące osoby: 
 
Panią Monikę Bukacińską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Pana Dariusza Bukacińskiego, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX  
Panią Danutę Kaczyńską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Panią Annę Ledzion, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
 
do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących 
projektu POIS.05.01.00-00-325/10, zatytułowanego „Czynna ochrona zagrożonych gatunków 
awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja”, w szczególności do 
podpisywania w imieniu osób upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa wniosku, umowy o 
dofinansowanie, aneksów do tej umowy, sprawozdań merytorycznych i finansowych, wniosków (w 
tym o płatność), wyjaśnień, oświadczeń oraz wszystkich innych dokumentów związanych z 
projektem, a także do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów. 
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014. 
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PROTOKOLANT  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 
 
 

 
 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
Udzielone w drodze uchwały Zarządu OTOP nr 2014/07/04 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia następujące osoby: 
 
Pana Dariusza Bukacińskiego, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Panią Danutę Kaczyńską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Panią Dorotę Ochocińską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
 
do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących 
udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków 
krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) w szczególności do udziału w 
konkursie, podpisywania i składania w imieniu osób upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa 
wniosków, umowy o dofinansowanie, aneksów do tej umowy, sprawozdań merytorycznych i 
finansowych, wniosków (w tym o płatność), wyjaśnień, oświadczeń oraz wszystkich innych 
dokumentów związanych z projektem, a także do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
stosownych dokumentów. 
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 
 
PROTOKOLANT  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 
 

 
 
 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
Udzielone w drodze uchwały Zarządu OTOP nr 2014/07/05 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia następujące osoby: 
 
Pana Dariusza Bukacińskiego, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Panią Danutę Kaczyńską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
Panią Dorotę Ochocińską, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXX 
 
do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach w ramach 
programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" część  druga „Wzmocnienie działań społeczności 
lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w szczególności do udziału w konkursie, podpisywania i składania w imieniu osób 
upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa wniosków, umowy o dofinansowanie, aneksów do tej 
umowy, sprawozdań merytorycznych i finansowych, wniosków (w tym o płatność), wyjaśnień, 
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oświadczeń oraz wszystkich innych dokumentów związanych z projektem, a także do poświadczenia 
za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów. 
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 
 
 
PROTOKOLANT PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 
 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/07/06 

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela zgody Wiesławowi Nowickiemu na 
zlecenie przygotowania kancelarii prawnej skargi kasacyjnej dotyczącej budowli wodnej na Stężycy. 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/07/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uchwala Przedstawioną strukturę organizacyjną OTOP 
 


