Pytania……

i odpowiedzi

1. Finansowanie Grup Lokalnych – co mówi Regulamin Grup
Lokalnych?
12. Fundusze Grupy składają się z:
 Subwencji na działalność przekazywanej przez Zarząd OTOP. – 25 % od
wysokości składek wpłaconych przez członków Grupy,
 Środków przekazywanych przez Zarząd na realizację dodatkowych
zadań realizowanych przez Grupę w porozumieniu z Zarządem OTOP,
 Środków uzyskanych przez Grupę z innych źródeł, przeznaczonych na
realizację zadań zatwierdzonych przez Zarząd OTOP.

www.otop.org.pl

2. Zasady przyznawania upoważnienia do reprezentowania
Towarzystwa w postępowaniach administracyjnych
Regulamin reprezentowania OTOP przez osoby fizyczne na podstawie
umów o pracę i umów wolontariatu
O nas
Ważne dokumenty
Regulamin reprezentowania…

Zasady transparentności OTOP

https://otop.org.pl/uploads/media/dokumenty_otop/otop_regulamin_r
eprezentantow.pdf

www.otop.org.pl

3.
Pomoc prawna poza okresem trwania obecnego
projektu
Obecnie nie wiemy czy będzie możliwe korzystanie z porad prawnych po
zakończeniu projektu. Będziemy jednak starali się zapewnić tego typu wsparcie
jeśli okaże się ono potrzebne, gdyż jak pokazuje niewielka ilość korzystających z
tej pomocy od początku projektu, konsultacje te nie cieszą się zainteresowaniem
wolontariuszy OTOP.

www.otop.org.pl

4.
Na jakie artykuły prawne mogę się powoływać w
rozmowach z inwestorami I WŁODARZAMI MIAST
(wysokiego szczebla, czy niechętnych
referatów
budowlanych, inspektorów budowlanych itp.) w kwestii
obowiązku kompensacji przyrodniczych?

www.otop.org.pl

4.
§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt, w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków
objętych
ochroną
ścisłą
oraz
częściową
(a więc wszystkich wymienionych powyżej gatunków ptaków), wprowadza się m.in. następujące
zakazy: zabijania (pkt 1), niszczenia ich jaj lub form rozwojowych (pkt 3), niszczenia siedlisk lub
ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania
(pkt 7), uniemożliwiania dostępu do schronień (pkt 9). W przedmiotowym przypadku bez
wątpienia doszło do złamania co najmniej zakazów niszczenia siedlisk i ostoi oraz uniemożliwiania
dostępu do schronień.
Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016,
poz. 2134, z późn. zm.), „kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku
do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny”.
art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym „w
trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (…)”
art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
zgodnie z którym „organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót
budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub
mienia bądź zagrożenie środowiska”
http://www.gdos.gov.pl/prawo-chroni-jerzyki-i-ich-siedliska

www.otop.org.pl

5.a
Jaka jest realna przydatność do statystyk pojedynczych
kontroli powierzchni MPPL-u (jedna w sezonie zamiast
dwóch) lub tych po 15 czerwca. Czy kontrolować mimo
to?
Tak! Iść w teren mimo wszystko. Do analizy wykorzystujemy
dane z każdej kontroli, chyba, że została wykonana
niepoprawnie.
Kontrole późnowiosenne należy wykonywać do 30 czerwca,
a nie do 15 czerwca.

www.otop.org.pl

5.b
Kontrolując z roku na rok te same powierzchnie, czy i jak
rygorystycznie należy przestrzegać podobnej godziny
kontroli (np. kontrole przeprowadzane zwykle około 8
godziny, a jakiegoś roku powiedzmy 1,5 godziny później
(wcześniej)?
Najważniejszy, by wyjść w teren mniej więcej do godziny 9.00. Im
wcześniej, tym lepiej!
Należy starać się przeprowadzać kontrole o regularnych godzinach. Jeśli
kontrola przesunie się trochę w czasie – nic się nie stanie.

www.otop.org.pl

6.
Czy
jest
na
Państwa
stronie
taki
np.
poradnik
dla
początkujących/wolontariuszy - w zależności od zamieszkiwanego regionu
Polski (nazwa gatunkowa, środowisko życia, pokarm, czas aktywności - np.
jaka pora dnia, może wielkość - w porównaniu do czegoś rzeczywistego i
znajomego? Może w wersji pdf? Taka ściągawka, z której moglibyśmy
skorzystać w czasie prowadzonych obserwacji.

Nie posiadamy takiej publikacji, natomiast zachęcamy do zapoznania się z
„Atlasem pospolitych ptaków lęgowych”, do pobrania TUTAJ. Pokazuje ona
występowanie najbardziej pospolitych ptaków w Polsce.

www.otop.org.pl

7.
Kiedy można spodziewać się nowego regulaminu
grup lokalnych?
Nowy regulamin będzie częścią tworzonej właśnie polityki wolontariatu
OTOP, na której uzgodnienie, przygotowanie i przyjęcie przez Zarząd
mamy czas do końca przyszłego roku.

www.otop.org.pl

8.
Jak
powinny
być
prowadzone
ornitologiczne, od czego zacząć,
dokumentacje?

inwentaryzacje
jak prowadzić

Do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych niezbędna jest
odpowiednia wiedza, obejmująca nie tylko biologię ptaków, ale także
uwarunkowania środowiskowe, a nawet znajomość prawa (w dziedzinie
ochrony przyrody, prawa budowlanego itp.)
OTOP nie organizuje szkoleń, związanych z inwentaryzacjami
ornitologicznym, nie prowadzi także usług, polegających na komercyjnym
przeprowadzaniu takich inwentaryzacji.

www.otop.org.pl

9.
Jak składać projekt do WIOŚ-iu odnośnie ochrony ptaków, jakie
projekty są przyjmowane, jak można wpłynąć na polepszenia
środowiska życia ptaków poprzez unijne dopłaty? Jak prowadzić
dyskusje z lokalnymi władzami? Jeśli chciałoby się robić projekt to
prośbę o zgodę do kogo kierować?
Temat pozyskiwania środków będzie omówiony na szkoleniu „Skuteczne
działania w społeczności lokalnej”. Istotne jest to, że jeśli chcemy składać
jakikolwiek wniosek projektowy czy grantowy w imieniu OTOP – musi on
być składany za wiedzą i zgodą Biura OTOP w Markach

www.otop.org.pl

10.
Jeśli chciałoby się powiesić budki lęgowe w lesie (mieście, parku itp.) to
czy pytać o prośbę nadleśnictwo, WIOŚ czy kogo?
Zgodę musi wyrazić właściciel terenu (gmina, Lasy Państwowe, itp.)
Czy można prosić o dofinansowanie na budki lęgowe, czy o posadzone
rośliny przyjazne ptakom w parkach, w osiedlach itp.
•Warto rozmawiać z władzami lokalnymi, sponsorami, grupami
nieformalnymi lub napisać projekt do budżetu obywatelskiego
Jakie rośliny są przyjazne ptakom?
•Berberys, cis, ognik szkarłatny, kalina koralowa, jarząb pospolity,
rokitnik, irga, dzika róża, ligustr pospolity, głóg, tarnina, winobluszcz,
czarny bez, morwa, śnieguliczka
•Nie kosić trawników, nie usuwajmy zaschniętych pędów bylin! Ptaki
chętnie żywią się nasionami traw i chwastów i… owadami zimującymi w
roślinach

www.otop.org.pl

11.
Czy jest możliwość podejmowania dyskusji z rolnikami na
temat zadrzewień międzypolnych, jak zorganizować taką
dyskusję, jak ich przekonać, za i przeciw zadrzewieniom
(jakie przeciw mają rolnicy i kontrargumenty)?
Warto przeczytać: Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych
Kujawa i in. 2017. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Poznań

www.otop.org.pl

12.
Dlaczego ktoś może chcieć truć ptaki?
Kontrargumenty.

To wszystko ludziom przeszkadza, budzi niechęć do ptaków, a niekiedy
skłania do pozbywania się ptaków… 
www.otop.org.pl

12.
Dlaczego ktoś może chcieć truć ptaki?
Kontrargumenty.
Ptaki stanowią ważną część ekosystemu. Bez nich równowaga będzie
zaburzona
Pomagają zmniejszać liczebność uciążliwych dla człowieka owadów
Pomagają dbać o czystość naszych miast, żywiąc się i „sprzątając”
odpadki organiczne
Ich obserwacja i obecność pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie

www.otop.org.pl

13a. Jaka jest strategia OTOPu wobec członków, po co są?
1. Przede wszystkim dla samego istnienia towarzystwa! 
OTOP jest stowarzyszeniem członkowskim, Członkowie są istotą i fundamentem organizacji, bez nich
organizacja nie mogłaby istnieć i funkcjonować w takiej formule, w jakiej została stworzona. Członkowie
zasiadają w, i wybierają osoby do najważniejszych organów stowarzyszenia tj. zarządu (wyznaczając
kierunki działań OTOP, podejmując decyzje co robimy, jakie projekty realizujemy, w jakich obszarach
działamy, itp.) i komisji rewizyjnej (organ nadzorczo-kontrolujący).
2. Dla realizacji misji, celów i zadań towarzystwa.
Wykonywanie działań statutowych, w szczególności w skali regionalnej i lokalnej, która zapewnia realny
wpływ i zmianę/ poprawę w zakresie ochrony przyrody, wymaga dodatkowego zaangażowania
społecznego, tj. nie tylko pracy zatrudnionych osób jako pracowników stowarzyszenia. To najgłębsze
zaangażowanie może być realizowane tylko przez szczególne grono sympatyków OTOP, którzy najmocniej
identyfikują się z organizacją, czyli przez Członków. Dzięki Członkom mamy jako organizacja swoistą
„wizytówkę” oraz widoczne poparcie w społeczeństwie dla naszych zadań, celów i całej misji organizacji.
Członkowie, którzy poprzez swoją oficjalną przynależność do stowarzyszenia najbardziej identyfikują się z
OTOP, są niejako naszymi twarzami i wysłannikami w terenie, którzy swoim członkostwem oraz
zaangażowaniem w sprawy towarzystwa potwierdzają, że to co robimy jest ważne, potrzebne, ma sens.
Członkowie towarzystwa wpłacając składkę członkowską pomagają również w realizacji celów statutowych
stowarzyszenia.

www.otop.org.pl

13b. Jaka jest oferta dla członków OTOP? Co ma członek OTOP z bycia w OTOP-ie poza
kwartalnikiem?
Oferta materialna i merytoryczna dla członków OTOP to:
Kwartalnik OTOP „Ptaki”
Szkolne Koła OTOP – materiały i pakiety edukacyjne, wsparcie rzeczowe (materialne) oraz
merytoryczne dla nauczycieli i uczniów w edukacji przyrodniczej oraz w lokalnej, czynnej ochronie przyrody
Grupy Lokalne (GL).
Grupy Lokalne (GL) czyli szczególna forma zaangażowania Członków w działania towarzystwa. Tylko Członkowie OTOP mogą tworzyć GL,
których zadaniem jest lokalne i regionalne działanie w ramach zadań statutowych OTOP. Jedną z najważniejszych form działania naszych
Członków są grupy lokalne (GL). Powstają one oddolnie, z inicjatywy samych Członków, którzy chcą podjąć się wspólnego działania na
określonym terenie i w określonym obszarze tematycznym, w jakim działa OTOP (np. edukacja, czynna ochrona siedlisk danego
gatunku, działania z zakresu eko-interwencji, itp.). Działania te zależą od samej grupy. Sekretariat lub Zarząd OTOP przedstawia często
propozycje określonych działań, jednak od samej grupy zależy ostateczna decyzja co do ich podjęcia. Zależy to w dużej mierze od wieku
Członków, przygotowania merytorycznego, czasu jaki mogą poświęcić dla grupy i przygotowania zawodowego.
GL mają również prawo do wsparcia finansowego ze strony stowarzyszenia – reguluje to regulamin GL oraz stosowna uchwała Zarządu
OTOP. Tak więc fundusze GL na działania mogą się składać między innymi z:
Subwencji na działalność przekazywanej przez Zarząd OTOP (opisane powyżej).
Środków przekazywanych przez Zarząd na realizację dodatkowych zadań realizowanych przez Grupę w porozumieniu z Zarządem
OTOP. – Czyli GL ma możliwość wnioskowania do Zarządu stowarzyszenia o konkretne środki na prowadzone przez siebie działania
lokalne czy regionalne.
Poza merytorycznym i materialnym wsparciem dla Członków, istotą tego co Członkowie „mogą mieć z bycia w stowarzyszeniu” powinna
być przede wszystkim wewnętrzna satysfakcja ze wspierania cennej inicjatywy i ważnej misji organizacji, jaką jest ochrona przyrody, a
także poczucie przynależności do większej grupy osób o podobnym patrzeniu na świat, podobnych wartościach, podobnych celach,
dzięki której wspólnie można zrealizować to, co w pojedynkę wydaje się trudne lub wręcz czasem niemożliwe do osiągnięcia

www.otop.org.pl

14.
Czy można nakłonić OTOP do stworzenia biura
lokalnego na Mazurach i zwiększenia aktywności w
regionie ( i w innych regionach)?
Na razie nie mamy w planach otwarcia biura lokalnego w tamtym
regionie.
Zwiększeniu aktywności ma służyć między innym projekt Wolontariat
wysokich lotów, dzięki któremu liczymy na dotarcie do osób z różnych
części kraju.

www.otop.org.pl

15.
Czy warto prowadzić działalność ochroniarską
i przyrodniczą, reprezentując OTOP? Co ma z tego OTOP
i co OTOP daje wolontariuszom?
Po stokroć WARTO. OTOP bez wolontariuszy nie istnieje. Środowisko naukowe
bazuje na naszych danych od wolontariuszy, interwencje ekologiczne, edukacja i
nawet małe inicjatywy ochronne to bezpośrednie korzyści dla środowiska.
Ponadto dzięki wolontariuszom OTOP jest bardziej rozpoznawalny. OTOP daje
wolontariuszom wsparcie merytoryczne, pomoc prawną, komunikacyjna m.in.
dzięki projektem jak WWL. Razem pracujemy dla dobra przyrody.

www.otop.org.pl

16.
Obowiązki Gminy w transporcie rannych chorych ptaków
do właściwych placówek / podstawy prawne schemat
postępowania - Wypracowanie schematu
działania/współpracy.
Każda gmina ma fundusz przeznaczony na pomoc zwierzętom. Powinna
mieć podpisaną umowę z lokalnym TOZ/weterynarzem/inną instytucją,
która zajmuje się zwierzętami. To do gminy powinniśmy kierować się, gdy
znajdziemy ranne zwierzę.
Nasza publikacja – „Ptasie interwencje” już wkrótce! Znajdziecie tam
dokładne instrukcje co robić w przypadku różnych sytuacji wymagających
interwencji.

www.otop.org.pl

17.a
Zjazdy, warsztaty dla wolontariuszy OTOP
W tym celu powstał projekt Wolontariat wysokich lotów!
Nadchodzące szkolenia i zjazdy:
• Skuteczne działania w społeczności lokalnej
• Ptasia edukacja
• Interwencje ekologiczne
• Prowadzenie i raportowanie monitoringu i obserwacji
ornitologicznych
• II Zjazd Wolontariuszy OTOP

www.otop.org.pl

17.b
Kursy z rozpoznawania ptaków na wzór RSPB i Cornell z
certyfikatem OTOP po zdanym teście z rozpoznawania
ptaków; np. "kaczki„. Kursy mogą być płatne,
rozpoznawanie głosów itp. ogólnie edukacyjne warsztaty
dla MPPLowców, początkujących wolontariuszy itp.
XI 2019 – szkolenie z prowadzenia monitoringu
Jeśli znajdą się fundusze i moce przerobowe, postaramy się coś takiego
stworzyć.

www.otop.org.pl

18.
Jak sprawić żeby członek OTOP był dumny z
członkostwa w tej organizacji? Rozpoznawalność
OTOP w Polsce?
Co by sprawiło, żebyście WY czuli się dumni?

www.otop.org.pl

19.
Czy OTOP uczestniczy lub rozważa udział w
badaniach mikrobiologicznych? Co mogło by być
celem takich badań dla specjalistów ornitologów?
Obecnie nie planujemy badań mikrobiologicznych.

www.otop.org.pl

20.
Jakie
wymagania
trzeba
spełnić
żeby
zostać
wolontariuszem specjalistą, który uczestniczy w projektach
opartych na badaniach terenowych i pracy naukowej?
Decyzja jest podejmowana przez koordynatora projektu na
podstawie formularza zgłoszeniowego czy jest dodatkowe
zapytanie o doświadczenie?
Monitoring Ptaków Polski – rekrutacja odbywa się przez koordynatorów
regionalnych wg własnych metod. Najlepiej kontaktować się z
konkretnym koordynatorem danego regionu.

www.otop.org.pl

21.
Czy czas wykonywanych obowiązków wynikających z
wolontariatu jest z góry ustalony na umowie np. piątek
06.06.2019 godzina 10:00-18:00 czy liczy się raczej
wykonanie zadania w określonym czasie np. do połowy
czerwca 2019 roku?
To zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od tego co
zostanie ustalone z koordynatorem projektu, w którym
będziecie uczestniczyć.

www.otop.org.pl

22.
Kiedy będzie dostępna aplikacja NaturaList na IOS?
Nie wiadomo. Aplikacja jest gotowa, ale jest jakiś
problem z opublikowaniem jej przez Apple.

www.otop.org.pl

22.
OTOP w szkole i w przedszkolu
Jeżeli ktoś potrzebuje materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z
dziećmi ze szkół podstawowych i przedszkoli, zapraszamy na naszą stronę
TUTAJ , gdzie znajdują się materiały do pobrania oraz odnośniki do
naszych edukacyjnych podstron.

www.otop.org.pl

22.
Promocja działalności OTOP, informowanie o
wydarzeniach poprzez lokalne media, współpraca z
lokalnymi instytucjami, urzędami, samorządami
itp.
Zagadnienie to będzie omówione na szkoleniu „Skuteczne działania w
społeczności lokalnej”

www.otop.org.pl

Dziękuję za uwagę

Projekt „Wolontariat wysokich lotów” współfinansowany ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
www.otop.org.pl

www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska

