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Regulamin przyznawania certyfikatu „Przedszkole widoczne dla ptaków” 

lub „Szkoła widoczna dla ptaków” 

Poprzez ideę przyznawania certyfikatu „Przedszkole widoczne dla ptaków” lub „Szkoła widoczna 

dla ptaków” Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z Fundacją Szklane Pułapki zwracają 

uwagę na bardzo powszechny, a mało obecny w świadomości społecznej problem kolizji ptaków 

ze szklanymi elementami architektury oraz promować dobre wzorce, związane z zabezpieczeniem 

szklanych powierzchni przed ptasimi kolizjami w budynkach użyteczności publicznej. 

Codziennie obok nas wydarzają się ptasie tragedie. Ptaki napotykają na swojej drodze przezroczyste 

bądź lustrzane powierzchnie – przeszklone ściany budynków, okna, wiaty przystankowe czy ekrany 

akustyczne. Ponieważ postrzegają świat w nieco odmienny sposób niż ludzie, powierzchnie 

te stanowią dla nich śmiertelną barierę – są albo dla ptaków niewidoczne, albo przez „efekt lustra” 

sprawiają wrażenie otwartych przestrzeni. Zderzenia ze szklanymi powierzchniami kończą się bardzo 

często śmiercią ptaków lub poważnymi zranieniami. Co roku na świecie ginie w ten sposób od kilku 

do kilkunastu miliardów ptaków. 

Tymczasem każdy z nas może przyczynić się do poprawienia widoczności szklanych elementów 

infrastruktury i sprawić, by nie stały się śmiertelnymi, szklanymi pułapkami dla ptaków. Wystarczy 

zacząć od okien – w naszym domu, mieszkaniu, przedszkolu czy szkole. 

Co zrobić, by zdobyć certyfikat „Przedszkole widoczne dla ptaków” lub „Szkoła widoczna 

dla ptaków”? 

1. Certyfikat przyznawany jest dla danej placówki, która zgłosi chęć jego zdobycia i spełni 

wymogi niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia może dokonać pracownik placówki (nauczyciel, dyrekcja, osoba zatrudniona 

w administracji szkoły) – za zgodą dyrekcji szkoły. 

3. Aby otrzymać certyfikat należy: 

a) Zapoznać się z zasadami zabezpieczenia szklanych powierzchni, dostępnymi na stronie 

https://szklanepulapki.pl/my-o-ptakach/. Cennym źródłem inspiracji mogą być prace 

uczniów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu, dostępne 

na stronie https://szklanepulapki.pl/aktualnosci/nabieraja-kolorow/ 

b) Wykonać odpowiednie zabezpieczenia na szybach  w budynku placówki. Komisja ocenia 

procentowe zabezpieczenie szyb w budynku placówki na podstawie dokumentacji 

fotograficznej przed zabezpieczeniem i po zabezpieczeniu. 

 

https://szklanepulapki.pl/my-o-ptakach/
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c) Udokumentować fotograficznie i opisowo prace wykonane dla zabezpieczenia szyb 

w placówce 

4. Przesłać sprawozdanie, zawierające pełną nazwę i adres placówki, nazwisko oraz dane 

kontaktowe osoby koordynującej ze strony placówki, opis podjętych działań oraz fotografie 

”przed” i „po”  na adres mailowy: monika.klimowicz@otop.org.pl   

5. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Komisja w składzie: Karolina Kalinowska (OTOP), 

Monika Klimowicz (OTOP) oraz Ewa Zyśk-Gorczyńska (Fundacja Szklane Pułapki). 

6. Informacja o przyznaniu certyfikatu zostanie przekazana placówce drogą mailową 

na wskazany adres oraz za pośrednictwem poczty. 

7. Certyfikat przyznawany jest bezterminowo, jednak w przypadku zdjęcia zabezpieczeń 

szklanych powierzchni przez placówkę bez ponownego odtworzenia ich, certyfikat może 

zostać cofnięty. 

8. Informacja o przyznaniu certyfikatu dla danej placówki zostanie upubliczniona na stronie 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, na stronie Fundacji Szklane Pułapki, 

na stronie projektu Spring Alive oraz w mediach społecznościowych, związanych z OTOP, 

Fundacją Szklane Pułapki, Spring Alive i BirdLife International. 

9. Certyfikat jest przyznawany w formie dyplomu oraz tabliczki „Przedszkole widoczne 

dla ptaków” lub „Szkoła widoczna dla ptaków”. 

10. Placówka, która prześle zgłoszenie do uzyskania certyfikatu wyraża zgodę na wykorzystanie 

przesłanych materiałów przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków . Fundację 

Szklane Pułapki oraz BirdLife International w celu publikacji na stronach internetowych, 

wydawnictwach OTOP, Fundacji Szklane Pułapki i BirdLife International, na Facebooku oraz 

w mediach społecznościowych OTOP, Fundacji Szklane Pułapki, projektu Spring Alive 

i BirdLife International. 

 

Przyznawanie certyfikatu „Przedszkole widoczne dla ptaków” lub „Szkoła widoczna dla ptaków” 

w 2019 roku  jest częścią międzynarodowego projektu Spring Alive, organizowanego pod patronatem 

BirdLife International, a koordynowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Sponsorem projektu Spring Alive jest HeidelbergCement Group. 
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