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Postępowanie w przypadku 
podjęcia ekointerwencji 
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Sytuacje wymagające interwencji, z jakimi możemy się spotkać 

 
 Ranny ptak (kolizja z szybą, z samochodem, drapieżniki, działalność człowieka) 
 Chory ptak (osłabiony, bez widocznych obrażeń) 
 Remont / termomodernizacja /rozbiórka budynku lub innej konstrukcji (np. 

mostu), w którym znajdują się gniazda lub siedliska 
 Wycinka drzewa / drzew z gniazdem, dziuplą lub budką 
 Wycinka trzcin w okresie lęgowym 
 Niszczenie innych siedlisk 
 Znalezienie pułapek na ptaki, sideł lub złapanych ptaków 
 Krzywdzenie zwierząt  
 Inne zagrożenia (np. przechylające się gniazdo bocianie, martwe ptaki, 

strzelanie do ptaków itd.) 
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Po pierwsze – dokumentuj!  

Zanim przystąpisz do działania – zrób dokumentację stanu 
zastanego (zdjęcia lub film, a najlepiej jedno i drugie). 
 

Zdjęcia są ważne także w 
sytuacjach, gdy nie ma 
konieczności wzywania policji 
lub innych służb 
bezpieczeństwa. Mogą np. 
uzasadniać konieczność 
podjęcia interwencji. 
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Po drugie – znajdź świadków!  

Postaraj się zadbać o to, by byli świadkowie podejmowanej przez 
Ciebie interwencji. Jeśli są to przypadkowe osoby – zapisz ich 
nazwiska i dane kontaktowe. 
 

Świadkowie są ważni także w 
sytuacjach, gdy nie ma 
konieczności wzywania policji 
lub innych służb 
bezpieczeństwa. Mogą np. 
potwierdzić konieczność 
podjęcia interwencji. 
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Po trzecie – wezwij służby porządkowe!  

Gdy ptakom grozi niebezpieczeństwo, a Ty 
podejrzewasz, że mogło dojść do 
wykroczenia lub przestępstwa – wezwij 
policję, straż miejską, straż pożarną, straż 
leśną 
 

Przed wezwaniem służb porządkowych pamiętaj 
o sprawdzeniu dokładnego adresu, pod którym 
odbędzie się interwencja. Jeśli to niemożliwe – 
podaj koordynaty GPS. 
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Po czwarte – zadbaj o bezpieczeństwo ptaków! 
(i swoje)  

Jeżeli ptak jest ranny – zapewnij mu jak 
największy spokój.  

Spróbuj unieruchomić rannego ptaka, zapewnij mu 
ciepło, włóż go do ciemnego pudełka, wyścielonego tak, 
aby nie mógł się w nim przesuwać. Jak najszybciej 
przetransportuj ptaka do weterynarza, potrafiącego 
udzielać pomocy ptakom lub najbliższego ośrodka 
rehabilitacji zwierząt chronionych. 
Nie karm ptaka, możesz mu podać odrobinę wody. Nie 
podawaj leków, nie próbuj składać skrzydeł, zaszywać 
ran, wyciągać haczyków itp.! 
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Po piąte – powiadom instytucje 

Kto powinien dowiedzieć się o zaistniałej 
sytuacji? Kto może jej zapobiec lub 
naprawić szkody? 

Warto zawsze powiadomić administratora lub 
właściciela terenu, na którym podejmujesz 
interwencję (spółdzielnia mieszkaniowa, władze 
miasta lub gminy, zarządca dróg publicznych, Lasy 
Państwowe, gospodarstwo rybackie, prywatny 
właściciel itp.) oraz inne instytucje (nadzór budowlany, 
inspektorat weterynarii) 
W przypadku, gdy interwencja dotyczy obszarów 
chronionych – koniecznie powiadom RDOŚ! 
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Po szóste – przechowuj dokumentację 

Ważne, by mieć dowody w sprawie! 

Gromadź wszelką wysłaną korespondencję, 
notuj daty i godziny wykonanych w sprawie 
telefonów, nazwiska Twoich rozmówców i 
ustalenia, jakie zapadły.  
Drukuj wysłane maile, gromadź wszystkie 
wysłane pisma, przechowuj zdjęcia i filmy. 
Przechowuj potwierdzenia wysyłki – UPO – jeśli 
składasz przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą lub dowód nadania listu poleconego. 
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Po siódme – monitoruj sytuację 

Masz prawo do informacji! 

Dowiaduj się o prowadzone działania w sprawie, 
którą zgłosiłaś /zgłosiłeś. Nie zgadzaj się na 
bezczynność. 
Dzwoń lub pisz do osób decyzyjnych. 
Monitoruj miejsce, w którym wykryto zagrożenie 
dla ptaków (miejsce wycinki, rozbiórki, 
termomodernizacji, znalezienia sideł itd.) 
W przypadku konieczności wytoczenia procesu 
sądowego – powiadom o sprawie organizacje 
pozarządowe, które mogą wystąpić w sądzie na 
prawach strony w postępowaniu sądowym. 
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Po ósme – nie bój się działać! 

Ratowanie przyrody to powód do 
dumy! 

 
Jeśli masz wątpliwości, czy postępujesz słusznie, 
możesz dzwonić do nas i pytać. 
Pamiętaj, że działanie jest lepsze niż bierność i 
bezczynność. 
Powodzenia! 
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Schemat postępowania interwencyjnego 
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Gdzie szukać pomocy 

 Policja tel. 997 
 Straż miejska tel. 986 
 Straż pożarna tel. 998 
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska https://www.gdos.gov.pl/ 
 Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
 Lista ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych: 

https://www.gdos.gov.pl/osrodki-rehabilitacji-zwierzat 
 OTOZ Animals http://otoz.pl/ 
 Wydziały ochrony środowiska w urzędach miast i gmin 
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Dziękuję za uwagę 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
monika.klimowicz@otop.org.pl 

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska 


