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trafiających do ośrodków  

 Koszty funkcjonowania ośrodków 

rehabilitacji  

 Finansowanie ośrodków opieki nad 

zwierzętami  

 Praktykowane i proponowane działania 

 

AGENDA 



RODZAJE OŚRODKÓW 

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie 
przyrody  
 
Art. 75 punkt 1.  Utworzenie  i  prowadzenie  
ośrodka  rehabilitacji  zwierząt,  zwanego 
dalej „ośrodkiem”, wymaga uzyskania 
zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony  
Środowiska. 
 
Art. 76. punkt 3 Regionalny dyrektor ochrony 
środowiska może dofinansowywać z własnych  
środków budżetowych leczenie i rehabilitację 
zwierząt w ośrodkach. 
 
Art. 77.  punkt 1.  Regionalny  dyrektor  
ochrony  środowiska  właściwy  ze  względu  
na miejsce   położenia   (…) ośrodka 
przeprowadza  kontrole  (…)  w zakresie  
ich działalności.  
 



 Ośrodki leczenia 

 Miejsca, w których zwierzęta są diagnozowane  

i udzielana jest im pierwsza pomoc. 

 Ośrodki rehabilitacji 

 Miejsce do którego trafiają zwierzęta na etapie 

rekonwalescencji (zarówno te, które wrócą  

na wolność, jak i te których nie można wypuścić). 

 Azyle dla zwierząt 

 Miejsca, do których trafiają zwierzęta, które  

po zakończeniu leczenia nie mogą trafić  

na wolność. 

 

RODZAJE OŚRODKÓW 



RODZAJE OŚRODKÓW 
[Sprzęt, profesjonalna kadra] 

[Przestrzeń, czas] 

•           Ośrodki leczenia 

•           Ośrodki rehabilitacji 

•          Azyle 



 Ptaki (60%); 

 Małe ssaki (30%); 

 Duże ssaki (5%); 

 Zwierzęta egzotyczne (5%). 

 

PROFIL PRZYJMOWANYCH 
ZWIERZĄT 



 Średnia liczba zwierząt trafiających 

do ośrodków – 400-600 osobników; 

 Przeżywalność pacjentów – 40%; 

 Powrót do natury – 50%; 

 Zwierzęta wymagające stałej opieki  

– 10%. 

 

 

LECZENIE I DALSZE LOSY 
PACJENTÓW 



LECZENIE I DALSZE LOSY 
PACJENTÓW 

[N] 

[lata] 



 Aparatura; 

 Lokal i media; 

 Sprzęt i karma; 

 Kadra. 

 

Leczenie 500 zwierząt = 250 000 zł/rok 

Karma 500 zwierząt = 450 000 zł/rok 

 

RAZEM = 700 000 zł/rok 

KOSZTY FUNKCJONOWANIA 
OSRODKÓW 



 Środki własne w tym 1%  

(w przypadku organizacji 

pozarządowych); 

 Granty (dofinansowanie 

instytucjonalne); 

 Sponsoring (Współpraca z biznesem). 

 

 

SPOSOBY FINANSOWANIA 



SPOSOBY FINANSOWANIA 

Ośrodek  

Źródło finansowania  

1% 

podatku   

Dotacje 

publiczne 

Darowizny 

osób 

prywatnych  

Darowizny 

firm  
Inne 

Razem 

(tys.)  

Ośrodek 

Rehabilitacji 

Zwierząt "Ostoja"  

11,6 109 3,4 0 0 124,37 

Ośrodek 

Rehabilitacji 

Zwierząt 

Chronionych w 

Przemyślu  

60,1 0 15,6 41,6 43,5 160,8 

Fundacja Albatros 22,5 115 48,3 0 9,7 195,6 



PRAKTYKOWANE I PROPONOWANE 
DZIAŁANIA 



PRAKTYKOWANE I PROPNOWANE 
DZIAŁANIA 



 Ośrodki istniejące  

(Ostoja – ptaki i drobne ssaki, 

Nadleśnictwo Wejherowo – ptaki 

drapieżne, Nadleśnictwo Starogard – ptaki, 

Stacja Morska na Helu - foki) 

 Ośrodki planowane  

(Przystań w Górkach Wschodnich) 

 

 

PRAKTYKOWANE I PROPONOWANE 
DZIAŁANIA 



 Utworzenie sieci współpracujących 

ze sobą ośrodków; 

 Zapewnienie profesjonalnej kadry; 

 Zapewnienie stabilnych źródeł 

finansowania sieci. 

 

 

PRAKTYKOWANE I PROPONOWANE 
DZIAŁANIA 



www.ptakipolskie.pl 

www.jestemnaptak.pl 

www.bagnasadobre.pl 

www.orlikgrubodzioby.org.pl 

www.sklepnaptak.pl 

www.facebook.com/ptakipolskie 

Dziękuję  
za uwagę  


