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REGULAMIN 

OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW W CELACH 

NAUKOWYCH W POLSCE 

I.  CENTRALA OBRĄCZKOWANIA PTAKÓW 

1. Obrączkowanie dzikich ptaków w Polsce jest prowadzone przez jeden z Działów Muzeum i 
Instytutu Zoologii PAN (MIZ PAN): Centralę Obrączkowania Ptaków (zwaną dalej "Centralą"), 
która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków. 

2. Centrala reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków (EURING). 

3. Centrala prowadzi obrączkowanie poprzez sieć współpracowników-obrączkarzy (zwanych dalej 
"Współpracownikami"). 

4. Centrala zobowiązana jest do kontrolowania pracy współpracowników. 

5. Centrala ma prawo wykorzystywania i opracowywania danych dostarczonych przez 
Współpracowników. Priorytet wykorzystania materiałów i ich publikacji może być przedmiotem 
uzgodnień obu stron. 

II.  WSPÓŁPRACOWNIK 

1. Współpracownikiem jest osoba, która po zadeklarowaniu woli obrączkowania ptaków i po 
spełnieniu wymaganych przez Centralę warunków posiada prawo obrączkowania ptaków obrącz-
kami Centrali. 

2. Współpracownik prowadzi obrączkowanie ptaków na podstawie zezwolenia uprawniającego do 
obrączkowania dzikich ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, według zasad ustalonych 
przez Centralę. 

3. Praca Współpracownika jest honorowa. 

III.  PRAWA WSPÓŁPRACOWNIKA 

1.  Współpracownik ma prawo do chwytania i obrączkowania dzikich ptaków, zgodnie z posiadanym 
zezwoleniem. 

2.  Odłowy ptaków powinny być prowadzone w ramach określonych projektów badawczych. 

3.  W przypadku gatunków rzadkich i zalatujących nie dopuszcza się celowego odłowy ptaków bez 
uzyskania dodatkowej zgody Centrali Obrączkowania Ptaków lub odpowiednich władz ochrony 
Przyrody. 

4.  Zezwolenie uprawniające do obrączkowania nie upoważnia do: 

a) prowadzenia jakichkolwiek doświadczeń na schwytanych ptakach; 

b) pobierania tkanek schwytanych ptaków; 

c) hodowania schwytanych ptaków; 

d) posługiwania się żywymi ptakami jako wabikami podczas chwytania ptaków. 

5.  Po uzyskaniu zgody z Centrali, Współpracownicy mają prawo do tworzenia zespołów 
obrączkarskich korzystających z oddzielnej puli obrączek. 

5. 1.  Współpracownicy uzyskują zgodę na utworzenie zespołu po uprzednim zaakceptowaniu 
przez Centralę "Instrukcji pracy zespołu obrączkarskiego". 

5. 2.  W uzasadnionych przypadkach Centrala może odstąpić od wglądu i akceptacji "Instrukcji 
pracy zespołu obrączkarskiego". 



5. 3.  Pracą zespołu obrączkarskiego kieruje kierownik zespołu.  

5. 4.  Kierownik zespołu jest współodpowiedzialny za pracę współpracowników obrączku-
jących w ramach zespołu. 

6.  Współpracownik otrzymuje z Centrali obrączki, inne materiały i sprzęt potrzebny do prowadzenia 
obrączkowania, w ramach posiadanych przez nią środków na zasadach określonych przez 
Centralę. 

7.  Współpracownik otrzymuje z Centrali dane wynikające z prowadzonego przez niego obrączko-
wania, w tym wiadomości powrotne o zaobrączkowanych przez siebie ptakach. 

8.  Współpracownik ma pierwszeństwo wobec osób z Centralą nie współpracujących w korzystaniu z 
księgozbioru oraz innego majątku i wyposażenia Centrali. 

IV.  OBOWIĄZKI WSPÓŁPRACOWNIKA 

1. Współpracownik ma obowiązek chwytania i obrączkowania ptaków w sposób minimalizujący 
zagrożenie ich zdrowia i życia. Liczba urządzeń łowczych powinna być dostosowana do 
możliwości bezpiecznej dla ptaków ich obsługi. 

2. Współpracownik ma obowiązek ścisłego przestrzegania Instrukcji Obrączkowania Ptaków oraz 
innych instrukcji i poleceń przekazywanych przez Centralę, a w przypadku pracy w zespole 
obrączkarskim, również zasad zawartych w "Instrukcji pracy zespołu obrączkarskiego". 

3. Współpracownik ma obowiązek uzgodnienia swojej działalności obrączkarskiej z zarządcą terenu, 
na którym zamierza obrączkować ptaki. 

V.  OGRANICZENIA OBRĄCZKOWANIA 

1. Na obrączkowanie ptaków z gatunków, dla których ustanowione są strefy ochronne (ujęte w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt, Dz. U. 2014 poz. 1348), wymagane jest dodatkowe zezwolenie odpowiednich władz 
ochrony przyrody na wstęp do stref ochrony. 

VI.  ZAWIESZENIE I REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY 

1. Współpracownik może zawiesić współpracę z Centralą. W chwili zawieszenia współpracy musi on 
rozliczyć się z pobranych obrączek i sprzętu, przekazać do Centrali dane o zaobrączkowanych 
przez siebie ptakach oraz oddać niewykorzystane obrączki. Zawieszona współpraca może być w 
każdej chwili wznowiona. 

2. Centrala będzie rezygnować ze współpracy z osobami, które nie przestrzegają zasad ujętych w 
niniejszym regulaminie i "Instrukcji obrączkowania dzikich ptaków w Polsce". 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Lista współpracowników mających uprawnienia do obrączkowania ptaków jest corocznie 
aktualizowane i uzgadniana ze stosownymi władzami ochrony przyrody. 

 


