
  

 
 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

Warszawa, dnia 12 października 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

w sprawie zasad dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych 

ochroną  

Na podstawie § 24 ust. 5 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 1758, zwanego dalej „Rozporządzeniem ws ograniczeń”) z uwagi na ogłoszony na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłaszam, iż 

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zwanej dalej „RDOŚ”, zostały wprowadzone 

następujące zasady dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych 

ochroną: 

1) Zasady dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczą spraw prowadzonych w RDOŚ, 

zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi ze stanu epidemii; 

2) Zasady wynikają z dostosowania organizacji i porządku pracy w RDOŚ do potrzeby zapewnienia realizacji 

zadań wynikających z przepisów art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 55) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 

szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 

645, zwanego dalej „Rozporządzeniem ws szkód”), w tym dokonywania oględzin szkody  

na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia ws szkód, w reżimie przepisów wynikających ze stanu epidemii; 

3) Pracownik RDOŚ ustala termin i miejsce spotkania w celu dokonania oględzin szkody z Poszkodowanym, 

telefonicznie informując poszkodowanego o konieczności zachowania konkretnych środków ostrożności  

w związku z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Należy również poinformować 

Poszkodowanego, że oględziny nie będą mogły się odbyć, w przypadku braku akceptacji przedstawionych 

warunków realizacji oględzin. W celu dokonania wskazanej formy powiadomienia należy uzyskać zgodę 

poszkodowanego. Z całej rozmowy telefonicznej powinna być sporządzona stosowna adnotacja urzędowa 

w aktach sprawy (skrócona notatka służbowa);  

4) W przypadku braku zgody poszkodowanego na telefoniczne poinformowanie o przeprowadzeniu oględzin, 

jak również wobec braku możliwości kontaktu telefonicznego z Poszkodowanym, zawiadomienie  

o terminie i miejscu oględzin oraz z informacją o konieczności zachowania konkretnych środków 

ostrożności w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powinno być doręczone Poszkodowanemu 

na piśmie, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 4 Rozporządzenia ws szkód; 

5) Poszkodowany zobowiązany jest stawić się na spotkanie w umówionym miejscu w celu dokonania 

czynności oględzin własnym środkiem transportu oraz do zachowania wszelkich środków ostrożności 

związanych ze stanem epidemii, wskazanych w przepisach Rozporządzenia ws ograniczeń, 

w szczególności zakrycie ust i nosa maseczką ochronną, przyłbicą lub innym materiałem ochronnym (lub 

w sposób wskazany w § 27 Rozporządzenia ws ograniczeń) oraz przebywania w rękawiczkach 

ochronnych;  



  

6) Przedstawiciel RDOŚ dokonuje weryfikacji zastosowanych przez Poszkodowanego środków ostrożności. 

W przypadku niezastosowania się przez Poszkodowanego do którejkolwiek z zasad określonych w pkt. 5, 7 

i 9 przedstawiciel RDOŚ informuje Poszkodowanego o braku możliwości odbycia oględzin szkody; 

7) W czasie dokonywania czynności oględzin ze strony Poszkodowanego nie powinna uczestniczyć więcej  

niż jedna osoba;  

8) Przedstawiciele RDOŚ biorący udział w oględzinach zobowiązani są do zachowania wszelkich środków 

ostrożności oraz używania środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki ochronne oraz płyn 

do dezynfekcji. Maseczki oraz rękawiczki ochronne będące na wyposażeniu RDOŚ dostępne są tylko  

i wyłącznie dla przedstawicieli RDOŚ i nie są udostępniane Poszkodowanemu w czasie oględzin;  

9) W czasie oględzin obowiązuje zasada zachowania odległości pomiędzy Poszkodowanym 

a przedstawicielami RDOŚ, wynosząca co najmniej 1,5 metra; 

10) Poszkodowany podpisując protokół oględzin szkody korzysta z własnych przyborów piśmiennych 

pozwalających na trwałe uwiarygodnienie swojego podpisu. W przypadku braku własnych przyborów 

piśmiennych Poszkodowany korzysta z przyborów udostępnionych przez pracownika RDOŚ, które przed 

przekazaniem i po odbiorze od Poszkodowanego po podpisaniu protokołu są każdorazowo dezynfekowane 

płynem dezynfekcyjnym. 

 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

 

Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


