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Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to 
okres ostatecznego określania wielkości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolni-
ków. Szkody łowieckie od dziesiątków lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekono-
micznych.

Odszkodowanie na podstawie Prawa łowieckiego przysługuje tylko za szkody wyrządzone przez 
dziki, jelenie, sarny, daniele i łosie. Szkody spowodowane przez inne gatunki zwierząt nie są uzna-
wane przez Prawo łowieckie.

Warunki szacowania strat spowodowanych przez dzikie zwierzęta objęte ochroną reguluje usta-
wa o ochronie przyrody. Na jej podstawie można szacować straty spowodowane przez żubry, wilki, 
rysie, niedźwiedzie i bobry. W związku z pojawiającymi się wieloma pytaniami i problemami powsta-
ło niniejsze opracowanie, które pokrótce przedstawi tematykę szacowania szkód spowodowanych 
przez zwierzęta łowne.

1. Podstawy prawne

Wstęp

• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, z 2019 r. 
poz. 125, 730, 897).

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880. Dz.U. z 2018 
r. poz. 1614,2244,2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód 
wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. z 2018 r. poz. 
645)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 776)

• Uchwała nr XXX/590/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 
2013 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za 
szkody łowieckie (Dz. Urzęd. z 2013r. poz. 2845).
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2.1. Szacowanie szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowań.

• Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody wyrządzone przy wyko-
nywaniu polowania.

• Oględzin i szacowania szkód oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonują przedsta-
wiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, z udziałem poszkodowanego lub jego 
pełnomocnika.

• Do naprawienia szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowań stosuje się przepisy Kodek-
su cywilnego

2.2. Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 
2.2. przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. 

Za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych, w uprawach i pło-
dach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowiec-
kiego, w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na 
obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa, natomiast w przypadku  szkód wyrządzonych przez 
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz 
obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, da-
niele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca 
zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

Szacowanie szkód łowieckich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego dużej wiedzy 
rolniczej, oraz niezbędnego doświadczenia. W celu dokonania prawidłowego oszacowania i wyceny 
szkody należy kierować się procedurą postępowania, która przewiduje następujące etapy: 

Zgłoszenie szkody

Poszkodowany właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa w formie pisemnej wniosek 
o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania do dzier-
żawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer 

telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
• wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

2. Szacowanie szkód łowieckich
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Do wniosku można dołączyć również nagranie wideo zniszczonego fragmentu pola lub zdjęcia. 
Powtarzające się w okresie wegetacyjnym szkody na danej uprawie można zgłaszać dowolną liczbę 
razy, oczywiście kierując się zdrowym rozsądkiem i kalendarzem rolniczym.

Wniosek winien być złożony jak najszybciej po zauważeniu wystąpienia szkody, w terminie 
umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody o planowanej dacie dokonania oględzin uprawy nie później niż przed upływem 3 dni od otrzy-
mania wniosku o szacowanie.

Oględziny i szacowanie szkód

Szacowanie szkody składa się z:
• oględzin – bezpośrednio po zgłoszeniu szkody,
• szacowania ostatecznego – bezpośrednio przed zbiorem uprawy. W przypadku szkody w użyt-

ku zielonym, uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz w płodach rolnych nie dokonuje 
się oględzin. Jedyną czynnością jest szacowanie ostateczne.

Oględzin i szacowania szkód oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół skła-
dający się z:

• przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
• właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których terenie wystąpiła szkoda,
• przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których terenie wystąpiła szkoda, ma obowią-
zek zawiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w formie pisemnej o planowanym 
sprzęcie (zbiorze) uprawy w terminie 7 dni przed zamierzonym zbiorem uprawy.

Szacowanie wysokości strat powinno nastąpić najpóźniej przed sprzątnięciem uszkodzonej lub 
zniszczonej uprawy. Likwidację szkód przeprowadza się według określonego schematu. Różnice 
wynikają jedynie z cech agrotechnicznych szacowanych gatunków.

Najprostszym i najbardziej precyzyjnym sposobem jest określenie wydajności na powierzchni 
uszkodzonej i nieuszkodzonej. Wyznaczamy części uprawy uszkodzone i nieuszkodzone i dokonu-
jemy zbioru, uzyskany plon ważymy, uwzględniając przy tym, z jakiego areału został pobrany. Czyn-
ność powtarzamy na powierzchni uszkodzonej. Otrzymana w ten sposób różnica wydajności stanowi 
utracony wskutek wyrządzonej szkody plon.
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W przypadku szkody na całości uprawy, gdzie nie ma możliwości zbioru mechanicznego części 
nieuszkodzonej, określamy wydajność teoretyczną.

Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu w dniu powsta-
nia szkody w rejonie jej wystąpienia pomniejszając o uzasadnione nieponiesione koszty zbioru, 
transportu i przechowywania. Ceny danych artykułów rolnych należy ustalać na podstawie wiarygod-
nych źródeł, korzystając z możliwości pisemnego potwierdzenia. Natomiast nieponiesione koszty 
ustala się na podstawie obowiązujących cen na dane czynności agrotechniczne.

Pomniejszenie odszkodowania o nieponiesione koszty wiąże się z precyzyjnym ustaleniem przez 
szacującego zakresu prac, jakie byłyby wykonane podczas normalnego procesu, gdzie nie wystąpiła 
szkoda. Zakres niewykonanych czynności transportu, zbioru, przechowywania, ustala szacujący indywi-
dualnie do każdej szkody. W przypadku zniszczeń punktowych nie pomniejsza się odszkodowania o koszt 
zbioru, ponieważ zbiór pozostałych roślin musi być wykonywany bez względu na powstałą szkodę.

Przy szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli 
szkoda powstała:

• w okresie do 30 kwietnia – w wysokości 30%,
• w okresie od 1 maja do 25 maja – w wysokości 50%,
• po 25 maja – w wysokości 85%.

Ponieważ w obrocie towarowo-handlowym może nie być niektórych płodów rolnych, np. kiszonki, 
siana, ziemniaków paszowych, a więc do obliczenia wartości utraconej potrzebna jest nam ich war-
tość wyrażona w złotych. Jedynym racjonalnym wyjściem jest zastosowanie jednostki przeliczenio-
wej, która pozwoli sprowadzić te produkty do miernika ekonomicznego, który można wycenić. Takim 
miernikiem jest jednostka zbożowa. Jednostka ta jest powszechnie stosowana w Polsce i w więk-
szości krajów europejskich. Jej stosowanie zaleca Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Została opracowana w Niemczech. Najczęściej stosuje 
się przeliczniki zmodyfikowane przez E. Woermana i G. Blohma. Do wartości jednostki zbożowej 
przyjęto wartość pokarmową czterech zbóż pastewnych (pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa).

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, przedstawiciela ośrodka doradz-
twa rolniczego nie wstrzymuje dokonania oględzin i szacowania szkód.

Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 
sporządza protokół, który zawiera dane i informacje niezbędne do ustalenia wielkości szkody i wy-
sokości odszkodowania:

• imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach,
• imię i nazwisko lub nazwę właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo 

zarządcy obwodu łowieckiego oraz imiona i nazwiska ich przedstawicieli, jeżeli przedstawi-
ciele ci brali udział w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkód,
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• datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania,
• dane podlegające ustaleniu podczas oględzin lub szacowania ostatecznego,
• szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
• czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym.

Ustalenie wysokości odszkodowania

Członkowie zespołu szacującego mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uza-
sadnieniem. W protokole zamieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych za-
strzeżeniach.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 
dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na których terenie wystąpiła szkoda, oraz 
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania 
ostatecznego dokonuje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właści-
wy ze względu na miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel.

Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania.

W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, mają prawo brać udział członkowie zespołu. Na 
pisemny wniosek członka zespołu, w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może również brać 
udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także 
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może, w terminie trzech 
miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody.

Komu nie przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie nie przysługuje:
• osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne 

na gruntach leśnych,
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• posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w ter-
minie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, okre-
ślonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,

• posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę 
przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów za-
pobiegających szkodom,

• za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
• za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
• za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
• za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkow-

nik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Na podstawie Prawa łowieckiego są wypłacane odszkodowania za szkody wyrządzone w upra-
wach i płodach rolnych przez jelenie, sarny, dziki, daniele i łosie. Tymczasem dotkliwe szkody są 
wyrządzane także przez inne gatunki zwierząt, zwłaszcza w określonych miejscach w kraju. Na pod-
stawie ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada jedynie za szkody wyrządzone przez 
żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie i bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści.

Procedura postępowania przy likwidacji takich szkód jest inna niż w przypadku Prawa łowieckie-
go. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, doko-
nuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Zgłoszeń szkód dokonuje się niezwłocznie po ich stwierdzeniu (nie ma terminu) na specjalnych 
wnioskach gdzie podaje się m.in. numery ewidencyjne działek, a w przypadku szkód wyrządzonych 
przez bobry w stawach – także dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości. Na 
poszkodowanym rolniku ciąży obowiązek zabezpieczenia dowodów szkody, np. zagryzionych zwie-
rząt. W związku z koniecznością bezzwłocznego dokonania oględzin zagryzionych zwierząt celem 
poprawnej identyfikacji sprawców szkody (wilki czy psy), poszkodowany powinien skontaktować się 
z przede wszystkim z lekarzem weterynarii i przedstawicielami: właściwego terenowo nadleśnictwa, 
koła łowieckiego, urzędu gminy oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na terenie parków narodowych
i w obszarach chronionych

obowiązują zasady szacowania szkód
jak w Prawie łowieckim.

3. Szacowanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta objęte ochroną
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Odszkodowanie za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta objęte ochroną
nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty 

rolne na gruntach leśnych,
2) jeżeli poszkodowany:

a. nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbioru 
tego gatunku roślin w danym regionie,

b. nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dy-
rektora parku narodowego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szko-
dom,

3) za szkody:
a. powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarcze-

go korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b. nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
c. za szkody w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych 

wymogów agrotechnicznych,
d. wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich po-

zostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.



Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 11

Lp. Roślina lub grupa roślin Odpowiada jednostkom zbożowym

1 Pszenica 1,00

2 Żyto 0,78

3 Jęczmień 0,90

4 Owies 0,78

5 Mieszanki zbożowe 0,84

6 Pszenżyto 0,86

7 Gryka 2,04

8 Proso 1,28

9 Kukurydza 0,76

10 Strączkowe – rośliny motylkowe 
gruboziarniste 1,46

11 Bobik 1,14

12 Łubin paszowy 1,44

13 Soja 1,97

14 Ziemniaki 0,66

15 Buraki cukrowe 0,19

16 Buraki pastewne 0,12

17 Rzepak i rzepik 2,19

18 Len 2,68

19 Konopie 0,94

20 Mak/gorczyca 4,11

21 Liście tytoniu 12,59

22 Chmiel 22,52

23 Zielonka z trwałych użytków zielonych 0,17

24 Zielonka z trwałych upraw polowych 0,16

25 Mieszanki traw z roślinami motylkowymi 
w uprawach polowych 0,17

26 Koniczyna 0,16

współczynniki do przeliczenia plonu
na jednostki zbożowe

załącznik 1



Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.12

Lp. Nazwa ziemiopłodu Termin zakończenia okresu zbioru

1 Pszenica ozima 10. 09 

2 Pszenica jara 15. 09 

3 Żyto 10. 09 

4 Jęczmień ozimy 10. 08 

5 Jęczmień jary 10. 09 

6 Owies 10. 09 

7 Pszenżyto ozime 10. 09 

8 Pszenżyto jare 15. 09 

9 Mieszanki zbożowe 10. 09 

10 Gryka 25. 09 

11 Kukurydza na zielonkę 15. 10 

12 Kukurydza na ziarno i CCM (kiszonka z kolb) 20. 11 

13 Ziemniaki 20. 10 

14 Buraki cukrowe 15. 11 

15 Korzeniowe pastewne (buraki, brukiew, 
marchew) 31. 10 

16 Rzepak ozimy 10. 08 

17 Rzepak jary 10. 09 

18 Strączkowe jadalne (groch bób, fasola) 05. 10 

19 Strączkowe pastewne na nasiona (wyka. 
peluszka) 30. 09 

20 Motylkowe i trawy na nasiona 31. 08 

21 Trawy, motylkowate i ich mieszanki na 
zielonkę 30. 09

22 Bobik 15. 10 

23 Gorczyca na nasiona 10. 09 

24 Kapusta późna, kalafior 15. 11 

25 Warzywa korzeniowe (marchew, buraki 
ćwikłowe, pietruszka, seler) 15. 11 

terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych 
w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

załącznik 2
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