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Wstęp

Głównym założeniem prawidłowego procesu szacowania jest określenie strat jakościowych i ilo-
ściowych, które powstały w uprawach i produktach rolniczych w wyniku żywienia i bytowania zwierząt 
łownych. Dodatkowo szkody objęte były odpowiedzialnością odszkodowawczą spowodowane podczas 
polowania. Uzyskane w wyniku oszacowania wielkości, czyli procentowej uszkodzenia, zmniejszona po-
wierzchnia, rozmiar uszkodzeń, szacunkowy plon, cena płodu oraz grunty rolne powinny być ustanowio-
ne w sposób jasny i przejrzysty, pozwalający na weryfikację rzetelności i wiarygodności, prawidłowości 
czynności wykonywanych na każdym etapie oceny przez strony postępowania oraz instytucje odwoław-
cze. Odszkodowanie wypłacone na podstawie dokonanego szacunku powinno jedynie rekompensować 
poniesione straty.

Szacowanie powinno obejmować określenie podstawowych wielkości takich jak: powierzchnia upraw, 
uszkodzony obszar upraw, procent szacowanego zniszczenia upraw, zmniejszony obszar, wielkość szko-
dy i wysokość odszkodowania. Obecny stan tego aktu zostaje „uznany za uchylony”. Jednocześnie nie 
ma nowych przepisów wykonawczych definiujących procedury szacowania. W ustawie Prawo łowieckie 
obowiązek wydania takich przepisów został nałożony na ministra środowiska w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw rolnictwa. Dlatego należy się spodziewać regulacji w tej sprawie. Oszacowa-
nie i obliczenie wysokości odszkodowania obejmuje oględziny i oszacowanie ostateczne. 

q	Co to są szkody łowieckie?
Szkody łowieckie to szkody wyrządzone:
n w uprawach i płodach rolnych przez dziki, 

łosie, jelenie, daniele i sarny,
n przy wykonywaniu polowania.

q	Jaka jest definicja uprawy rolnej w kontekście przepisów o szacowaniu szkód?
Przepisy o szacowaniu szkód nie definiują pojęcia „uprawa rolna”, wskazują natomiast na pojęcie 

„gruntu rolnego”. Pojęcie „uprawy rolnej” zostało zdefiniowane przez Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 
27 listopada 2007 roku (sygn. akt: III CZP 67/07, OSNC 2008/12/136) wskazując, że „uprawą rolną 
w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: 
Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym”. Zatem 
przepisy o szacowaniu szkód obejmują szkody wyrządzone na gruntach rolnych.

Łoś
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2. Odszkodowania za szkody łowieckie

q	Kto ponosi odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie i wypłaca odszkodowania?
Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:
n	dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego 

– w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów 
łowieckich polnych i leśnych. Zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od 
dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwo-
łania lub od dnia doręczenia decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe (w przypadku przeprowadzenia procedury odwoławczej). 

n	Skarb Państwa:
• 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,

• 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, daniele i sarny na obszarach niewchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środ-
ków budżetu państwa.

q	Kto i w jaki sposób może wystąpić o odszkodowanie za szkody?
O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić poszkodowany – właściciel lub posiadacz 
gruntu rolnego, na terenie którego szkoda wystąpiła. W praktyce często zdarza się, że właściciel 
gruntu nie jest jednocześnie właścicielem uprawy, gdyż np. oddał grunt w dzierżawę. W takim wy-
padku uprawnionym do występowania o odszkodowanie będzie posiadacz gruntu (np. dzierżawca), 
który jest jednocześnie właścicielem uprawy na tym gruncie. Natomiast właściciel gruntu w takim 
wypadku nie może wystąpić o odszkodowanie, gdyż uprawa na gruncie nie jest jego własnością. 
Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej do dzierżawcy albo zarządcy obwodu 
łowieckiego w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

q	Co powinien zawierać wniosek o szacowanie szkody?
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
n	imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefo-

nu poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto 
jest właścicielem uprawy),

n	wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
n	wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

q	Kto szacuje szkody i wylicza odszkodowanie?
Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
n	przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
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n	przedstawiciela dzierżawy albo zarządcy obwodu łowieckiego (najczęściej koła łowieckiego),
n	poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest 

właścicielem uprawy).

2. Terminy w procedurze zgłaszania szkody

q	Jakie terminy obowiązują w procedurze zgłaszania i szacowania szkód?
n	pierwszy z obowiązujących terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Wniosek 

winien być złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania. W praktyce oznacza to, że 
szkoda winna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia (czy też zauwa-
żenia). Ma to przykładowo znaczenie w przypadku szkód wiosennych, gdyż postępująca w szyb-
kim tempie wegetacja roślin może znacznie utrudnić a niekiedy nawet uniemożliwić prawidłowe 
oszacowanie. Niejednokrotnie występują równocześnie na uprawie różne czynniki wywołujące 
szkodę, które w miarę upływu czasu są coraz trudniejsze do wyodrębnienia. Dlatego także i z tej 
przyczyny korzystnym jest szybkie zawiadomienie o szkodzie i niezwłoczne jej oszacowanie. 
Sugeruje się, by przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, którzy zauważyli 
szkodę poinformowali właściciela uprawy o jej wystąpieniu, celem oficjalnego zgłoszenia szkody,

n	oględzin uprawy dokonać należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku o szacowanie szkody,

n	dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki 
ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody o planowanej 
dacie dokonania oględzin uprawy w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o szacowanie,

n	poszkodowany ma obowiązek zawiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w formie pi-
semnej o planowanym sprzęcie (zbiorze) uprawy w terminie 7 dni przed zamierzonym zbiorem uprawy,

n	szacowania ostatecznego w uprawach rolnych dokonuje się bezpośrednio przed dokonaniem 
sprzętu (zbioru) uprawy, najpóźniej w dzień sprzętu (zbioru) uprawy, a w przypadku szkód: wyrzą-
dzonych w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powsta-
łych i zgłoszonych bezpośrednio przed zbiorem uprawy – w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wniosku o szacowanie,

n	przedstawiciel gminy zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolni-
czego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody planowanej dacie dokonania sza-
cowania ostatecznego uprawy w terminie 3 dni od otrzymania informacji od poszkodowanego 
o planowanej dacie zbioru uprawy, a w przypadku szkód: wyrządzonych w płodach rolnych, wy-
rządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powstałych i zgłoszonych bezpośred-
nio przed zbiorem uprawy – w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie,

n	protokoły dokumentujące czynności oględzin oraz szacowania ostatecznego winy zostać sporzą-
dzone niezwłocznie po zakończeniu tych czynności. Terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać 
z terminem natychmiastowym, termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie 
okoliczności miejsca i czasu oraz charakteru danej czynności. Należy przyjąć, iż „niezwłocznie” 
oznacza obowiązek sporządzenia protokołu w jak najkrótszym możliwym czasie w danej sytuacji,
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n	poszkodowany oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego mogą złożyć odwołanie od 
ustaleń protokołu oględzin oraz protokołu szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od dnia 
podpisania protokołu.

n	nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor):
• dokonuje oględzin uprawy (lub odpowiednio ostatecznego szacowania) niezwłocznie, nie póź-

niej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,
• informuje o terminie czynności członków zespołu szacującego, a także przedstawiciela wła-

ściwej terytorialnie izby rolniczej (na wniosek członka zespołu szacującego) w terminie 3 dni 
od daty otrzymania odwołania,

• wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
protokołów.

n	wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia:
• sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono 

odwołania od ustaleń szacowania szkody; wniesienie odwołania wstrzymuje wypłatę odszko-
dowania,

• doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie odszkodowania, wydanej w ramach procedury 
odwoławczej.

n	poszkodowany i dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji ustalają-
cej wysokość szkody może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 3 miesięcy od 
daty doręczenia decyzji.

3. Procedury szacowania szkody

q	Jak przebiega procedura szacowania szkody?
Procedura szacowania szkody składa się z następujących etapów:
n	złożenie wniosku o szacowanie szkody,
n	czynności wstępne: weryfikacja wniosku, zawiadomienie stron o czynnościach,
n	szacowanie szkody: dokonanie oględzin (tzw. szacowania wstępnego) – bezpośrednio po zgło-

szeniu szkody oraz szacowania ostatecznego – bezpośrednio przed zbiorem uprawy; w przypad-
ku szkody w użytku zielonym (np łąka, pastwisko), uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem 
oraz w płodach rolnych nie dokonuje się oględzin; w tym wypadku jedyną czynnością jest szaco-
wanie ostateczne,

n	sporządzenie protokołu z powyższych czynności niezwłocznie po ich wykonaniu
n	wypłata odszkodowania (w przypadku niewniesienia odwołania od ustaleń szacowania),
n	odwołanie od ustaleń szacowania,
n	powtórne szacowanie szkody w ramach procedury odwoławczej,
n	wydanie decyzji ostatecznej w sprawie wysokości odszkodowania,
n	wypłata odszkodowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej,
n	powództwo do sądu powszechnego w przypadku niezadowolenia z decyzji.
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q	Jakie są podstawowe obowiązki dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w procesie 
szacowania szkody?
Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego w ramach procedury szacowania powinien w szcze-
gólności:
n	przyjąć wniosek o szacowanie szkody oraz przeprowadzić weryfikację formalną wniosku 

(sprawdzenie kompletności i poprawności złożonego wniosku) oraz weryfikację merytoryczną 
wniosku (ustalenie przedmiotu szkody – uprawa rolna, użytek zielony, np. łąka, pastwisko, 
uprawa rolna bezpośrednio przed zbiorem, płód rolny),

n	ustalić termin czynności szacowania (maksymalny termin to 7 dni od daty otrzymania wniosku) 
i powiadomić pozostałych członków zespołu szacującego o planowanym terminie czynności 
szacowania w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,

n	wyszacować szkodę wspólnie z pozostałymi członkami zespołu szacującego poprzez dokona-
nie oględzin oraz szacowanie ostateczne,

n	sporządzić w trzech egzemplarzach protokół dokumentujący oględziny oraz szacowanie osta-
teczne niezwłocznie po zakończeniu danej czynności,

n	doręczyć pozostałym członkom zespołu szacującego podpisany przez wszystkich szacują-
cych protokół.

q	Na co powinien zwrócić szczególną uwagę dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 
przy zgłaszaniu szkody oraz w trakcie jej szacowania?
Celem szacowania jest ustalenie rzeczywistej szkody, jaką poniósł poszkodowany wskutek żero-
wania zwierzyny łownej. Postępowanie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego ma znaczą-
cy wpływ na prawidłowość całej procedury szacowania. Zatem w dużej mierze od dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego zależy, czy ustalenie wysokości szkody będzie prawidłowe. Aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w toku szacowania należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na:
n	weryfikację formalną wniosku (sprawdzenie kompletności i poprawności złożonego wniosku) 

oraz weryfikację merytoryczną wniosku (ustalenie przedmiotu szkody – uprawa rolna, użytek 
zielony, np. łąka, pastwisko, uprawa rolna bezpośrednio przed zbiorem, płód rolny),

n	dochowanie wszelkich terminów ustawowych, w tym terminu:
• zawiadomienia stron o planowanych czynnościach szacowania (3 dni od daty otrzymania 

wniosku),
• przeprowadzenia czynności szacowania niezwłocznie (nie później niż 7 dni od daty otrzy-

mania wniosku),
• pisemnego zawiadomienia przez poszkodowanego o planowanym terminie zbioru uprawy 

(7 dni przed zamierzonym zbiorem uprawy),
• niezwłocznego sporządzenia protokołów dokumentujących czynności szacowania.

n	dokonywanie wszelkich zawiadomień w formie umożliwiającej późniejsze wykazanie, że za-
wiadomienie nastąpiło (najlepiej forma pisemna z poświadczeniem odbioru na dokumencie, 
ewentualnie forma wiadomości elektronicznej e-mail lub wiadomości sms),

n	zawarcie w protokołach dokumentujących czynności oględzin oraz szacowania ostatecznego 
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wszystkich niezbędnych danych oraz ustaleń opisanych szczegółowo w punkcie 5 części „Pro-
cedura szacowania szkód łowieckich”,

n	doręczenie każdemu z członków zespołu egzemplarza podpisanego protokołu.

q	Czy wszystkie strony postępowania muszą uczestniczyć w szacowaniu?
Procedura szacowania nakłada obowiązek zawiadomienia wszystkich stron o planowanych czyn-
nościach szacowania (oględzinach oraz szacowania ostatecznym). Niestawiennictwo poszkodowa-
nego lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania 
szacowania szkód.

q	Czym różnią się oględziny uprawy od szacowania ostatecznego?
Oględziny uszkodzonej uprawy to czynności zespołu szacującego w ramach zwanego potocznie 
„szacowania wstępnego”. Głównym założeniem oględzin jest potwierdzenie okoliczności określo-
nych we wniosku o szacowanie: uszkodzeń roślin oraz podmiotu, który szkodę wyrządził. Oględziny 
dają możliwość potwierdzenia uszkodzeń roślin na różnych etapach wegetacji, co umożliwia podjęcie 
decyzji o kontynuacji uprawy lub jej likwidacji z uwagi na powstały zakres uszkodzeń. Dodatkowo 
umożliwia zebranie podstawowych danych dotyczących uprawy oraz podjęcie działań prewencyj-
nych w zabezpieczaniu upraw przed dalszym powiększaniem się uszkodzeń. Szacowanie ostatecz-
ne to zbiór szczegółowych czynności, stanowiących podstawę do wyliczenia wielkości odszkodo-
wania. Szczegółowy opis czynności zamieszczono w części „Sposób szacowania szkód łowieckich 
i wyliczania wysokości odszkodowania”.

q	Jaką metodą szacować szkodę?
Atualnie nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie 
sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach 
i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272). Przepisy te określały ogólną metodykę szacowania szkody 
i opisywały kolejne etapy szacowania, podczas których należało ustalić podstawowe wielkości takie 
jak: powierzchnię uprawy, powierzchnię uprawy która uległa uszkodzeniu, procent zniszczenia sza-
cowanej uprawy, powierzchnie zredukowaną, rozmiar szkody oraz wysokość odszkodowania. Z uwa-
gi na brak szczegółowych uregulowań prawnych w zakresie procedury szacowania szkód łowieckich 
sugeruje się, by do momentu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych znowelizowanej 
ustawy Prawo łowieckie posiłkować się stosowaną dotychczas ugruntowaną w praktyce procedurą, 
Szczegółowy opis czynności zamieszczono w części „Sposób szacowania szkód łowieckich i wyli-
czania wysokości odszkodowania”.

q	Jak prawidłowo sporządzić protokoły oględzin oraz szacowania?
Protokół dokumentujący czynności szacowania winien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, 
niezwłocznie po zakończeniu oględzin oraz po ostatecznym szacowaniu. Protokół musi zawierać 
wszystkie niezbędne dane oraz ustalenia opisane szczegółowo w punkcie 5 części „Procedura sza-
cowania szkód łowieckich”. Każdy z członków zespołu szacującego ma prawo wniesienia zastrze-
żeń do protokołu wraz z ich uzasadnieniem.
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4. Procedura odwoławcza

q	Jak przebiega procedura odwoławcza?
Procedurę odwoławczą inicjuje złożenie przez poszkodowanego lub dzierżawcę albo zarządcę ob-
wodu łowieckiego odwołania od ustaleń szacowania. W toku procedury odwoławczej przeprowadza 
się ponownie czynności szacowania, przy udziale przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolni-
czej (na wniosek członka zespołu szacującego). Postępowanie kończy się wydaniem decyzji okre-
ślającej wysokość odszkodowania, która jest ostateczna. Procedura została opisana szczegółowo 
w punkcie 7 części „Procedura szacowania szkód łowieckich”.

q	Kto i kiedy może złożyć powództwo do sądu o odszkodowanie?
Uprawnienie do wystąpienia z powództwem przysługuje stronie niezadowolonej z decyzji – poszko-
dowanemu oraz zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Pozew należy złożyć do sądu po-
wszechnego, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji w sprawie odszkodowania.

q	Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Odszkodowanie nie przysługuje:
n	osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne 

na gruntach leśnych;
n	posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 

14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego 
przez sejmik województwa w drodze uchwały;

n	posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiega-
jących szkodom;

n	za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
n	za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie 

lasu;
n	za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
n	za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik 

wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

q	Czy można zaniechać szacowania szkód? Jakie są konsekwencje ewentualnegozaniechania?
Szacowanie szkód łowieckich jest obowiązkiem ustawowym, który podlega bezwzględnemu wyko-
naniu. Oznacza to, iż podmiot zobowiązany do wykonania czynności szacowania nie może zanie-
chać wykonania swych obowiązków. Zaniechanie jest zachowaniem bezprawnym, podlegającym 
odpowiedzialności odszkodowawczej przez ten podmiot. Zatem konsekwencją zaniechania szaco-
wania jest powstanie roszczeń poszkodowanych o zapłatę odszkodowania przeciwko podmiotowi 
zobowiązanemu do wykonania czynności szacowania.
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5. Procedura szacowania szkód łowieckich w pigułce

q	Podstawa prawna:
n	ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.), 

tekst uednolicony opracowany na podstawie Dz. U. z z 2018 r. Poz. 2033, 
n	Kodeks postępowania administracyjnego – w zakresie nieuregulowanym w ww. aktach prawnych.

q	Zgłoszenie szkody:
n	podmiot uprawniony: poszkodowany (właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na których wy-

stąpiła szkoda – w zależności od sytuacji kto jest właścicielem uprawy) składa pisemny wniosek 
o szacowanie szkody.

n	adresat wniosku:
• dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego terenu, na którym wystąpiła szkoda – w przy-

padku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów ło-
wieckich polnych i leśnych,

• przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwo-
dów łowieckich leśnych,

• przedstawiciel zarządu województwa – w przypadku szkód wyrządzonych przez:
– zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich po-

lnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
– dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

n	niezbędne dane wniosku : imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo adres 
i siedziba oraz numer telefonu poszkodowanego, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wska-
zanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego,

n	termin złożenia: termin umożliwiający dokonanie szacowania szkód. W praktyce oznacza to, że szko-
da winna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia (czy też zauważenia).

q	Czynności wstępne:
n	weryfikacja formalna wniosku: sprawdzenie kompletności i poprawności złożonego wniosku,
n	weryfikacja merytoryczna wniosku: ustalenie przedmiotu szkody (uprawa rolna, użytek zielony, 

np. łąka, pastwisko, uprawa rolna bezpośrednio przed zbiorem, płód rolny),
n	ustalenie sposobu postępowania: wybór pomiędzy oględzinami a szacowaniem ostatecznym. 

W zależności od ustalenia przedmiotu szkody należy przeprowadzić oględziny (w przypadku 
szkody w uprawie rolnej) lub szacowanie ostateczne (w przypadku użytku zielonego, uprawy rol-
nej bezpośrednio przed zbiorem oraz w przypadku szkody w płodach rolnych),

n	zawiadomienie o terminie czynności: zawiadomienia poszkodowanego oraz przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody o oględzinach lub szacowaniu ostatecznym należy dokonać w terminie 3 dni od daty otrzy-
mania wniosku. Termin oględzin lub szacowania ostatecznego to maksymalnie 7 dni od daty 
otrzymania wniosku.
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q	Szacowanie szkody
n	szacowanie szkody w uprawie rolnej składa się z dwóch etapów: oględzin (tzw. szacowania 

wstępnego) – bezpośrednio po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego – bezpośred-
nio przed zbiorem uprawy. W przypadku szkody w użytku zielonym (np łąka, pastwisko), uprawie 
rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz w płodach rolnych nie dokonuje się oględzin. Jedyną 
czynnością jest szacowanie ostateczne.

n	sposób szacowania szkody łowieckiej został przedstawiony szczegółowo w części „Sposób sza-
cowania szkód łowieckich i wyliczania odszkodowań”.

n	nieobecność stron: poszkodowanego lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolnicze-
go właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody nie wstrzymuje dokonania szacowania.

q	Sporządzenie protokołu
n	protokół winien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, niezwłocznie po zakończeniu oglę-

dzin oraz po ostatecznym szacowaniu,
n	treść protokołu oględzin :

• imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach,
• data sporządzenia protokołu oraz data dokonania oględzin,
• gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
• informacja o innych czynnikach mających powodujących szkodę (o ile wystąpiły), w szczegól-

ności choroby roślin, szkodniki, warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt,
• rodzaj, stan i jakość uprawy,
• obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,
• szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,
• szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
• informacja o zastrzeżeniach członków zespołu szacującego lub ich braku,
• czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

n	treść protokołu szacowania ostatecznego :
• imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
• data sporządzenia protokołu oraz data dokonania szacowania ostatecznego,
• gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
• informacja o innych czynnikach mających powodujących szkodę (o ile wystąpiły), w szczegól-

ności choroby roślin, szkodniki, warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt,
• rodzaj, stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego,
• obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego,
• obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego,
• procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,
• plon z 1 hektara,
• wysokość odszkodowania,
• szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
• informacja o zastrzeżeniach członków zespołu szacującego lub ich braku,
• czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.
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n	Zastrzeżenia do protokołu: każdy z członków zespołu szacującego ma prawo wniesienia zastrze-
żeń do protokołu wraz z ich uzasadnieniem.

q	Wypłata odszkodowania
n	po przeprowadzeniu szacowania i ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawcy lub 

zarządcy obwodu łowieckiego następuje wypłata odszkodowania.
n	odszkodowanie wypłaca dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego na podstawie ustaleń 

z szacowania szkody,
n	termin wypłaty odszkodowania: 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania 

szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania.

q	Odwołanie od ustaleń szacowania szkody
n	podmiot uprawniony: odwołanie przysługuje poszkodowanemu oraz zarządcy lub dzierżawcy 

obwodu łowieckiego,
n	instancja odwoławcza:

• nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody lub

• dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 
w przypadku, gdy obwód łowiecki, na terenie którego wystąpiła szkoda został wyłączony 
z wydzierżawiania i przekazany w zarząd nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe.

n	termin: odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub protokołu 
szacowania ostatecznego,

n	odwołanie wstrzymuje wypłatę odszkodowania,
n	postępowanie odwoławcze :

• nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) dokonuje oględzin uprawy lub odpowiednio ostatecz-
nego szacowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

• w czynnościach szacowania mają prawo brać udział członkowie zespołu szacującego, a także 
przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej (na wniosek członka zespołu szacującego),

• nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) informuje o terminie czynności podmioty wskazane 
powyżej w terminie 3 dni od daty otrzymania odwołania,

• niestawiennictwo członków zespołu nie wstrzymuje czynności szacowania,
• po zakończeniu oględzin lub ostatecznego szacowania sporządza się protokół, który zawiera 

odpowiednio informacje opisane w punkcie „Sporządzenie protokołu” UWAGA: w protokole 
nie umieszcza się informacji o wysokości odszkodowania,

• powołany na wniosek członka zespołu przedstawiciel izby rolniczej sporządza opinię na te-
mat oszacowania szkody, którą należy dołączyć do protokołu;

• decyzja w sprawie odszkodowania : nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) ustala wysokość 
odszkodowania w drodze decyzji na podstawie ustaleń protokołu sporządzonego przez ze-
spół szacujący oraz protokołu sporządzonego w toku postępowania odwoławczego;
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UWAGA: opinia przedstawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca dla nadleśniczego, decyzja zostaje 
wydana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wszystkich protokołów i jest ostateczna.

q	Wypłata odszkodowania po odwołaniu
n	po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej 

dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego następuje wypłata odszkodowania,
n	odszkodowanie wypłaca dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego na podstawie ustaleń 

z szacowania szkody,
n	termin wypłaty odszkodowania: 30 dni od dnia doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie od-

szkodowania.

q	Powództwo do sądu
n	podmiot uprawniony: uprawnienie do wystąpienia z powództwem przysługuje poszkodowanemu 

oraz zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,
n	sąd właściwy: sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
n	termin: pozew można wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji nadleśniczego 

w sprawie odszkodowania,
n	wniesienie pozwu do sądu nie wstrzymuje wypłaty odszkodowania.

6. Tropy zwierząt, których dotyczą szkody łowieckie

q	Zwierzęta, których dotyczą szkody łowieckie
Zgodnie z artykułem 46 ustawy Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 
jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dzi-
ki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, na obszarach wchodzących 
w skład obwodów łowieckich. Takie enumeratywne wymienienie gatunków zwierząt powoduje, 
że za szkody wyrządzone przez inne zwierzęta nie odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego (Koło Łowieckie). Z odpowiedzialności tej też są wyłączone szkody spowodowane 
przez łosia, który posiada prawny status gatunku zwierzęcia łownego objętego całorocznym okre-
sem ochronnym.

q	Sarna 
Tropy sarny można pomylić ze śladami jelenia ale są zdecydo-
wanie mniejsze i węższe, o szerokości 3-4 cm i długości do 5 
cm. Tropy sarny można odróżnić od śladów pozostałych zwierząt 
kopytnych wyraźnym odznaczeniem przednich krawędzi racic.
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q	Daniel 
Racice daniela mają bardzo podobny kształt do kopyt jeleni, ale 
są nieco mniejsze i wydłużone, a ich przód jest bardziej spicza-
sty. Kończyny przednie są większe i bardziej zaokrąglone niż tyl-
ne. Opuszki palców są bardzo duże, ich rozmiar pozwala odróżnić 
odciski łap daniela od śladów młodego jelenia. Końcówka palca 
jelenia zajmuje około 1/3 podeszwy, podczas gdy palec u daniela 
zajmuje połowę podeszwy.

q	Jeleń
Racica jelenia ma owalny kształt, długość ok. 8,5 cm długości 
i ok. Szerokość 7 cm. Ślady na tylnych łapach są bardziej spicza-
ste i węższe, ślady byków są szersze, większe, więcej zaokrąglo-
ne, głębsze, są szerzej rozstawione, a ich przednie skierowane 
na zewnątrz. Podczas chodzenia byk rozkłada nogi szerzej niż 
łania, a ich ślady są dalej od siebie.

q	Dzik
Dzik zostawia ślad przypominający trapez. Jeleń pozostawia po-
dobny wzór, ale odcisk szpil nie jest szerszy niż ślad. Nierówności 
kopyt są specyficzne, im młodszy dzik, tym większa różnica. Krok 
dzika jest krótszy niż krok jelenia.

Daniel



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
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n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SZKODY ŁOWIECKIE
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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