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WStęP

Szkody łowieckie to problem coraz częściej dotykający rolników. kłopot tym powszechniejszy im większa 
jest liczebność dzikich zwierząt a w szczególności rosnąca populacja dzików. co jednak zrobić, gdy dziki, 
sarny i jelenie bądź łosie wejdą na pole i spowodują szkodę? 

PODStaWa PRaWNa

Szczegółowe zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie w uprawach i pło-
dach rolnych zostały określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (dz. 
U. z 2013 r., poz. 1226 tj.), zatytułowanym jako „Szkody łowieckie”, oraz w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (dz. U. z 2010 r., Nr 45. poz. 272).

MiejSce WyStąPieNia SZkODy

q Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrzą-
dzonych: 
n w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny; 
n przy wykonywaniu polowania

q Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach, płodach rolnych i zwierzętach hodowla-
nych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną: łosie, żubry, wilki, rysie, bobry. 
za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odszkodowanie wypłaca: 
n szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa, 
n za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących 

w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

*Uwaga – występuje szereg wyłączeń 
z możliwości ubiegania się o odszkodowanie, 
opisanych w art. 48 ustawy Prawo łowieckie.
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PROceS SZacOWaNia SZkóD

q złożenie wniosku przez właściciela lub posiadacza gruntów rolnych o przeprowadzenie oględzin lub sza-
cowania ostatecznego .

q oględziny i/lub szacowanie ostateczne.
q wypłata odszkodowania.

WNiOSek O SZacOWaNie SZkODy

właściciel bądź posiadacz gruntów rolnych składa wniosek o szacowanie szkody do dzierżawcy albo za-
rządcy obwodu łowieckiego.

wniosek o szacowanie szkód musi zawierać:
q imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które poniosło straty,
q Adres miejsca zamieszkania rolnika albo siedzibę
q Numer telefonu rolnika 
q wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
q wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

zgłoszenie postaci papierowej albo elektronicznej:
n w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia; 
n w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach: 

• poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem 
uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji; 

• w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

o terminie dokonania oględzin, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wy-
stąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkód łowieckich.

OglęDZiNy i/lub SZacOWaNie SZkODy

Szacowanie szkody składa się: 
n oględzin, i/lub
n szacowania ostatecznego.

Uczestnicy:
n poszkodowany albo jego pełnomocnik;
n przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
n przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

Niestawiennictwo przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego i/lub właściciela albo po-
siadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
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OglęDZiNy / OStatecZNe SZacOWaNie SZkODy

oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dzierżawcę 
albo zarządcę obwodu łowieckiego wniosku o szacowanie szkód.

Podczas oględzin/ostatecznego szacowania ustala się:
n sprawcę szkody – gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę łowiecką, ustala się na podstawie charak-

terystycznych śladów żerowania lub pozostawionych tropów, lub odchodów.
n rodzaj, stan i jakość uprawy lub płodu rolnego
n obszar całej uprawy
n obszar uszkodzonej uprawy
n procent zniszczenia uprawy
n masę uszkodzonego płodu rolnego

dodatkowo w przypadku ostatecznego szacowania
n wysokość odszkodowania za szkody w uprawach

w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwi-
skach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub 
w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

PROtOkół Z OglęDZiN / i lub SZacOWaNia SZkODy

Po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawie-
ra w szczególności następujące dane i informacje:

n imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach, 
n datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin, 
n dane podlegające ustaleniu podczas oględzin: gatunek zwierzyny która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan 

i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została zniszczona, szacunkowy 
procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, 

n szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy – najlepiej nanieść szkic na kopię/wydruk mapy ewidencji gruntów, 
n czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach

członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. w protokole 
umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. w przypadku odmiennej 
opinii, należy ją nanieść na protokół, używając rzeczowego języka i jednoznacznych opisów.

wzory protokołów oględzin oraz szacowania zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 6 kwietnia 2019 r.
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MetODy SZacOWaNia SZkODy 

Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez: 
n pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomno-

żenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha – w przypadku szkód w uprawach;
n ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego – w przypadku szkód w płodach rolnych.

Rozporządzenie stanowi także, że wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez 
cenę skupu danego artykułu rolnego. w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia 
ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się 
odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

w przypadku wystąpienia szkody na łąkach i pastwiskach przepisy stanowią, że wysokość odszkodo-
wania ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie 
wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego. koszty te 
wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych 
do wysiania. 

Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, je-
żeli szkoda powstała w okresie: 
n do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%.
n od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,
n po dniu 25 maja – w wysokości 85%.

WyPłata ODSZkODOWaNia

wypłaty odszkodowania dokonuje się w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia protokołu szacowania osta-
tecznego, co do którego nie wniesiono odwołania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszko-
dowanego albo w gotówce za pokwitowaniem.

ODWOłaNie OD WySOkOści NalicZONej SZkODy

właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy 
albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. odwołanie wnosi się w ter-
minie 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub protokołu szacowania ostatecznego.

w przypadku odwołania ponownie przeprowadzone są oględziny, z którego sporządzony jest kolejny pro-
tokół.
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Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce 
wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę 
ustalenia zawarte w protokołach oględzin, szacowań ostatecznych i szacowania w trybie odwołania. decyzja 
wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna.

ostatecznym rozwiązaniem pozostaje wniesienie powództwa do właściwego sądu w terminie 3 m-cy od 
daty otrzymania decyzji nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

| jak opisano powyżej proces ubiegania się o odszkodowanie może być żmudny, sformalizowany oraz 
czasochłonny a nie zawsze przynosi efekt satysfakcjonujący dla Poszkodowanego. Warto zatem 
rozważyć zastosowanie prewencji.

MetODy ZaPObiegające POWStaWaNiu StRat W uPRaWach
POPRZeZ StOSOWaNie:

n środków akustycznych, tj. petardy, odstraszacze dźwiękowe, strzały z broni;
n środków wizualno-zapachowych, tj. lampy, znicze, latarnie (głównie przy uprawach bardzo niskich);

Należy pamiętać o zmianie ustawień na polu co parę dni, ponieważ zwierzyna przyzwyczaja się i bez obaw 
może ponownie wchodzić w szkodę.

n środków zapachowych dostępnych na rynku jak i domowej roboty (nasączanie ludzkim zapachem). wyma-
gane jest stosowanie naprzemiennie różnych zapachów.;

n środków zapachowo-smakowych min. zaprawa do ziarna, która wywołuje pieczenie w gwiździe. zaprawione 
ziarno wysiewa się na obrzeżach (rekomendowana powierzchnia to około 6 metrów) wokół całej uprawy; 

n grodzenia typu: sznurki, fladry, pastuch elektryczny, płoty.

*ODSZkODOWaNie Nie PRZySługuje:

n osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na grun-
tach leśnych,

n posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiega-
jącym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określo-
nego przez zarząd województwa,

n posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzier-
żawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,

n za szkody nie przekraczające 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.

Więcej informacji na temat szacowania szkód łowieckich można uzyskać kontaktując się z pracow-
nikami Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


