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WSTĘP

Szkody wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych to niestety coraz większy problem 
rolników gospodarujących na gruntach rolnych położonych w pobliżu kompleksów leśnych. Przy czę-
stych wizytach nieproszonych gości – saren, jeleni, dzików, łosi i innych zwierząt łownych, straty 
idą w dziesiątki tysięcy złotych, stawiając bardzo często dochodowość uprawy pod dużym znakiem 
zapytania.

Przepisy o szacowaniu szkód łowieckich nie definiują pojęcia „uprawa rolna”, wskazują natomiast 
na pojęcie „gruntu rolnego”. Samo pojęcie „uprawy rolnej” zostało sprecyzowane przez Sąd Najwyż-
szy w Uchwale z dnia 27 listopada 2007 roku (sygn. akt: III CZP 67/07, OSNC 2008/12/136) uściślając, 
że „uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 
łowieckie, jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym”.

Zatem szkody łowieckie są to zniszczenia w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub powstałe przy wykonywaniu polowania.

1. Główne założenia procesu szacowania szkody łowieckiej

Głównym założeniem prawidłowego procesu szacowania jest ustalenie strat jakościowych oraz 
ilościowych, jakie powstały w uprawach i płodach rolnych w wyniku żerowania i bytowania zwie-
rząt łownych. Dodatkowo odpowiedzialnością odszkodowawczą objęte zostały szkody wyrządzone 
podczas wykonywania polowania. Uzyskane w wyniku szacowania wielkości tj. procent zniszczenia, 
powierzchnie zredukowane, rozmiar szkody, wydajność szacowanej uprawy, cena płodu rolnego po-
winny być ustalone w sposób jasny i przejrzysty dający możliwość weryfikacji rzetelności i poprawno-
ści wykonanych czynności na każdym etapie szacowania przez strony postępowania oraz instytucje 
odwoławcze. Wypłacone odszkodowanie w oparciu o przeprowadzone szacowanie powinno stanowić 
jedynie rekompensatę za poniesione straty. Szacowanie i wyliczanie wysokości odszkodowania skła-
da się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
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2. Procedura szacowania szkód łowieckich

ZASADY ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ
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.

Wniosek ten trafia do adresata wniosku, którym może być:
1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego terenu, na którym wystąpiła szkoda – w przy-

padku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich 
polnych i leśnych, 

2. Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów 
łowieckich leśnych, 

3. Przedstawiciel zarządu województwa – w przypadku szkód wyrządzonych przez:
– zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych 

oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, 
– dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 
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Niezbędne dane jakie musi zawierać wniosek to imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca za-
mieszkania albo adres i siedziba oraz numer telefonu poszkodowanego, wskazanie miejsca wystąpie-
nia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecz-
nego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Termin złożenia: 3 dni od dnia stwierdzenia szkody; w terminie umożliwiający dokonanie szacowa-
nia szkód. W praktyce oznacza to, że szkoda powinna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu. 

SZACOWANIE SZKODY
Szacowanie szkody w uprawie rolnej składa się z dwóch etapów: 

n oględzin (tzw. szacowania wstępnego), które obywa się bezpośrednio po zgłoszeniu szkody,
n szacowania ostatecznego odbywającego się bezpośrednio przed zbiorem uprawy. 

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

Szacowania szkód, w tym ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: 
n przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, który:

– aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody, 
– wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag

n przedstawiciela dzierżawy albo zarządcy obwodu łowieckiego (najczęściej koła łowieckiego), który:
– powiadamia członków zespołu o terminie szacowania szkody, 
– aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody,
– wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag,
– sporządza protokół, 
– dokonuje wypłaty odszkodowania.

n poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest 
właścicielem uprawy), który:
– powiadamia pisemnie zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego o stwierdzonej szkodzie, 
– aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody,
– udziela niezbędnych informacji,
– wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag.

Nieobecność stron: poszkodowanego lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradz-
twa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody nie wstrzymuje dokona-
nia szacowania. 
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Szacowanie i wyliczanie wysokości odszkodowania składa się z oględzin oraz szacowania osta-
tecznego. Obejmuje ono czynności zespołu szacującego, które podzielić można na poszczególne 
etapy.

Etapy szacowania szkód łowieckich
Etap I – Czynności wstępne 

q Weryfikacja formalna wniosku: sprawdzenie kompletności i poprawności złożonego wniosku,
q Weryfikacja merytoryczna wniosku: ustalenie przedmiotu szkody (uprawa rolna, użytek zielony, np. 

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

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

q Zawiadomienie o terminie czynności: zawiadomienia poszkodowanego oraz przedstawiciela woje-
wódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody 
o oględzinach lub szacowaniu ostatecznym należy dokonać w terminie 3 dni od daty otrzymania 
wniosku. Termin oględzin lub szacowania ostatecznego to maksymalnie 7 dni od daty otrzy-
mania wniosku.

Etap II – Określenie szacunkowego zakresu szkody w trakcie oględzin.
Podczas oględzin ustala się:

n gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
n rodzaj, stan i jakość uprawy,
n obszar całej uprawy,
n szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,
n szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Etap III – Określenie zakresu szkody oraz wyliczenie wysokości odszkodowania w trakcie 
szacowania ostatecznego. 

Podczas szacowania ostatecznego ustala się: 1. gatunek zwierzyny, 2. rodzaj uprawy lub pło-
du rolnego, 3. stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego, 4. obszar całej uprawy, 5. obszar 
uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, 6. procent 
zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, 7. plon z 1 ha, 8. rozmiar szkody, 9. wysokość 
odszkodowania 

Wartość plonu z użytków, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szko-
dy, ustala się na podstawie współczynników do przeliczania plonu na jednostki zbożowe, któ-
re określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
oraz średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej opublikowanej dla tygodnia poprzedzającego tydzień, 
w którym dokonano szacowania ostatecznego na stronie podmiotowej urzędu obsługującego mi-
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WSPÓCZYNNIKI DO PRZELICZANIA PLONU NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE
wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (poz. 776)

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 traw w uprawach polowych 0,16

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

26 koniczyna 0,16
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nistra właściwego do spraw rynków rolnych, w biuletynie informacyjnym „Rynek zbóż” Zintegro-
wanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, dla makroregionu, w którym znajduje się region 
powstania szkody.

SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU 
Protokół powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, niezwłocznie po zakończeniu 

oględzin oraz po ostatecznym szacowaniu.

n treść protokołu oględzin: 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach, 2. data 
sporządzenia protokołu oraz data dokonania oględzin, 3. gatunek zwierzyny, która wyrządziła 
szkodę, 4. informacja o innych czynnikach mających powodujących szkodę (o ile wystąpiły), 
w szczególności choroby roślin, szkodniki, warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt, 5. 
rodzaj, stan i jakość uprawy, 6. obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została 
uszkodzona, 7. szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, 8. szkic 
sytuacyjny uszkodzonej uprawy, 9. informacja o zastrzeżeniach członków zespołu szacującego 
lub ich braku 10. czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach 

n treść protokołu szacowania ostatecznego: 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w sza-
cowaniu ostatecznym, 2. data sporządzenia protokołu oraz data dokonania szacowania osta-
tecznego, 3. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, 4. informacja o innych czynnikach 
mających powodujących szkodę (o ile wystąpiły), w szczególności choroby roślin, szkodniki, 
warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt 5. rodzaj, stan i jakość uprawy lub jakość płodu 
rolnego, 6. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, 7. ob-
szar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, 
8. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, 9. plon z 1 hektara, 10. wysokość 
odszkodowania, 11. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy, 12. informacja o zastrzeżeniach 
członków zespołu szacującego lub ich braku, 13. czytelne podpisy osób biorących udział 
w oględzinach 

Zastrzeżenia do protokołu: każdy z członków zespołu szacującego ma prawo wniesienia 
zastrzeżeń do protokołu wraz z ich uzasadnieniem.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
Po przeprowadzeniu szacowania i ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawcy lub 

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

z szacowania szkody. 

Termin wypłaty odszkodowania: 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego sza-
cowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody. Wniesie-
nie odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania. 
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Art. 48 ustawy Prawo łowieckie opisuje szczególne przypadki, kiedy nie przysługuje odszkodo-
wanie:
n osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na 

gruntach leśnych;
n posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegają-
cych szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, któ-
re powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz 
uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody; 

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 z wyjątkami opisanymi w art. 48 
ust. 7 ustawy Prawo łowieckie.

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;

Terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie 
warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie wg Załącznika do 
Uchwały Nr XXX/590/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r

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
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Wysokość odszkodowania dla szkód w uprawach wymagających zaorania ustala się w zależności 
od terminu, powstania szkody, jeżeli szkoda powstała:
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% – kwoty odszkodowania obliczonej według ogólnych zasad, 

z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa 
na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych „Wyniki produkcji roślinnej” 
ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

ODWOŁANIE OD USTALEŃ SZACOWANIA SZKODY
q Podmiot uprawniony: odwołanie przysługuje poszkodowanemu oraz zarządcy lub dzierżawcy ob-

wodu łowieckiego,
q Instancja odwoławcza:
n nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na 

miejsce wystąpienia szkody lub 
n dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przy-

padku, gdy obwód łowiecki, na terenie którego wystąpiła szkoda został wyłączony z wydzier-
żawiania i przekazany w zarząd nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe.

Termin: odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin lub 
protokołu szacowania ostatecznego. Odwołanie wstrzymuje wypłatę odszkodowania.

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, motylkowe 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
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POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
n nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) dokonuje oględzin uprawy lub odpowiednio ostatecznego 

szacowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, 
n w czynnościach szacowania mają prawo brać udział członkowie zespołu szacującego, a także 

przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej (na wniosek członka zespołu szacującego),
n nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) informuje o terminie czynności podmioty wskazane powy-

żej w terminie 3 dni od daty otrzymania odwołania, 
n niestawiennictwo członków zespołu nie wstrzymuje czynności szacowania, 
n 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, 

n powołany na wniosek członka zespołu przedstawiciel izby rolniczej sporządza opinię na temat 
oszacowania szkody, którą należy dołączyć do protokołu, 

n decyzja w sprawie odszkodowania: nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) ustala wysokość od-
szkodowania w drodze decyzji na podstawie ustaleń protokołu sporządzonego przez zespół szacu-
jący oraz protokołu sporządzonego w toku postępowania odwoławczego. UWAGA: Opinia przed-
stawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca dla nadleśniczego. Decyzja zostaje wydana w terminie 14 
dni od dnia otrzymania wszystkich protokołów i jest ostateczna.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA PO ODWOŁANIU
Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej dzier-

żawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego następuje wypłata odszkodowania. Odszkodowanie wypłaca 
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego na podstawie ustaleń z szacowania szkody. 

Termin wypłaty odszkodowania: 30 dni od dnia doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie 
odszkodowania.

POWÓDZTWO DO SĄDU
q Podmiot uprawniony: uprawnienie do wystąpienia z powództwem przysługuje poszkodowanemu 

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

w sprawie odszkodowania.
q Wniesienie pozwu do sądu nie wstrzymuje wypłaty odszkodowania.



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

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

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6/20, 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

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

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. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

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

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. 665 910 617

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. Warszawska 5, tel. (87) 423 20 33

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

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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