
Szkody łowieckie, 

obecna sytuacja, perspektywa przyszłości   

Michał Wójcik 



Dane dotyczące szkód łowieckich

Rok 
gospodarczy 

Kwota
wypłaconych 
odszkodowań 
w pln

Powierzchnia
zredukowana 
w ha

Liczba 
zgłoszonych
szkód w szt.

Liczba spraw 
sądowych  w 
szt.

2010/2011 49513 27433 60059 79

2011/2012 57376 29440 57715 109

2012/2013 56998 27406 60657 106

2013/2014 68510 26200 63162 110

2014/2015 75278 30475 65211 Brak danych

2015/2016



Procentowy udział sprawców szkód 

5%
20%

75%



Liczebność populacji - Inwentaryzacja  - Szkody – Ocena 
ryzyka– Zapobieganie występowaniu szkód - Zabezpieczanie 

upraw  



Zmiana ustawy Prawo Łowieckie 

• Całkowicie oddalony projekt zmiany ustawy w 
grudniu 2015

• Liczne projekty zmian w kwestii odszkodowań 
łowieckich 

• W dalszym ciągu nie uregulowana kwestia 
Prawa Łowieckiego podnoszona przez 
Trybunał Konstytucyjny w 2014

• Zmiana Ustawy Prawo Łowieckie nie wyklucza 
dalszych zmian w obszarze odszkodowań



Projekt Kukiz15

• W bardzo lakonicznym dokumencie wprowadzono 
zmiany dotyczące procedury szacowania szkód (ma ono 
m.in. być wykonywane przez przedstawicieli wojewody 
przy udziale przedstawiciela izby rolniczej w całym 
procesie likwidacji szkody), lecz podtrzymano 
zaproponowaną w wycofanym projekcie PiS-u 
partycypację Skarbu Państwa w odszkodowaniach. 

• W zależności od oceny realizacji gospodarki łowieckiej 
ma ona sięgać do 50% wypłacanych rekompensat. 

• W projekcie proponuje się ponadto stworzenie 
instytucji Łowieckiego Funduszu Rekompensacyjnego 
gromadzącego środki budżetowe oraz wpłaty 
dzierżawców i zarządców obwodów (jego maksymalna 
wysokość miałaby wynieść 70 mln zł).



Projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie (druk nr 
219) opracowany przez grupę posłów PiS trafił do 
prac w komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Ta decyzja została podjęta na 12. posiedzeniu 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w czwartek 25 
lutego br. 

Posłowie niemal zgodnie uznali, że nowela 
stanowi zadośćuczynienie za ewidentną 

krzywdę rolników i załatwia problemy polskiej 
wsi związane ze szkodami od zwierzyny.



Co przewiduje projekt PIS
• szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, 

daniele i sarny oraz szkody poniesione podczas polowania będą pokrywane przez 
Skarb Państwa. 

• tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz 
ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w 
drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu 
sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii 
rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Za przyjmowanie wniosków oględziny 
i szacowanie odpowiedzialny jest właściwy dla miejsca powstania szkody 
wojewoda  

• w celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje 
utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie 
wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub 
dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu 
państwa. 

• Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2016 r



Założenia finansowe projektu
• wpływy ze składek członkowskich do Funduszu przy ich maksymalnej 

wysokości mogą sięgać 130 mln zł (równowartość do 10 kg żyta/ha). 
• odszkodowania za szkody łowieckie w sezonie 2014/2015 wyniosły zaś 60-

70 mln zł. 
• zdaniem twórców projektu powstaje więc pewna nadwyżka finansowa. 

Nawet po uwzględnieniu 380 nowych etatów, na których utrzymanie 
zaplanowano 25 mln zł. – jaki jest koszt likwidacji szkód przez powołanych 
likwidatorów? 

• dla porównania we Francji jest 700 etatowych rzeczoznawców 
• budżet państwa będzie więc obciążony w niewielkim stopniu albo wcale. 
• wartość  składki do funduszu regulowana przez wojewodę  
• twórcy projektu zapewniają jednocześnie, że głosy o dążeniu do 

sprywatyzowania łowiectwa w Polsce pozostają nieuzasadnione – czy na 
pewno ? 



Realne zagrożenia dla dzierżawców obwodów 
łowieckich oraz właścicieli upraw

• Rok gospodarczy 2016/2017 rokiem przejściowym 

• Brak kontroli nad zgłoszeniami i szacowaniami szkód –
wątpliwa jakość szacowania

• W pierwszych latach brak zainteresowania kół łowieckich w 
ograniczaniu i zabezpieczaniu upraw – Skarb Państwa zapłaci 

• Wzrost liczby zgłaszanych szkód - co przełoży się bezpośrednio 
na znaczne zwiększenie wypłacanych rekompensat dla 
właścicieli uszkodzonych uprawa 

• Wzrost wypłat odszkodowań przełoży się na wielkość rocznej 
składki do funduszu

• Zmiana w 2017 stawki czynszów dzierżawnych 

• Znaczący wzrost kosztów utrzymania obwodów  



Perspektywa odpowiedzialności i zasad 
szacowania  na rok 2016/2017

• W znaczącym stopniu uzależniona będzie od 
obowiązujących przepisów prawa 

• Wejście w życie ustawy regulującej odszkodowania 
zakładana jest na czerwiec 2016 – w połowie okresu 
szacowania 



Perspektywa na dziś

• Co dalej w przypadku braku znowelizowanej ustawy w 
czerwcu 2016, podobnej sytuacji doświadczyliśmy w 
grudniu 2015. Do czasu ostatecznego zatwierdzenia nowych 
przepisów prawa należy spodziewać się różnorakich zmian 
w zakresie odpowiedzialności za szkody

• Obowiązujące przepisy prawa nakładają na dzierżawców 
obwodów łowieckich obowiązek wypłaty rekompensat - do 
czasu nowelizacji tak pozostaje

• Kontynuacja dotychczasowych działań zmierzających do 
minimalizacji szkód w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa a w przypadku wejścia w życie nowych uregulowań 
natychmiast wprowadzi zmiany i postawi nowe cele



Co dalej na rok 2016/2017

• Podjęcie czynnej  wzajemnej współpracy z 
rzeczoznawcami, biegłymi sądowymi, 
przedstawicielami Izby rolniczej  w celu 
ujednolicenia postępowania przy oględzinach i 
szacowaniu szkód i ograniczenia napięć i 
ogólnego niezrozumienia.



Dziękujemy za uwagę


