
 

 
Stanowisko VI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
VI kadencji z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie szkód wyrządzanych 

przez zwierzęta i ptactwo będące pod ochroną gatunkową 

 

Wielkopolski samorząd rolniczy, w odpowiedzi na liczne sygnały od rolników, apeluje o 

wprowadzenie zmian w wypłacie odszkodowań spowodowanych przez zwierzęta objęte ochroną 

gatunkową. 

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 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) określa, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wypłaca odszkodowania za 

szkody wyrządzone przez: bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry. Skuteczne działania ochronne w 

szczególności w odniesieniu do dwóch gatunków – bobrów i wilków spowodowały, że populacja tych 

gatunków odradza się, a jej wzrost jest zauważalny w otoczeniu.  

Rolnictwo nierozerwalnie wiąże się z przyrodą. Dbałość o środowisko i postępowanie zgodnie z 

kodeksem dobrej praktyki rolnej jest wpisane w funkcjonowanie naszej grupy zawodowej. 

Rozumiemy, że wszelkie działania, które nakierowane są na ochronę zagrożonych gatunków roślin czy 

zwierząt należy wspierać. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej działania ochronne nie powinny 

jednak odbywać się kosztem tylko jednej grupy społecznej i konieczne jest przyjęcie takich rozwiązań, 

które umożliwią rolnikom uzyskanie właściwej rekompensaty za szkody wyrządzone przez zwierzęta 

objęte ochrona gatunkową. 

W przypadku gatunków objętych rozporządzeniem odszkodowanie za wyrządzone szkody 

naliczane jest według ceny rynkowej zabitego, padłego w wyniku odniesionych ran lub uśmierconego 

zwierzęcia, na dzień dokonania oględzin szkody. Cena ustalana jest na podstawie wyników badań 

rynkowych, a w przypadku braku informacji w tym zakresie – na podstawie danych z innych źródeł, 

pozwalających ustalić cenę rynkową w regionie wyrządzenia szkody. Stoimy na stanowisku, że w 

przypadku szkód wyrządzonych w zwierzętach hodowlanych powinno się rozważyć objęcie 

odszkodowaniem również wartość hodowlaną zwierzęcia, gdyż jest ona zdecydowanie większa niż 

wartość tuszy. W tym względzie popieramy wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdyż przyjęcie 

stosownych rozwiązań prawnych pozwoli na wypłatę realnego odszkodowania producentom rolnym 

za poniesioną stratę. 

W najgorszej sytuacji są jednak rolnicy, którzy nie mogą ubiegać się o odszkodowania 

spowodowane przez żerowanie na polach czy stawach dzikiego ptactwa będącego pod ochroną. 

Rozszerzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa w tej kwestii jest niezbędne. Wszelkie działania 

powinny być jednak poprzedzone rzetelną analizą stanu populacji poszczególnych gatunków ptaków 

chronionych w Polsce, które powodują szkody w rolnictwie. Wśród gatunków, które należy objąć 

odszkodowaniami powinny znajdować się kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie oraz krukowate. 

Obecnie jedyną formą wsparcia dla osób, które poniosły szkody w związku z bytowaniem gatunków 

chronionych jest zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za 

czynności zakazane w stosunku do tych gatunków. Tymczasem straty rolników z tego tytułu są 

ogromne. Jak wskazuje Instytut Rybactwa Śródlądowego, kormorany żerujące na jeziorach północno-

wschodniej polski zjadają rocznie blisko 1,2 tys. ton ryb (80% ryb zjadanych przez wszystkie zwierzęta 

drapieżne), przy odłowie przez rybaków na poziomie około 1 tys. ton. Podjęte środki ochrony 



gatunkowej kormorana czarnego spowodowały niewspółmierny wzrost populacji, co przekłada się na 

bezpośrednie skutki finansowe i populację lokalną ryb. W przypadku upraw rolnych bytowanie 

dzikiego ptactwa powoduje, że pola niszczone są doszczętnie, poprzez wydziobywanie ziaren bądź 

wybieranie młodych roślin, co powoduje konieczność ich przeorania i ponownych zasiewów, a więc 

ponoszenia po raz kolejny kosztów, których nikt nie zrekompensuje. 

Wielkopolska Izba Rolnicza jest świadoma faktu, iż straty na polach rolników nie są spowodowane 

wyłącznie przez gatunki chronione. Jednak obostrzenia związane z możliwością płoszenia i 

miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie 

rolnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa powodują, że na polach również 

ptactwo nie będące pod ochroną może  nie niepokojone żerować. 

Na tą już i tak złą sytuacje producentów rolnych nałoży się ograniczenie polowań na dzikie 

ptactwo, gdyż przyjęte rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie używania amunicji ołowianej 

na terenach wodno-błotnych nakłada szereg nakazów i zakazów w przypadku stosowania przez 

myśliwych tego rodzaju amunicji. We wskazanym rozporządzeniu wyznaczono stumetrowe strefy 

buforowe od terenu wodno-błotnego. Sama definicja tego terenu spowoduje, że uznanie za teren 

podmokły dowolnej wody tymczasowej pojawiającej się na suchym polu uprawnym o powierzchni 1 

metra kwadratowego powierzchni, uniemożliwi polowanie z amunicją ołowianą na dzikie ptactwo. Do 

tego dochodzą działania grup ekologicznych domagających się objęcia zakazem polowań 13 gatunków 

ptaków łownych. Działania te doprowadzą do sytuacji, w której rolnik zostanie żywicielem dzikiego 

ptactwa bytującego na polu, bez możliwości jakiegokolwiek odszkodowania czy też rekompensaty. 

Poza powyższym należy również rozważyć możliwość wypłaty odszkodowań w uprawach i płodach 

rolnych spowodowanych przez zwierzęta, które nie są objęte ochroną gatunkową, ani nie są uznane 

za zwierzęta łowne. Takimi zwierzętami są muflony. Ich populacja w Wielkopolsce stale rośnie, w 

szczególności w rejonie konińskim i kościańskim, powodując szkody na polach. Niestety w obecnej 

sytuacji prawnej nie ma możliwości wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez ten gatunek 

sprowadzony do naszego województwa. A więc znów to rolnik ponosi straty, które w żaden sposób 

nie są rekompensowane. 

W związku z powyższym konieczne jest zrewidowanie dotychczas obowiązującego prawa i 

dokonanie rzetelnych badań w zakresie liczebności populacji gatunków objętych ochroną i innych, jak 

na przykład muflonów. A co za tym idzie konieczna jest analiza i ocena negatywnego wpływu tych 

gatunków na gospodarkę rolną. Działania te powinny wiązać się z przyznaniem stosownych 

rekompensat odzwierciedlających poniesione szkody przez producentów rolnych. 


