
Szkody spowodowane przez zwierzęta 

prawnie chronione i co dalej? 
 

Zgodnie obowiązującym prawem za szkody spowodowane 

przez zwierzęta prawnie chronione tj. łosie i bobry, żubry, wilki  

i rysie odpowiada Skarb Państwa. Niestety tylko za szkody 

spowodowane działalnością tych gatunków, po spełnieniu 

pewnych warunków przysługują odszkodowania. 

 

Łosie 
 

Zgłoszenia szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, 

łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 

oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną (łosie) dokonuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie - Departament Ochrony Środowiska, Biuro Polityki Ekologicznej 

i Przyrody, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, telefon: (89) 512 54 71 lub (89) 512 58 05. 

Zgłoszenie składa się w terminie umożliwiającym dokonania szacowania szkód.  

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

 

Zgłoszenia szkody należy dokonać na formularzu dostępnym na stronie internetowej 

BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odnajdując ścieżkę: 

https://bip.warmia.mazury.pl/     Urząd Marszałkowski Wykaz realizowanych 

spraw Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych 

przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów 

łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną (łosie). 

 

Bobry, żubry, wilki i rysie 
 

Chcąc ubiegać się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez bobry, żubry, wilki 

lub rysie wniosek należy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie 

należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, w postaci papierowej albo 

elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą. W przypadku 

szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych 

w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może 

spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku 

telefonicznie.  

Poszkodowany zabezpiecza, w miarę możliwości, ślady oraz inne dowody wskazujące 

na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wyrządzenia do czasu 

sporządzenia protokołu.  

 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dokonuje oględzin szkody  

w obecności poszkodowanego, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku szkód 

wyrządzonych w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych  

w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może 

spowodować ubytek ryb, oględzin szkody dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku 

szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych oględzin szkody dokonuje się 

najpóźniej na dzień przed sprzętem uprawy lub płodów rolnych, w których ona wystąpiła.  

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Olsztynie: www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-

olsztynie wybierając ścieżkę: Załatw sprawę  Jak załatwić sprawę Sprawy 

dotyczące ochrony przyrody Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta 

objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś) lub 

pod adresem: www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-

zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa-za-ktore-odpowiada-skarb-panstwa-bobr-wilk-zubr-

oraz-rys . 

 

 

Rolniku masz więcej pytań? Zadzwoń, przyjdź i zapytaj! 
 

 
Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

ul. Towarowa 1, Olsztyn 10-416, Tel: 89 534 05 67 lub 89 527 71 89, 

wmirol@wmirol.org.pl 

 
 

Bartoszyce    Elbląg         Giżycko                   

ul. Kętrzyńska 45A      ul. Grunwaldzka 2           ul. Przemysłowa 2     

11-200 Bartoszyce        82-300 Elbląg                   11-500 Giżycko         

Tel: 89 762 02 55         Tel: 55 236 77 02             Tel: 87 428 14 94       

bartoszyce@wmirol.org.pl   elblag@wmirol.org.pl           gizycko@wmirol.org.pl   

 

Nowe Miasto Lubawskie     Olecko                         Szczytno  
ul. Grunwaldzka 3                   al. Zwycięstwa 10          ul. Lipperta 1 

13-300 N. M. Lubawskie         19-400 Olecko              12-100 Szczytno  

Tel: 56 474 49 11               Tel: 87 520 10 60       Tel: 89 624 01 49 

nowemiasto@wmirol.org.pl  olecko@wmirol.org.pl      szczytno@wmirol.org.pl 

 
www.wmirol.org.pl  www.facebook.com/WMIROL 

 

 

Jesteśmy po to, aby pomagać! 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl

