
Szkody łowieckie? I co dalej? 
 

Rolniku, jeśli na twoim polu uprawnym lub trwałym użytku 

zielonym pojawią się szkody spowodowane przez zwierzęta takie 

jak: dziki, jelenie, daniele i sarny, łosie i bobry masz prawo do 

odszkodowania! 
 

Schemat postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich 

(szacowanie w procedurze zwykłej): 
1. Zauważenie i zgłoszenie szkody. 

– W ciągu 3 dni po zauważeniu szkody należy ją zgłosić do odpowiedniego zarządcy lub 

dzierżawcy obwodu łowieckiego. Jeśli szkoda jest spowodowana przez dziki w łąkach lub 

pastwiskach poza okresem wegetacyjnym należy ją zgłosić w terminie umożliwiającym 

szacowanie szkody ale przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu 

pierwotnego  i przed rozpoczęciem wegetacji. 

– We wniosku o szacowanie szkody należy podać koniecznie swoje dane osobowe, adres 

i numer telefonu; miejsce wystąpienia szkody i rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu 

rolnego.  

Uwaga! Nie jest konieczne załączanie mapy ze wskazaniem uszkodzonej uprawy.  

– Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie pisemnie lub e-mailem!  

Uwaga! W przypadkach spornych listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru! 

 

2. Zawiadomienie o szacowaniu. 

– Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w ciągu 3 dni od zgłoszenia szkody 

zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego  

o terminie dokonania szacowania – oględzin lub szacowania ostatecznego i może to zrobić 

pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.  

 

3. Szacowanie szkody. 

– Oględziny jak i szacowanie ostateczne odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub zgłoszenia sprzętu uprawy.  

– Szacowania dokonuje zespół w składzie: przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego, przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego oraz właściciel lub 

posiadacz gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.  

Uwaga! Nieobecność poszkodowanego lub przedstawiciela ODR nie wstrzymuje 

szacowania!  

– Niezwłocznie po zakończeniu oględzin oraz szacowania ostatecznego powinien zostać 

sporządzony protokół, na którym członkowie zespołu szacującego mogą wnieść 

zastrzeżenia do szacowania oraz na którym powinni się czytelnie podpisać. Protokół 

powinien zostać sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego z członków zespołu szacującego. 

– Jeżeli strony (dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego lub właściciel albo 

posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda) nie zgadzają się ze 

sporządzonym protokołem mają możliwość wniesienia uwag w protokole oraz mają 

możliwość odwołania się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 



Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zarówno na etapie 

oględzin, jak i szacowania ostatecznego. 

 

a) Oględziny. 

– Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan  

i jakość uprawy oraz jej obszar, szacunkowy obszar uszkodzeń i szacunkowy  % 

zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Z oględzin można sporządzić szkic 

sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Podczas oględzin nie ustala się wysokości 

odszkodowania. 

 

b) Szacowanie ostateczne. 

– Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu uprawy, a przed 

dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. 

– O terminie planowanego sprzętu uprawy właściciel lub posiadacz gruntów rolnych jest 

zobowiązany powiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w formie 

pisemnej, w terminie 7 dni przez zamierzonym sprzętem.  

– Podczas szacowania ostatecznego ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła 

szkodę, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, stan i jakość uprawy lub płodu rolnego, obszar 

całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, obszar uprawy, która 

została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, % zniszczenia 

uprawy na uszkodzonym obszarze, plon z 1 ha oraz wysokość odszkodowania. 

 

Uwaga! Jeśli szkoda została wyrządzona w płodach rolnych, albo przez dziki na łąkach  

i pastwiskach oraz jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem 

lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego. 

 

4. Wypłata odszkodowania. 

– Jeśli żadna ze stron nie wniosła odwołania to dzierżawca lub zarządca obwodu 

łowieckiego dokonuje wypłaty przyznanego odszkodowania w terminie 30 dni od dnia 

sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego. 

 

Uwaga! Na etapie oględzin i szacowania ostatecznego w przedstawionym trybie nie ma 

możliwości udziału przedstawiciela Izby Rolniczej w szacowaniu.  

 

5. Odwołanie do nadleśniczego (szacowanie w procedurze odwoławczej). 
Jeżeli dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego lub właściciel albo posiadacz gruntów 

rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda nie zgadzają się z ustaleniami, to mogą 

wnieść odwołanie się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zarówno na etapie 

oględzin, jak i szacowania ostatecznego. 

 

5.1 Zgłoszenie odwołania. 

– Odwołanie to wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub  

z szacowania ostatecznego. Odwołanie można wnieść zarówno po samych oględzinach, 

jak i po samym szacowaniu ostatecznym. 

 



5.2. Zawiadomienie o terminie szacowania w procedurze odwoławczej. 

 –  Nadleśniczy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania odwołania zawiadamia 

członków zespołu szacującego szkodę w zwykłym trybie o terminie dokonania oględzin 

lub szacowania ostatecznego w procedurze odwoławczej i może to zrobić pisemnie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS. 

 

5.3. Szacowanie w procedurze odwoławczej. 

– Nadleśniczy lub jego przedstawiciel dokonuje odpowiednio własnych oględzin lub 

szacowania ostatecznego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. 

– Członkowie zespołu, którzy uprzednio szacowali szkodę będącą przedmiotem odwołania 

tj. przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przedstawiciel ośrodka 

doradztwa rolniczego oraz właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na których wystąpiła 

szkoda, mogą brać udział w szacowaniu wykonywanym przez nadleśniczego lub jego 

przedstawiciela. 

 

* Przedstawiciel izby rolniczej. 

– Na pisemny wniosek członka zespołu biorącego udział w oględzinach lub szacowaniu 

ostatecznym, w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym w procedurze odwoławczej 

może brać udział przedstawiciel izby rolniczej. Wniosek najlepiej złożyć w treści 

odwołania lub razem ze składanym odwołaniem do nadleśniczego. 

– Przedstawiciel izby rolniczej jest zobowiązany do wyrażenia opinii na temat 

oszacowania szkody, który jest załącznikiem do protokołu sporządzanego przez 

nadleśniczego lub jego przedstawiciela, podczas oględzin lub szacowania ostatecznego  

w procedurze odwoławczej. Opinia przedstawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca dla 

nadleśniczego. 

Uwaga! Podobnie jak podczas zwykłej procedury szacowania szkód, nieobecność 

członków zespołu szacującego szkody w normalnym trybie oraz przedstawiciela izby 

rolniczej nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania w procedurze odwoławczej. 

– Zarówno oględziny, jak i szacowanie ostateczne w procedurze odwoławczej przebiega 

podobnie jak podczas zwykłej procedury szacowania szkód. Odmienne jest jednak to, że 

podczas szacowania ostatecznego w protokole nie określa się wysokości odszkodowania. 

 

5.4 Ustalanie wysokości odszkodowania. 

– Nadleśniczy ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji biorąc w szczególności 

pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach z oględzin lub szacowania ostatecznego.  

– Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni od otrzymania protokołów i jest ostateczna.  

– Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu 

łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

– Niezadowolony dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego lub właściciel albo 

posiadacz gruntów rolnych, może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, 

wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.  

 

 

 



Kiedy odszkodowanie nie przysługuje? 
 

Odszkodowanie nie przysługuje: 

– osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako 

deputaty rolne na gruntach leśnych; 

– 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; 

– posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na 

budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie 

zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy 

wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia 

urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów 

rolnych nie wyraził zgody; 

–  za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy; 

– za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim 

sąsiedztwie lasu; 

– za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad 

agrotechnicznych; 

– 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. 

 

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

