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Szkody powodowane przez wilki

• Podstawowym pokarmem wilków w Polsce są dzikie 

zwierzęta kopytne: sarny, jelenie, dziki

• Wilk, jako drapieżnik

– reguluje populację tych roślinożerców

– przyczynia się do zmniejszenia szkód powodowanych 

przez zwierzęta kopytne



Wielkość populacji wilka, a stan ilościowy 

zwierzyny płowej na terenach rolnych i leśnych
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Szkody powodowane przez wilki

• W warunkach mozaiki lasów i pastwisk wilki zabijają 

również zwierzęta hodowlane, szczególnie owce, krowy 

i kozy (ok. 2% diety wilka) – w miarę ich dostępności



Lokalne problemy 

szkody powodowane przez wilki - rodzaje
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Czy poszkodowani zostają 

z tymi problemami sami?

Nie! - istnieje system odszkodowań!

art. 126 ustawy o ochronie przyrody 

− za szkody wyrządzone przez wilki, żubry, rysie, 

niedźwiedzie i bobry odpowiada Skarb Państwa

Organy odpowiedzialne:

− regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (rdoś)

− na terenie parku narodowego dyrektor tego parku



Odszkodowania – na wniosek

• Złożenie wniosku (przez poszkodowanego) niezwłocznie 

po stwierdzeniu szkody

• Co do zasady wniosek składany pisemnie

W przypadku szkód wyrządzonych w odniesieniu m.in. 

do zwierząt - również drogą telefoniczną



• Elementy wniosku wymienione zostały w § 2 pkt. 4-5 

rozporządzenia w sprawie szacowania szkód 

wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte 

ochroną gatunkową 

• Formularze wniosków znajdują się na stronach 

internetowych poszczególnych regionalnych dyrekcji 

ochrony środowiska

Odszkodowania – wniosek



Czy to duże szkody?
Szkody w liczbach – liczba zgłoszonych wniosków

WOJEWÓDZTWA

Liczba zgłoszonych szkód wyrządzonych przez wilki

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dolnośląskie  − – – – 1 14

Kujawsko-pomorskie − – – – 3 5

Lubelskie  − – – – 2 −

Lubuskie  − 10 2 13 11 22

Łódzkie  − – – – − −

Małopolskie  137 271 237 234 305 357

Mazowieckie  3 21 7 32 18 17

Opolskie  − – – 1 − 0

Podkarpackie  176 216 184 141 149 169

Podlaskie  21 42 49 34 37 67

Pomorskie  2 2 7 8 13 33

Śląskie  13 5 8 7 6 18

Świętokrzyskie  − – – – 1 1

Warmińsko-mazurskie  52 58 52 80 52 137

Wielkopolskie − 1 ─ 6 6 7

Zachodniopomorskie  − 4 ─ 5 17 18

Suma 404 630 546 561 621 865



WOJEWÓDZTWA

Wartość odszkodowań wypłaconych przez  regionalne dyrekcje ochrony 

środowiska i dyrektorów parków narodowych za szkody wyrządzone przez 

wilki (tys. zł)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dolnośląskie  − – – 0 4,6 4,5

Kujawsko-pomorskie − – – 0 10,2 7

Lubelskie  − – – 0 4,2 0

Lubuskie  − 5 3,2 15,2 15,3 21,2

Łódzkie  − – – 0 - 0

Małopolskie  115,3 245,7 224 200,3 211 249,2

Mazowieckie  9,1 78 54,5 62,1 39,8 38

Opolskie  − – – 0 - 0

Podkarpackie  152,2 239,3 209,9 164,2 161,9 223,8

Podlaskie  39,7 79,1 113,7 83,1 114,8 174,4

Pomorskie  8,7 8 34,4 15,1 30,6 52,2

Śląskie  28,5 5,9 9,7 4 5,6 25,9

Świętokrzyskie  − – – 0 7 3,7

Warmińsko-mazurskie  168,5 187,7 90 171,2 103,8 337,5

Wielkopolskie − 2,9 ─ 1,7 11,3 0,6

Zachodniopomorskie  − 9,8 ─ 2,3 38,4 17

Suma odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki 522,1 861,5 739,4 719,2 758,4 1155,1

Wartość odszkodowań wypłaconych za 5 gatunków zwierząt 

chronionych za których szkody odpowiada Skarb Państwa
15878,3 18258,8 18 906,80 19 925,90 24 772,40 25 290,00

Udział szkód wyrządzanych przez wilki w stosunku do całości 

odszkodowań wypłacanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody
3,30% 4,90% 3,90% 3,60% 3% 5%

Czy to duże szkody?
Szkody powodowane przez wilki – wartość odszkodowań



Wartość odszkodowania w 2018 r.  (tys. zł)

bóbr żubr wilk niedźwiedź ryś

22 296,7 1 752,4 1 155,1 83,1 2,7

Czy to duże szkody?
Odszkodowania na tle innych gatunków



Czy poszkodowani mogą liczyć jedynie 

na odszkodowanie?

Nie! – istnieje możliwość współdziałania

art. 126 ust. 4-5 ustawy o ochronie przyrody 

− odbywa się w ramach zawartych umów cywilnoprawnych 

z rdoś albo dyrektorem parku narodowego

− może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie 

zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane 

z budżetu państwa



Współdziałanie

Kto może się zwrócić o tę formę pomocy?

Poszkodowani lub osoby, których mienie jest realnie narażone 

na wystąpienie szkody 

Do kogo?

Do właściwego miejscowo rdoś lub dyrektora parku narodowego 

na obszarze tego parku

Czy współdziałanie finansowe jest obowiązkiem organów? 

Nie - zależy od ilości posiadanych środków finansowych 

na ten cel



Co, gdy współdziałanie i odszkodowanie 

nie jest zadowalające?

Możliwość uzyskania w stosunku do wilka zezwolenia 

na odstępstwo od zakazów* np. płoszenia i niepokojenia, 

a nawet umyślnego zabijania

* Wszystkie zakazy w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną gatunkową wymienione są w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt



Zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu 

zainteresowanego uzyskaniem odstępstwa, np.

a) osoby narażonej na poważne 

szkody, czy niebezpieczeństwo

lub 

b) gminy, gdy zagrożenie dotyczy 

większej liczby gospodarstw - art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Zezwolenia – wniosek



*  - art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody

Zezwolenia – wniosek



Zezwolenia – wniosek



• Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej 

w wysokości 82 zł*

UWAGA! 

• Opłatę należy wnieść na konto organu podatkowego 

właściwego dla organu wydającego zezwolenie

– informacji na temat danych do przelewu należy szukać 

np. na stronach internetowych poszczególnych organów

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Jednostki budżetowe są zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Zezwolenia – opłata skarbowa



• Kompletność wniosku jest warunkiem jego rozpatrzenia – brak ujęcia 

we wniosku wszystkich informacji wymaganych w art. 56 ust. 6 uop 

powoduje niepotrzebne wydłużenie procesu administracyjnego, 

a czasem kończy się pozostawieniem sprawy bez rozpoznania

• Uwaga! Decyzje są uznaniowe, dlatego do wniosku należy załączyć 

wszelkie dokumenty i informacje świadczące o istnieniu realnego 

zagrożenia lub występowaniu poważnych szkód. Samo przebywanie 

wilka na terenie, na którym mogą przebywać ludzie nie musi być 

przesłanką do wydania zezwolenia

• Jakość wniosku (ilość informacji) ma bezpośrednie przełożenie 

na szybkość wydania stosownego zezwolenia

Zezwolenia – wniosek



Do kogo złożyć wniosek?

• do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(umyślne zabijanie)

• do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

(np. umyślne płoszenie i niepokojenie)

• do Ministra Środowiska 

(gdy jakakolwiek czynność zakazana jest wykonywana 

na obszarze parku narodowego)

Zezwolenia – wniosek



Decyzje są uznaniowe i organ w każdym indywidualnym 

przypadku musi wykazać spełnienie określonych przesłanek:

• brak rozwiązań alternatywnych

• brak szkodliwości dla zachowania we właściwym stanie 

ochrony gatunków chronionych 

• istnienie przynajmniej jednej z przesłanek indywidualnych 

– np. ograniczenie poważnych szkód w mieniu

Zezwolenia – decyzja



Najczęstsze przyczyny braku  zezwoleń:

- braki formalne, nieuzupełnione w odpowiednim czasie lub w ogóle

- nieudokumentowane przyczyny: brak dowodów, a jedynie obawy 

oparte na nieznajomości biologii i behawioru wilka lub (rzadziej) 

na zdarzeniach z innych rejonów kraju

- brak jakichkolwiek wcześniejszych prób stosowania rozwiązań 

alternatywnych (brak płoszenia, brak stosowania ogrodzeń, fladr, 

pastuchów elektrycznych)

- wniosek nieadekwatny do rzeczywistego problemu – np. 1 szkoda 

w pogłowiu zwierząt gospodarskich, którą oszacowano i za którą 

wypłacono odszkodowanie

Zezwolenia – decyzja



Wilki zaatakowały zwierzęta gospodarskie po raz pierwszy, 

lub ataki są sporadyczne           wniosek o odszkodowanie          

ustalenie z rdoś właściwych zabezpieczeń / poprawa 

zabezpieczeń (samodzielnie lub w ramach współdziałania)

Jeśli ataki wilków powtarzają się, a powyższe działania 

okazują się niewystarczające można rozważyć złożenie 

wniosku do GDOŚ o wydanie zezwolenia umyślne 

zabijanie wilków wyrządzających szkody

Jakie etapy, gdy są szkody? 

- podsumowanie



Nie!

Doprowadzenie do śmierci zwierzęcia objętego ochroną ścisłą 

bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(Ministra Środowiska na terenie parku narodowego) lub wbrew jego 

warunkom, w zależności od wpływu tego czynu na populację 

danego gatunku jest: 

a) wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny 

(art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) lub 

b) przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności 

do lat 5 (art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny)

Czy można działać na własną rękę?



Czy poszkodowani zwolnieni są 

z zabezpieczania swojego mienia? 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 września 2015 r. (sygn. akt 

K 20/14) 

– obowiązkiem właściciela jest dbałość o swój majątek i podejmowanie 

starań w celu jego ochrony

– właściciel w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne 

czynności, zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania 

jej rozmiarów

– nie istnieje ogólne prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa 

dla określonej kategorii podmiotów

– Skarb Państwa ma prawo wybrać gatunki, za które wypłaca 

odszkodowania i nie musi ich wypłacać za wszystkie gatunki chronione 

powodujące szkody



Co jeszcze zostało zrobione 

przez organy ochrony przyrody?

• Edukacja  - cykl 16 szkoleń przeprowadzonych przez rdoś 

w 12 województwach, skierowanych głównie do przedstawicieli 

jednostek samorządowych

• Nawiązanie współpracy przez rdoś z jednostkami samorządowymi

• Opracowanie procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych 

człowiek - wilk

• Zwiększenie środków na finansowanie współdziałania (pozyskiwanie 

dodatkowych środków przez niektóre rdoś w ramach projektów 

z wfośigw, wygospodarowanie przez GDOŚ dodatkowych środków 

finansowych, z których rdoś sfinansowały zakup urządzeń o wartości 

prawie 370 000  zł)



Co jeszcze jest zaplanowane?

• Kontynuacja dotychczasowych działań

• Dodatkowe zwiększenie środków na współdziałanie 

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zamierza 

podjąć starania w celu uruchomienia przez NFOŚiGW 

dedykowanego projektu finansującego zakup 

zabezpieczeń przed szkodami powodowanymi m.in. 

przez wilki
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